
Vecka 34

Fisk i ugn med rödbetor och örter

Grillade färsbiffar med yoghurtsås

Pasta med broccoli och grana padano

Zucchinisallad med grillad korv



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, spiskummin, chiliflakes, pinjenötter och sesamolja

 

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Korv

Grana padano

Fetaost

Matyoghurt

Bulgur

Pasta

Tomat

Rödbeta

Zucchini

Broccoli

Potatis*

Morot

Gul lök

Paprika

Rödlök*

Lime

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. Fisk i ugn med rödbetor och örter
Härlig fisk i ugn med rödbetor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 300 g  600 g
Rödbeta 250 g  500 g
Vit fisk 250 g  500 g
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja 0,5 dl  1 dl

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

1. Sätt ugnen på 175°. Koka potatisen i saltat
vatten.

2. Dela rödbetorna om dom är stora. Koka rödbetor
i saltat vatten. Gnugga av skalet när de nästan är mju-
ka rätt igenom.

3. Skär rödbetor i klyftor och fördela i en ugnsform
tillsammans med fisken och vitlök.

4. Salta, peppra och ringla över olja. Tillaga mitt i
ugnen ca 20 min. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 54°.

5. Servera med kokt potatis.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
 
 

 

35 MIN
459 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 35g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Grillade färsbiffar med yoghurtsås
Köttfärsbiffar med grillad paprika.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g  900 g
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Nötfärs 250 g  500 g
Gul lök, riven 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Paprika 1 st  2 st
Fetaost 75 g  150 g
Olivolja 0,25 msk  0,5 msk
 Yoghurtsås:
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Spiskummin 0,5 tsk  1 tsk
Chiliflakes 0,25 tsk  1 tsk
Matyoghurt 1,5 dl  3 dl
Salt 0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°, klyfta potatisarna och vänd
runt dem med olja i en ugnsform, salta, rosta mitt i
ugnen i ca 35 min, eller tills potatisen är mjuk och har
fått färg.

2. Blanda nötfärsen med resten av ingredienserna
och forma 8 biffar. Grilla ca 3 min per sida.

3. Dela paprikorna och ta bort kärnhuset, låt gärna
den dekorativa kvisten sitta kvar. Grilla halvorna ca
5 min. Lägg på en bit fetaost och ringla över lite olja.
Grilla paprikorna igen på indirekt värme under lock
tills osten smält.

4. Blanda ihop lök, spiskummin och chiliflakes med
yoghurt till en sås och smaka av med salt.

5. Servera biffarna med paprikorna, potatisen och
såsen.

Tips:
• Ha tålamod, låt biffarna ligga blickstilla på gallret så 
fastnar de inte.
• En klick naturell yoghurt brukar barnen tycka om.

 

40 MIN
534 kcal/port. 

Energi från: Fett 24g 
Kolhydrater 41g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med broccoli och grana padano
Smakrik pasta med fräst broccoli och riven ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g  400 g
Broccoli 125 g  250 g
Olivolja 0,25 dl  0,5 dl
Vitlöksklyfta, skivad 1 st  2 st
Pinjenötter 30 g  60 g
Chiliflakes 0,5 tsk  1 tsk
Grana Padano, finriven  1 dl  2 dl
Morot, riven 1,5 st  3 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Ansa broccolin och skär den i tre bitar. Hetta
upp oljan i en stekpanna och stek broccoli, vitlök,
pinjenötter och chiliflakes ca 3 min.

3. Vänd ihop med den nykokta pastan, ev mer olja
och ost. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera pastan med rivna morötter vid sidan av.

Tips:
 • Om det inte finns pinjenötter hemma går det
lika bra med solroskärnor eller grovhackad mandel.
• Gör morotstavar om barnen hellre vill ha det.
 

 

20 MIN
652 kcal/port.

 Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 80g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchinisallad med grillad korv
Somrig sallad med bulgur, zucchini, tomater och grillad korv.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl  3 dl
Zucchini 0,5 st  1 st
Olivolja 1 msk  2 msk
Tomat, delad  1,5 st  3 st  
Rödlök, strimlad  0,25 st 0,5 st
Korv 2 st  4 st
 Dressing:
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Sesamolja 0,5 tsk  1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och sesamolja

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär zucchini i 1 cm skivor och pensla med olja.
Grilla till fin färg och lägg upp på ett serveringsfat
med tomater, lök och bulgur. Blanda ihop en dressing
på limesaft och sesamolja och ringla över. Smaka av 
med salt.

3. Grilla korvarna och servera med bulgur- och
zucchinisalladen.

Tips:
• Vill du ha lite hetta i salladen, blanda ner färsk chili.
• Servera bulgur separat till barnen. 

30 MIN
788 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 98g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v34 
Innehållsförteckning

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

Grana padano
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG)..
Innehåller: Ägg, Mjölk.

PASTA  EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. *KRAV-ekologisk ingrediens.

TURKISK YOGHURT 3.5%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/ høypasteurisert og homogenisert 
MELK/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad GRÄDDE/høypast-
eurisert og homogenisert FLØTE/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

Fullkorns Bulgur, Druvan
INGREDIENSER: Förkokt durumvete av fullkorn.

Ä-Chorizo,  Änglamark Chorico
INGREDIENSER Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*, paprika*, 
vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konser-
veringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt
och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.



Vecka 34 

Ostgratinerad curryfisk

Quick-Wok

Pasta med tomatsås 
och vitlöksfräst svamp

Rostade rotfrukter med spenathummus 
och fetaost



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, sesamolja, smör, curry, vetemjöl, japansk soja, vitlök, 
honung, grönsaksbuljong, chiliflakes, spiskummin och vitvinsvinäger

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

Vit fisk

Biff

Fetaost

Crème fraiche*

Riven ost

Kikärtor

Krossade tomater

Böngroddar

Ris*

Pasta

Gul lök*

Champinjoner*

Babyspenat*

Morot*

Zucchini

Potatis

Rödbetor

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. Ostgratinerad curryfisk
Krämig fisk som tillagas i ugn med champinjoner, curry och ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,25 dl 2,5 dl
Gul lök, strimlad 0,5 st 1 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Champinjoner, skivade 60 g 120 g
Curry 0,25 msk 0,5 msk
Vetemjöl 0,5 msk 1 msk
Vatten 0,5 dl 1 dl 
Crème fraiche 1 dl 2 dl 
Honung 0,25 msk 0,5 msk
Babyspenat 15 g 30 g
Vit fisk 250 g 500 g
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Riven ost 1 dl 2 dl
Morot, rivna 1,5 st 3 st
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, curry, vetemjöl och honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Bryn löken i smör under omrörning till fin färg. 
Tillsätt  svamp och curry och stek några minuter till.

3. Pudra över mjölet och rör om. Häll i vatten, crème 
fraiche och honung, låt koka ihop till en jämn sås.

4. Lägg spenat i botten på en ugnsform och lägg fisken 
ovanpå. Salta och peppra. Häll över såsen och toppa 
med riven ost. Gratinera mitt i ugnen ca 20 min. 
Servera med ris och morötter.

Tips:
• Tillsätt lite cayennepeppar i såsen för extra sting.
• Blanda de rivna morötterna med citronsaft, olja och 
flingsalt.

 

30 MIN
394 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 23g 

Protein 9g

Serveringstips och inspiration



2. Quick-Wok
Wok med strimlad biff, zucchini och böngroddar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,25 dl 2,5 dl
Biff, strimlad 250 g 500 g
Olja, neutral 0,5 msk  1 msk
Gul lök, strimlad 0,5 st 1 st
Zucchini, i halvmånar 0,5 st 1 st
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Böngroddar 0,5 frp 1 frp
 Woksås:
Soja, japansk 0,5 dl 1 dl
Vitlöksklyfta, pressad 0,5 st 1 st
Honung 0,5 msk 1 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, japansk soja, vitlök 
och honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ingredienserna till woksåsen och marinera 
köttet i den minst 10 min. 

3. Hetta upp olja i en wok eller rymlig stekpanna och 
stek köttet 3 min på hög värme. Tillsätt lök och 
zucchini, salta och peppra. Stek ytterligare 3 min, 
ruska pannan hela tiden. Vänd i böngroddarna och 
servera woken med riset.

Tips:
• Testa att smaksätta woksåsen med färsk eller tor-
kad ingefära.
• Woken är lika god att servera med nudlar.

 

15 MIN
302 kcal/port. 

Energi från: Fett 8g 
Kolhydrater 21g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med tomatsås och vitlöksfräst svamp
Vegetarisk pastasås på morötter, tomater och svamp. Recept av Lotta Lundgren.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Morot, grovriven  2 st  4 st
Olja, neutral 0,75 msk  1,5 msk
Krossade tomater  0,5 frp   1 frp 
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st  1 st
Crème fraiche 1 dl  2 dl
Pasta  160 g  320 g
Champinjoner, skivade  60 g  120 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, vitlök och
grönsaksbuljong

1. Stek lök, vitlök och morot i 1 msk olja i en kastrull.
Tillsätt krossade tomater, buljong och crème fraiche. 
Sjud under lock ca 15 min. Mixa såsen slät.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

3. Hetta upp en stekpanna och stek svampen tills
den vätskat av sig. Tillsätt resten av oljan och vitlök
och stek någon minut till. Salta och peppra.

4. Servera pastan med tomatsåsen och den vitlöks-
stekta svampen.

Tips:
• Gott med färskriven parmesan på.
• Smaksätt tomatsåsen med torkad salvia eller oregano.

 

25 MIN
590 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 79g 

Protein 14g

Serveringstips och inspiration



4. Rostade rotfrukter med spenathummus och fetaost
Ugnsrostade rotsaker toppade med fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Morot  1,5 st  3 st
Rödbetor  200 g  400 g
Olja, neutral 1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fetaost  75 g  150 g
Chiliflakes  1 tsk  2 tsk
 Spenathummus:
Babyspenat  15 g  30 g
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Spiskummin  0,25 msk  0,5 msk
Sesamolja  1 msk  2 msk
Kikärter, avsköljda  200 g  400 g
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Vatten  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, sesamolja, spiskummin, vitlök,
vitvinsvinäger och chiliflakes

1. Sätt ugnen på 225º.

2. Skala och tärna potatis och rotfrukter i lika storlek
och fördela på en ugnsplåt. Ringla över olja och salta.
Rosta mitt i ugnen ca 35 min.

3. Fräs spenat, vitlök och spiskummin i sesamolja.
Tillsätt kikärterna när spenaten sjunkit ihop. När 
kikärterna blivit varma, häll över i en matberedare 
och mixa slätt. Tillsätt vatten och smaka av med vit-
vinsvinäger och salt.

4. Servera rotfrukterna med hummus, smulad fetaost
och toppa med chiliflakes.

Tips:
• Smula över fetaosten på grönsakerna i ugnen de
sista 5 min.
• Dela upp rotfrukterna var för sig på plåten till barnen.

45 MIN
494 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g 
Kolhydrater 51g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v34 
Innehållsförteckning

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 

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

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

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



Vecka 34

Fisk i ugn med rödbetor och örter

Grillade färsbiffar med yoghurtsås

Pasta med broccoli och grana padano

Zucchinisallad med grillad korv



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, spiskummin, chiliflakes, pinjenötter och sesamolja

 

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Korv

Grana padano

Fetaost

Matyoghurt

Bulgur

Pasta

Tomat

Rödbeta

Zucchini

Broccoli

Potatis*

Morot

Gul lök

Paprika

Rödlök*

Lime

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. Fisk i ugn med rödbetor och örter
Härlig fisk i ugn med rödbetor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 300 g  600 g
Rödbeta 250 g  500 g
Vit fisk 250 g  500 g
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja 0,5 dl  1 dl

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

1. Sätt ugnen på 175°. Koka potatisen i saltat
vatten.

2. Dela rödbetorna om dom är stora. Koka rödbetor
i saltat vatten. Gnugga av skalet när de nästan är mju-
ka rätt igenom.

3. Skär rödbetor i klyftor och fördela i en ugnsform
tillsammans med fisken och vitlök.

4. Salta, peppra och ringla över olja. Tillaga mitt i
ugnen ca 20 min. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 54°.

5. Servera med kokt potatis.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
 
 

 

35 MIN
459 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 35g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Grillade färsbiffar med yoghurtsås
Köttfärsbiffar med grillad paprika.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g  900 g
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Nötfärs 250 g  500 g
Gul lök, riven 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Paprika 1 st  2 st
Fetaost 75 g  150 g
Olivolja 0,25 msk  0,5 msk
 Yoghurtsås:
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Spiskummin 0,5 tsk  1 tsk
Chiliflakes 0,25 tsk  1 tsk
Matyoghurt 1,5 dl  3 dl
Salt 0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°, klyfta potatisarna och vänd
runt dem med olja i en ugnsform, salta, rosta mitt i
ugnen i ca 35 min, eller tills potatisen är mjuk och har
fått färg.

2. Blanda nötfärsen med resten av ingredienserna
och forma 8 biffar. Grilla ca 3 min per sida.

3. Dela paprikorna och ta bort kärnhuset, låt gärna
den dekorativa kvisten sitta kvar. Grilla halvorna ca
5 min. Lägg på en bit fetaost och ringla över lite olja.
Grilla paprikorna igen på indirekt värme under lock
tills osten smält.

4. Blanda ihop lök, spiskummin och chiliflakes med
yoghurt till en sås och smaka av med salt.

5. Servera biffarna med paprikorna, potatisen och
såsen.

Tips:
• Ha tålamod, låt biffarna ligga blickstilla på gallret så 
fastnar de inte.
• En klick naturell yoghurt brukar barnen tycka om.

 

40 MIN
534 kcal/port. 

Energi från: Fett 24g 
Kolhydrater 41g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med broccoli och grana padano
Smakrik pasta med fräst broccoli och riven ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g  400 g
Broccoli 125 g  250 g
Olivolja 0,25 dl  0,5 dl
Vitlöksklyfta, skivad 1 st  2 st
Pinjenötter 30 g  60 g
Chiliflakes 0,5 tsk  1 tsk
Grana Padano, finriven  1 dl  2 dl
Morot, riven 1,5 st  3 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Ansa broccolin och skär den i tre bitar. Hetta
upp oljan i en stekpanna och stek broccoli, vitlök,
pinjenötter och chiliflakes ca 3 min.

3. Vänd ihop med den nykokta pastan, ev mer olja
och ost. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera pastan med rivna morötter vid sidan av.

Tips:
 • Om det inte finns pinjenötter hemma går det
lika bra med solroskärnor eller grovhackad mandel.
• Gör morotstavar om barnen hellre vill ha det.
 

 

20 MIN
652 kcal/port.

 Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 80g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchinisallad med grillad korv
Somrig sallad med bulgur, zucchini, tomater och grillad korv.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl  3 dl
Zucchini 0,5 st  1 st
Olivolja 1 msk  2 msk
Tomat, delad  1,5 st  3 st  
Rödlök, strimlad  0,25 st 0,5 st
Korv 2 st  4 st
 Dressing:
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st
Sesamolja 0,5 tsk  1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och sesamolja

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär zucchini i 1 cm skivor och pensla med olja.
Grilla till fin färg och lägg upp på ett serveringsfat
med tomater, lök och bulgur. Blanda ihop en dressing
på limesaft och sesamolja och ringla över. Smaka av 
med salt.

3. Grilla korvarna och servera med bulgur- och
zucchinisalladen.

Tips:
• Vill du ha lite hetta i salladen, blanda ner färsk chili.
• Servera bulgur separat till barnen. 

30 MIN
788 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 98g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v34 
Innehållsförteckning

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

Grana padano
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG).
Innehåller: Ägg, Mjölk.

PASTA  EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. *KRAV-ekologisk ingrediens.

Turkisk yoghurt laktosfri, Lindahls
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteruisert melk/pastöroitu maito, 
grädde/kremfløde/kerma, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

Ä-Chorizo,  Änglamark Chorico
INGREDIENSER Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*, paprika*, 
vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), 
konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt
och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

Fullkorns Bulgur, Druvan
INGREDIENSER: Förkokt durumvete av fullkorn



Vecka 34 

Grillade färsbiffar med yoghurtsås

Pasta med broccoli och grana padano

Zucchinisallad med grillad korv

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sesamolja, vitlök, chiliflakes, pinjenötter och spiskummin.

 

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

* Används i fler recept 

Nötfärs

Korv

Grana padano

Fetaost

Matyoghurt

Bulgur

Pasta

Tomat

Zucchini

Broccoli

Potatis

Morot

Gul lök

Paprika

Rödlök*

Lime

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. Grillade färsbiffar med yoghurtsås
Köttfärsbiffar med grillad paprika.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Olivolja  1 msk
Salt  1 tsk
Nötfärs  500 g
Gul lök, riven  1 st
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Salt  1 tsk
Paprika  2 st
Fetaost  150 g
Olivolja  0,5 msk
 Yoghurtsås:
Rödlök, finhackad  0,5 st
Spiskummin  1 tsk
Chiliflakes  1 tsk
Matyoghurt  3 dl
Salt  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°, klyfta potatisarna och vänd
runt dem med olja i en ugnsform, salta, rosta mitt i
ugnen i ca 35 min, eller tills potatisen är mjuk och har
fått färg.

2. Blanda nötfärsen med resten av ingredienserna
och forma 8 biffar. Grilla ca 3 min per sida.

3. Dela paprikorna och ta bort kärnhuset, låt gärna
den dekorativa kvisten sitta kvar. Grilla halvorna ca
5 min. Lägg på en bit fetaost och ringla över lite olja.
Grilla paprikorna igen på indirekt värme under lock
tills osten smält.

4. Blanda ihop lök, spiskummin och chiliflakes med
yoghurt till en sås och smaka av med salt.

5. Servera biffarna med paprikorna, potatisen och
såsen.

Tips:
• Ha tålamod, låt biffarna ligga blickstilla på gallret så
fastnar de inte.
• En klick naturell yoghurt brukar barnen tycka om.

40 MIN
534 kcal/port.

Energi från: Fett 24g 
Kolhydrater 41g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med broccoli och grana padano
Smakrik pasta med fräst broccoli och riven ost.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Broccoli  250 g
Olivolja  0,5 dl
Vitlöksklyfta, skivad  2 st
Pinjenötter  60 g
Chiliflakes  1 tsk
Grana Padano, finriven  2 dl
Morot, riven  3 st

Bra att ha hemma:
svart, svartpeppar, olivolja, vitlök, pinjenötter och
chiliflakes

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Ansa broccolin och skär den i tre bitar. Hetta
upp oljan i en stekpanna och stek broccoli, vitlök,
pinjenötter och chiliflakes ca 3 min.

3. Vänd ihop med den nykokta pastan, ev mer olja
och ost. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera pastan med rivna morötter vid sidan av.

Tips:
• Om det inte finns pinjenötter hemma går det
lika bra med solroskärnor eller grovhackad mandel.
• Gör morotsstavar om barnen hellre vill ha det.

 

20 MIN
652 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 80g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



3. Zucchinisallad med grillad korv
Somrig sallad med bulgur, zucchini, tomater och grillad korv.

Ingredienser: 4 portioner
Bulgur  3 dl
Zucchini  1 st
Olivolja 2 msk
Tomat, delad  3 st
Rödlök, strimlad  0,5 st
Korv  4 st
 Dressing:
Lime, pressad saft  1 st
Sesamolja  1 tsk
Salt  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och sesamolja

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär zucchini i 1 cm skivor och pensla med olja.
Grilla till fin färg och lägg upp på ett serveringsfat
med tomater, lök och bulgur. Blanda ihop en dressing
på limesaft och sesamolja och ringla över. Smaka av
med salt.

3. Grilla korvarna och servera med bulgur- och
zucchinisalladen.

Tips:
• Vill du ha lite hetta i salladen, blanda ner färsk chili.
• Servera bulgur separat till barnen.

30 MIN
788 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 98g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v34 
Innehållsförteckning

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

Grana padano
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG)..
Innehåller: Ägg, Mjölk.

PASTA  EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. *KRAV-ekologisk ingrediens.

TURKISK YOGHURT 3.5%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/ høypasteurisert og
homogenisert MELK/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad 
GRÄDDE/høypasteurisert og homogenisert FLØTE/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA, yoghurt-
kultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

Fullkorns Bulgur, Druvan
INGREDIENSER: Förkokt durumvete av fullkorn.

Ä-Chorizo,  Änglamark Chorico
INGREDIENSER Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*,
paprika*, vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbin-
syra), konserveringsmedel (E250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. 
Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.



Vecka 34 

Fisk i folie

Halloumi Stroganoff

Kyckling Italian style

Ugnsomelett med rökt skinka



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

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, grönsaksbuljong, balsamvinäger, 
torkad timjan, vitlök, havreknäcke, mellanmjölk och aluminiumfolie.

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Ägg

Riven ost

Halloumi

Bönor

Linser

Sardeller

Passerade tomater

Fullkornsris*

Dill

Citron

Rödbeta

Morot*

Gul lök

Rödlök

Babyspenat*

Tomat*

Potatis*

Zucchini

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Morot, finstrimlade 2,5 st 5 st

Skala och finstrimla morötterna och salta och peppra vid servering.



1. Fisk i folie
Snabbfixade foliepaket med fisk och primörer.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rödbeta  250 g  500 g
Potatis  250 g  500 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Citron  0,5 st  1 st
Dill, grovhackad  0,25 dl  0,5 dl

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

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Koka rödbetorna i lättsaltat vatten tills mjuka.
Gnid av skalet och skär i klyftor.

3. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

4. Gör ett fiskpaket per person. Lägg en bit fisk på
en foliebit och vik upp kanterna. Salta, peppra och
ringla över olja.

5. Pressa citronen och toppa med en dillkvist.
Vik ihop paketet och tillaga mitt i ugnen ca 10 min.

6. Häll skyn från fiskpaketet över fisken vid servering.
Servera med potatis, rödbetor och dill.

Tips:
• Lägg råa klyftade rödbetor i foliepaket och lägg både
fisk och rödbetspaketen på grillen.

 

25 MIN
332 kcal/port. 

Energi från: Fett 25% 
Kolhydrater 38% 

Protein 37%

Serveringstips och inspiration



2. Halloumi Stroganoff
God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris  1 dl  2 dl
Halloumi  100 g  200 g
Morot  1 st  2 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Mjölk, mellan  1,25 dl  2,5 dl
Passerade tomater  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Linser, avsköljda  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong,
tomatpuré, balsamvinäger, torkad timjan och 
mellanmjölk.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär halloumi i centimetertjocka stavar och
morot i tunna stavar. Hacka löken. Stek löken
några min i olja och tillsätt sedan morot och halloumi.

3. Tillsätt tomatpuré, mjölk, passerade tomater, bul-
jong, vinäger och timjan. Rör ner linserna. Koka upp 
och låt allt sjuda några min. Smaka av med salt och 
peppar.

4. Servera stroganoffen med ris.

Tips:
• Variera salladen med just de grönsakerna du 
gillar bäst.

20 MIN
473 kcal/port. 

Energi från: Fett 33% 
Kolhydrater 47% 

Protein 20%

Serveringstips och inspiration



3. Kyckling Italian style
Kycklinglårfilé i ugn med tomater och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris, okokt  1 dl  2 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Tomat, tärnade  1 st 2 st
Vitlöksklyfta, skivad  2 st  4 st
Rödlök, finhackad  0,5 st  1 st
Sardeller, hackade  3 st  6 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Balsamvinäger  1 tsk  2 tsk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Babyspenat  20 g  40 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök och
balsamvinäger.

1. Sätt ugnen på 175°. Koka riset enligt anvisningen på 
förpackningen. Fördela kyckling, bönor, tomater och 
vitlök i en ugnsform.

2. Blanda lök, sardeller, olja och vinäger och skeda över.

3. Salta, peppra och lägg på hälften av spenatbladen.
Tillred kycklingen i mitten av ugnen i 25-30 min.

4. Vänd ihop bönor och tomater med matvetet vid
servering eller servera grynen separat.

Tips:
• Ugnsrosta grönsakerna och stek kycklingen om ni
föredrar. Kycklingen är perfekt vid en innetemperatur
på 68-70°.

 

 40 MIN
455 kcal/port. 

Energi från: Fett 25% 
Kolhydrater 41% 

Protein 34%

Serveringstips och inspiration



4. Ugnsomelett med rökt skinka
Ugnsomelett med potatis, grönsaker och rökt skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini  0,5 st 1 st
Potatis, kokt  75 g  150 g
Tomat  0,5 st  1 st
Skinka, rökt  50 g  100 g
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Ägg  3 st  6 st
Vatten  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Havreknäcke  2 st  4 st
Babyspenat  30 g  60 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och havreknäcke

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär zucchinin i tärningar, potatisen i skivor och
dela tomaten.

3. Fördela potatis och grönsaker, skinkskivor och
riven ost i en gratängform.

4. Vispa lätt upp ägg, vatten, salt och peppar. Häll
äggblandningen i formen och grädda mitt i ugnen
20-25 min.

5. Servera med bröd och spenat.

Tips:
• Lägg keso på havreknäcket och toppa med lite
finskuren gräslök.

40 MIN
308 kcal/port. 

Energi från: Fett 42% 
Kolhydrater 25% 

Protein 33%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v34 
Innehållsförteckning

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

Rivenost
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserveringsme-
del (E 251), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. *Mjölkens ursprunsland: se märkning i 
anslutning till Bäst före-datumet..
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid 
eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, FÅR - och GETMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, torkade 
myntablad, mikrobiellt ystenzym..
Innehåller: Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, 
Fisk, Mjölk, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

Sardeller
Ingredienser: Sardeller (66%), solrosolja (34%), salt..
Innehåller: Fisk.


