
Vecka 35 

Lax med rostad sötpotatis 
och asiatisk coleslaw

Tacogratäng med linser och tortillabröd

Pasta med pesto och skinka

Indisk kycklinggryta



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, vitlök, sambal oelek, malen koriander, 
gurkmeja, malen spiskummin, paprikapulver, cayennepeppar, socker och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Rökt skinka

Kycklinglårfilé

Crème fraiche

Riven ost*

Pasta

Linser

Krossade tomater

Tortillabröd

Bulgur

Pesto 

Sötpotatis

Vitkål*

Ingefära*

Gul lök*

Paprika

Tomat

Blomkål

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. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Allt i ugnen och en himmelskt god coleslaw.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Laxfilé  250 g  500 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Sötpotatis, klyftad  1 st  2 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Coleslaw:
Vitkål, fint strimlad  150 g  300 g
Ingefära, riven  1 msk  2 msk
Majonnäs  0,5 dl  1 dl

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär laxen i portionsbitar och lägg i en oljad
form. Salta och peppra.

3. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt. Ringla över olja 
och salta. Rosta mitt i ugnen till fin färg, ca 20 min.

4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna
ugnstermometer, laxen är perfekt vid 49°.

5. Blanda vitkål, ingefära och majonnäs till en coleslaw. 
Servera laxen med sötpotatis och coleslaw.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• Även barn gillar fisk om den inte är för torr, 
håll temperaturen.

 

30 MIN
540 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g 
Kolhydrater 11g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Tacogratäng med linser och tortillabröd
Krämig och god vegogratäng med festkänsla.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Olivolja 1 msk 2 msk
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, hackad 1 st 2 st
Paprika, finhackad 0,5 st 1 st
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1,5 dl 3 dl
Linser sköljda 0,5 frp 1 frp
Crème fraiche 1 dl 2 dl 
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Tortillabröd 2 st 4 st
Riven ost 35 g 70 g
Vitkål, strimlad 100 g 200 g
 Tacokryddmix:
Koriander, mald 0,5 tsk 1 tsk
Spiskummin, mald 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 0,5 tsk 1 tsk
Socker 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek lök, vitlök,
paprika och tacokryddmixen ca 3 min.

3. Tillsätt krossade tomater, vatten, linser och crème
fraiche och smaka av med salt.

4. Varva tortillabröd och linsröra i en rund ugnssäker
form, ca 24 cm i dm. Toppa med riven ost och gratinera
mitt i ugnen 25-30 min.

5. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Går bra att göra med torkade linser låt de koka mjuka 
i tomatkrossen.
• Låt barnen fylla formen, perfekt syssla att hjälpa 
till med.

 

45 MIN
632 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 57g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med pesto och skinka
Snabblagad pasta med pesto, skinka, tomater och riven ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g 400 g
Rökt skinka 100 g 200 g
Tomater, tärnade 2 st 4 st
Pesto 0,5 st 1 st 
Riven ost 35 g 70 g 

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja 

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs skinka och 
tomater tills de fått lite färg.

3. Blanda pastan med peston, skinkan och tomaterna.
Toppa med ost och nymalen svartpeppar.

Tips:
• Gott att vända ner färsk basilika i pastan.
• Servera skinkan och tomaterna vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
692 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 76g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



4. Indisk kycklinggryta
Härlig gul och smakrik kycklinggryta med blomkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl 3 dl 
Kycklinglårfilé 225 g 450 g
Gul lök, hackad 1 st 2 st
Vitlöksklyfta, hackad  1 st 2 st
Ingefära, finhackad 15 g 30 g
Sambal oelek 1 msk 2 msk
Koriander, mald 0,5 msk 1 msk
Gurkmeja 0,5 msk 1 msk
Spiskummin, mald 0,5 msk 1 msk
Olivolja 0,25 dl 0,5 dl 
Vatten 3 dl 6 dl
Blomkål 0,5 st 1 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk 

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, sambal oelek, malen koriander, 
gurkmeja, vitlök och malen spiskummin

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen. 
 Salta kycklingen och skär i bitar om de är stora.

2. Fräs lök, vitlök, ingefära och sambal med de torra 
 kryddorna i olja under omrörning ca 5 min. Lägg ner 
 kycklingen och stek under omrörning någon minut 
 till. Häll i vattnet och låt småputtra ca 20 min.

3. Skär blomkålen i mindre buketter och lägg ner i 
 grytan. Låt koka tills blomkålen är mjuk. Smaka av 
 med salt. Servera grytan med bulgur och chiliflakes.

Tips:
• Gott med färsk koriander eller en klick yoghurt till.
• Tänk på barnen när du kryddar med chiliflakes.

35 MIN
349 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 24g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v35 
Innehållsförteckning

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

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

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.

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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



Vecka 35 

Räkpasta med chili

Fransk köttfärssås

Korvstroganoff med blomkål

Barnens vegetariska omelett



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, mellanmjölk, vitlök, tomatpuré, smör, fransk senap, 
torkad timjan, rött matlagningsvin, köttbuljong och chiliflakes.

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

Räkor

Nötfärs

Falukorv

Crème fraiche*

Ägg

Oliver

Krossade tomater

Pasta*

Potatis*

Champinjoner

Gul lök*

Morot*

Blomkål*

Citron*

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. Räkpasta med chili
Härligt krämig pasta med sting.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Blomkål, buketter  125 g  250 g
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Morot, rivna  1 st  2 st
Chiliflakes  0,25 st  0,5 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  0,5 dl 1 dl
Räkor  170 g 340 g
Citron, finrivet skal
och saft  0,25 st  0,5 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp olja i en stekpanna och stek blomkål i några 
min.

2. Tillsätt vitlök, morötter och chiliflakes. Häll i crème 
fraiche och vatten. Låt småputtra någon minut. Krama 
lätt ur överflödig vätska ur räkorna. Vänd runt räkorna
i finrivet citronskal (endast det gula) och citronsaft.

3. Vänd ner pastan och räkorna i såsen och smaka av 
med salt och peppar.

Tips:
• Servera gärna med basilika.
• Tänk på att inte ha för mycket chili om barnen ska äta. 

 

30 MIN
703kcal/port. 

Energi från: Fett 27g 
Kolhydrater 96g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Fransk köttfärssås
Mustig köttfärssås med champinjoner.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Champinjoner, delade  125 g 250 g
Gul lök, hackad  1 st  2 st
Nötfärs 250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Morot, tärnade  1 st  2 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Rött matlagningsvin  1,5 dl  3 dl
Vatten  1,5 dl  3 dl
Köttbuljongtärning  1 st  2 st
Pasta  160 g 320 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök, tomatpuré, torkad timjan,
rött matlagningsvin och köttbuljong.

1. Hetta upp en stekpanna och stek svamp och lök 
tills de är mjuka. Lägg åt sidan.

2. Stek köttfärsen i en gryta under omrörning tills den 
är genomstekt.

3. Tillsätt vitlök, morot, tomatpuré och timjan under 
omrörning. Stek under omrörning ca 2 min.

4. Häll i vin, vatten och smula ner buljongen.
Rör ner svampfräset och låt grytan koka under lock
på låg värme ca 30 min.

5. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen
och servera med köttfärssåsen och rivna morötter.

Tips:
• Färsk timjan är gott till.
• Det går också bra med ris om barnen hellre vill ha det.

 

40 MIN
620kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 68g 

Protein 40g

Serveringstips och inspiration



3. Korvstroganoff med blomkål
Smakrik stroganoff med blomkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g 900 g
Falukorv  200 g  400 g
Blomkål  150 g  300 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st  1 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Senap, fransk  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Crème fraiche 0,5 dl  1 dl

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

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Strimla korven och skär blomkålen i mindre bitar.
Stek korv, blomkål, lök, vitlök och tomatpuré i smör i
en stor stekpanna. Stek under omrörning ca 4 min.

3. Tillsätt senap, krossade tomater, vatten och
crème fraiche. Låt sjuda under lock ca 10 min. 
Smaka av med salt och peppar. Servera stroganoffen 
med potatisen.

Tips:
• Koka extra potatis till omeletten.
• Servera med en klick yoghurt på barnens portion.

 

30 MIN
567kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 49g 

Protein 16g

Serveringstips och inspiration



4. Barnens vegetariska omelett
Mumsig omelett med oliver och potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, kokta kalla  2,5 st  5 st
Ägg  3 st  6 st
Crème fraiche 0,5 dl  1 dl
Mjölk, mellan  0,75 dl  1,5 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Oliver, urkärnade  100 g  200 g
Blomkål, tunt hyvlad  150 g  300 g
Rödlök, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st
Citron, pressad saft  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt och mellanmjölk

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skiva kall potatis. Lägg ut i botten på en
ugnsform. Knäck äggen i en skål. Vispa i crème fraiche, 
mjölk och salt.

3. Häll av spadet från oliverna. Fördela på potatisarna 
och häll på äggsmeten.

4. Grädda mitt i ugnen tills omeletten har stelnat, ca 
30 min. Blanda blomkål, rödlök och citronsaft. Smaka 
av med salt. Servera omeletten med blomkålssallad.

Tips:
• Om potatisen inte är färdigkokt går det bra att
använda nykokta.
• Låt barnen vara med och laga omeletten.

45 MIN
566 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 27g 

Protein 18g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v35 
Innehållsförteckning

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

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

FALUKORV, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 56%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, salt, kryddor (svart-
peppar**, muskot**, ingefära**), lök**, socker**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), kon-
serveringsmedel (E250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och 
rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

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

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



Vecka 35 

Lax med rostad sötpotatis 
och asiatisk coleslaw

Tacogratäng med linser och tortillabröd

Pasta med pesto och skinka

Indisk kycklinggryta



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, vitlök, sambal oelek, malen koriander, 
gurkmeja, malen spiskummin, paprikapulver, cayennepeppar, socker och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Rökt skinka

Kycklinglårfilé

Crème fraiche

Riven ost*

Pasta

Linser

Krossade tomater

Tortillabröd

Bulgur

Pesto 

Sötpotatis

Vitkål*

Ingefära*

Gul lök*

Paprika

Tomat

Blomkål

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. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Allt i ugnen och en himmelskt god coleslaw.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Laxfilé  250 g  500 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Sötpotatis, klyftad  1 st  2 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Coleslaw:
Vitkål, fint strimlad  150 g  300 g
Ingefära, riven  1 msk  2 msk
Majonnäs  0,5 dl  1 dl

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär laxen i portionsbitar och lägg i en oljad
form. Salta och peppra.

3. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt. Ringla över olja 
och salta. Rosta mitt i ugnen till fin färg, ca 20 min.

4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna
ugnstermometer, laxen är perfekt vid 49°.

5. Blanda vitkål, ingefära och majonnäs till en coleslaw. 
Servera laxen med sötpotatis och coleslaw.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• Även barn gillar fisk om den inte är för torr, 
håll temperaturen.

 

30 MIN
540 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g 
Kolhydrater 11g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Tacogratäng med linser och tortillabröd
Krämig och god vegogratäng med festkänsla.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Olivolja 1 msk 2 msk
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, hackad 1 st 2 st
Paprika, finhackad 0,5 st 1 st
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1,5 dl 3 dl
Linser sköljda 0,5 frp 1 frp
Crème fraiche 1 dl 2 dl 
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Tortillabröd 2 st 4 st
Riven ost 35 g 70 g
Vitkål, strimlad 100 g 200 g
 Tacokryddmix:
Koriander, mald 0,5 tsk 1 tsk
Spiskummin, mald 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 0,5 tsk 1 tsk
Socker 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek lök, vitlök,
paprika och tacokryddmixen ca 3 min.

3. Tillsätt krossade tomater, vatten, linser och crème
fraiche och smaka av med salt.

4. Varva tortillabröd och linsröra i en rund ugnssäker
form, ca 24 cm i dm. Toppa med riven ost och gratinera
mitt i ugnen 25-30 min.

5. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Går bra att göra med torkade linser låt de koka mjuka 
i tomatkrossen.
• Låt barnen fylla formen, perfekt syssla att hjälpa 
till med.

 

45 MIN
632 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 57g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med pesto och skinka
Snabblagad pasta med pesto, skinka, tomater och riven ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g 400 g
Rökt skinka 100 g 200 g
Tomater, tärnade 2 st 4 st
Pesto 0,5 st 1 st 
Riven ost 35 g 70 g 

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja 

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs skinka och 
tomater tills de fått lite färg.

3. Blanda pastan med peston, skinkan och tomaterna.
Toppa med ost och nymalen svartpeppar.

Tips:
• Gott att vända ner färsk basilika i pastan.
• Servera skinkan och tomaterna vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
692 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 76g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



4. Indisk kycklinggryta
Härlig gul och smakrik kycklinggryta med blomkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl 3 dl 
Kycklinglårfilé 225 g 450 g
Gul lök, hackad 1 st 2 st
Vitlöksklyfta, hackad  1 st 2 st
Ingefära, finhackad 15 g 30 g
Sambal oelek 1 msk 2 msk
Koriander, mald 0,5 msk 1 msk
Gurkmeja 0,5 msk 1 msk
Spiskummin, mald 0,5 msk 1 msk
Olivolja 0,25 dl 0,5 dl 
Vatten 3 dl 6 dl
Blomkål 0,5 st 1 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk 

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, sambal oelek, malen koriander, 
gurkmeja, vitlök och malen spiskummin

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen. 
 Salta kycklingen och skär i bitar om de är stora.

2. Fräs lök, vitlök, ingefära och sambal med de torra 
 kryddorna i olja under omrörning ca 5 min. Lägg ner 
 kycklingen och stek under omrörning någon minut 
 till. Häll i vattnet och låt småputtra ca 20 min.

3. Skär blomkålen i mindre buketter och lägg ner i 
 grytan. Låt koka tills blomkålen är mjuk. Smaka av 
 med salt. Servera grytan med bulgur och chiliflakes.

Tips:
• Gott med färsk koriander eller en klick yoghurt till.
• Tänk på barnen när du kryddar med chiliflakes.

35 MIN
349 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 24g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v35 
Innehållsförteckning

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

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

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.

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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



Vecka 35 

Lax med rostad sötpotatis 
och asiatisk coleslaw

Tacogratäng med linser och tortillabröd

Pasta med pesto och skinka

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, malen koriander, malen spiskummin, vitlök,
paprikapulver, cayennepeppar och socker

 

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Rökt skinka

Crème fraiche

Riven ost*

Pasta

Linser

Krossade tomater

Tortillabröd

Pesto

Sötpotatis

Vitkål*

Ingefära*

Gul lök

Paprika

Tomat

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. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Allt i ugnen och en himmelskt god coleslaw.

Ingredienser: 4 portioner
Laxfilé 500 g
Olivolja  2 msk
Sötpotatis, klyftad  2 st
Olivolja  2 msk
Salt  1 tsk
 Coleslaw:
Vitkål, fint strimlad 300 g
Ingefära, riven  2 msk
Majonnäs 1 dl

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär laxen i portionsbitar och lägg i en oljad
form. Salta och peppra.

3. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt. Ringla 
över olja och salta. Rosta mitt i ugnen till fin 
färg, ca 20 min.

4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna
ugnstermometer, laxen är perfekt vid 49°.

5. Blanda vitkål, ingefära och majonnäs till 
en coleslaw. Servera laxen med sötpotatis 
och coleslaw.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• Även barn gillar fisk om den inte är för torr,
håll temperaturen.

 

30 MIN
540 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g 
Kolhydrater 11g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Tacogratäng med linser och tortillabröd
Krämig och god vegogratäng med festkänsla.

Ingredienser: 4 portioner
Olivolja  2 msk
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  2 st
Paprika, finhackad  1 st
Krossade tomater  1 frp
Vatten  3 dl
Linser, sköljda  1 frp
Crème fraiche  2 dl
Salt  1 tsk
Tortillabröd  4 st
Riven ost  70 g
Vitkål, strimlad  200 g
 Tacokryddmix:
Koriander, mald  1 tsk
Spiskummin, mald  1 msk
Paprikapulver  1 tsk
Cayennepeppar  1 tsk
Socker  1 tsk
Salt  1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek lök, vitlök,
paprika och tacokryddmixen ca 3 min.

3. Tillsätt krossade tomater, vatten, linser och crème
fraiche och smaka av med salt.

4. Varva tortillabröd och linsröra i en rund ugnssäker
form, ca 24 cm i dm. Toppa med riven ost och gratinera
mitt i ugnen 25-30 min.

5. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Går bra att göra med torkade linser låt de koka mjuka 
i tomatkrossen.
• Låt barnen fylla formen, perfekt syssla att hjälpa
till med.

 

45 MIN
632 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 57g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med pesto och skinka
Snabblagad pasta med pesto, skinka, tomater och riven ost.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Rökt skinka  200 g
Tomat, tärnad  4 st
Pesto  1 st
Riven ost  70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs skinka och
tomater tills de fått lite färg.

3. Blanda pastan med peston, skinkan och tomaterna.
Toppa med ost och nymalen svartpeppar.

Tips:
• Gott att vända ner färsk basilika i pastan.
• Servera skinkan och tomaterna vid sidan av till barnen.

30 MIN
692 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 76g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v35 
Innehållsförteckning

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

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

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.

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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



Vecka 35 

Curryräkor med ris

Pastasallad med lufttorkad skinka 
och sparris

Biff Stroganoff

Vegobiffar med halloumi 
och rostad potatis



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist

Hälsokassen är för dig som vill äta lite bättre, lite enklare. 

Vi har skapat en kasse med både hälsosamma, goda och enkla recept. 
Jag tycker att hälsosam mat ska vara just så, enkel och njutningsfull. 

Att äta hälsosamt innebär inte att man måste äta perfekt eller att man 
aldrig ska äta godsaker. Tvärtom kan det snarare finnas utrymme för det lilla 
extra ibland genom att äta bra mat till vardags. 

Hoppas att du kommer att gilla våra menyer och att de passar din livsstil. 

Förresten, våra recept innehåller max 500 kcal per portion.

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

* Används i fler recept

 Veck o-
� ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Gurka, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, röd currypasta, torkad rosmarin, tomatpuré, fransk senap, 
köttbuljong, vetemjöl och ägg

Räkor

Lufttorkad skinka

Biff

Halloumi

Matlagningsgrädde

Kokosmjölk

Oliver

Råris

Fullkornspasta

Kikärtor

Gul lök*

Paprika

Gurka*

Broccoli*

Grön sparris

Citron*

Babyspenat*

Tomat

Morot*

Potatis*

Zucchini*



1. Curryräkor med ris
Räkor, paprika och lök i röd curry med kokosmjölk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Currypasta, röd  2 tsk  4 tsk
Kokosmjölk  2 dl  4 dl
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Paprika, strimlad  1 st  2 st
Räkor  170 g  340 g
Gurka  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och röd currypasta

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Värm olja i en stekpanna och stek currypastan
ca 1 min. Tillsätt kokosmjölk och rör tills currypastan
är utblandad.

3. Tillsätt lök och paprika, smaka av med salt. Låt
puttra 3 min på svag värme och lägg i räkorna precis
innan servering.

4. Servera med gurkstavar.

Tips:
• Har du ont om tid så ta matvete istället för råris.

 

40 MIN
425 kcal/port. 

Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 51% 

Protein 22%

Serveringstips och inspiration



2. Pastasallad med lufttorkad skinka och sparris
Snabblagad pastasallad med lufttorkad skinka, sparris och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornspasta  100 g  200 g
Broccoli, buketter  200 g  400 g
Grön sparris  125 g  250 g
Citron  0,25 st  0,5 st
Rosmarin, torkad  0,25 msk  0,5 msk
Babyspenat  25 g  50 g
Tomat, delad  1 st  2 st
Oliver  25 g  50 g
Morot, tunt hyvlad  1 st  2 st
Lufttorkad skinka  100 g  200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och torkad rosmarin

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Skölj av den nykokta pastan ordentligt i kallt vatten 
och låt rinna av. Koka broccolin i 3 min.

2. Ansa och stek sparrisen i het panna ca 3 min.

3. Blanda pastan med pressad citron och torkad 
rosmarin, spenat, broccoli, tomater, oliver, sparris 
och morötter och toppa med lufttorkad skinka vid 
servering. Dra ett varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Koka pastan i förväg och förvara i kylen så är 
middagen klar snabbt.

 

20 MIN
398 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 46% 

Protein 28%

Serveringstips och inspiration



3. Biff Stroganoff
Strimlad biff med sås på fransk senap.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Biff, strimlad  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Tomatpuré  1,5 msk  3 msk
Fransk senap  1,5 msk  3 msk
Köttbuljongtärning  0,25 st  0,5 st
Vatten  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Broccoli  125 g  250 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, köttbuljong, tomatpuré
och fransk senap.

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Hetta upp en stekpanna ordentligt. Salta, peppra
och stek köttet i omgångar i olja. Lägg åt sidan.

3. Sänk värmen och stek lök och tomatpuré under
omrörning ca 2 min.

4. Lägg tillbaka köttet och tillsätt senap, köttbuljong,
vatten och grädde. Koka upp och sjud ca 5 min.

5. Koka broccoli i lättsaltat vatten ca 3 min.

6. Servera stroganoffen med kokt potatis och broccoli.

Tips:
• Frys resten av grädden i istärningspåsar, smidigt att 
ta fram till nästa gång.

 

30 MIN
485 kcal/port. 

Energi från: Fett 32% 
Kolhydrater 38% 

Protein 30%

Serveringstips och inspiration



4. Vegobiffar med halloumi och rostad potatis
Saftiga biffar med kikärtor, zucchini och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  300 g  600 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kikärtor, kokta  0,5 frp  1 frp
Morot  1 st  2 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Halloumi  50 g  100 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,25 dl  0,5 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Babyspenat  20 g  40 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, ägg och vetemjöl

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatisen på en
ugnsplåt och vänd runt i olja och salt. Rosta mitt i
ugnen ca 25 min.

2. Skölj kikärtorna i kallt vatten och mosa dem
grovt i en bunke.

3. Riv ner morot, zucchini och halloumi. Blanda 
halloumi i bunken. Blanda lök, mjöl, ägg och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek små
biffar av smeten på medelvärme, ca 3 min per
sida.

5. Vänd ihop spenaten med den varma potatisen
och pressa över lite citron. Servera med biffarna.

Tips:
• Gott med en kall yoghurtsås till eller en klick crème 
fraiche.

35 MIN
415 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 48% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v35 
Innehållsförteckning

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

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

Rivenost
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserverings-
medel (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, Svaveldiox-
id eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

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


