
Vecka 37 

Panerad fisk med örtsås

Yakiniku 

Indisk kikärtsgryta 

Pasta penne med bacon och dijonsenap



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja, ättiksprit, vitlök, 
socker, grönsaksbuljong, garam masala, vitvinsvinäger, dijonsenap smör, ägg, 
tomatpuré, citronpeppar, torkad dragon, torkad dill och ströbröd

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Biff

Bacon

Crème fraiche*

Kikärtor

Pasta

Kokosmjölk

Krossade tomater

Ris*

Gurka*

Morot*

Potatis

Rödlök*

Gul lök*

Ingefära

Babyspenat

Paprika

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. Panerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, tunt hyvlad 1,5 st 3 st
Gurka, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
 Panerad fisk:
Vit fisk  200 g  400 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd  1 dl  2 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Citronpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Ägg 0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Crème fraiche  1,5 dl  3 dl
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, socker, 
citronpeppar, torkad dragon, torkad dill, ströbröd 
och vitvinsvinäger

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. 
Skär fisken i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd 
med dragon och citronpeppar.

2. Rulla fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en stekpanna
och klicka i smör. Sänk till medelvärme och stek
fiskarna till fin färg runt om. Låt rinna av på
hushållspapper.

3. Blanda crème fraiche, lök och dill. Smaka av med
salt och peppar. Krama ihop morot och gurka med lite
vinäger och smaka av med salt och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås och sallad.

Tips:
• Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Yakiniku
Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Sesamfrön  0,25 dl  0,5 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Biff, strimlad  250 g  500 g
Gul lök, tunt skuren  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Picklad morot:
Morot  2 st  4 st
Vatten  0,5 msk  1 msk
Socker  0,5 msk  1 msk
Ättiksprit (12%)  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Soja, japansk  0,5 dl  1 dl
Sesamolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Socker  0,5 msk  1 msk
Ingefära, finriven  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja,
ättiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda alla ingredienser till såsen.

2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Rör hela tiden, de bränner lätt. Lägg dem åt
sidan.

3. Hyvla morot och vänd runt i vatten, socker 
och ättika.

4. Hetta upp pannan med olja och stek strimlad biff
tills den har fått fin färg, tillsätt såsen. Vänd ner löken
och sesamfrön, stek ytterligare någon min.

5. Servera med riset och salladen.

Tips:
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till 
denna rätt.
• Servera morötterna opicklade till barnen om dom
gillar det bättre.

 

30 MIN
380 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 30g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



3. Indisk kikärtsgryta
Mustig och värmande vegogryta med kikärtor och spenat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad 0,5 st  1 st
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Garam masala  0,5 msk 1 msk 
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Kokosmjölk 1 dl  2 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Babyspenat  50 g  100 g
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré, vitlök och 
garam masala

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Hetta upp olja i en kastrull och fräs vitlök och lök, 
tillsätt tomatpuré och garam masala och rör om.

3. Häll i tomatkross, kokosmjölk, vatten och buljong,
låt puttra ihop. Tillsätt spenaten i omgångar och rör 
om. Häll sist i kikärterna och koka upp och smaka av 
med salt. Servera grytan med ris.

Tips:
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Servera naanbröd till grytan, det brukar barnen gilla.

 

30 MIN
479 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 74g 

Protein 18g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta penne med bacon och dijonsenap
Krämig pasta med crème fraiche och bacon.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Bacon  1 frp  2 frp
Rödlök, tunt skuren  0,5 st 1 st
Paprika, tunt strimlad  0,5 st  1 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  1,5 dl  1 dl
Senap, dijon  0,75 msk  1,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gurka 0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och dijonsenap

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Stek baconen i torr stekpanna till fin färg. Tillsätt
lök och paprika och stek någon minut till.

3. Blanda ner crème fraiche, vatten, senap, salt och
peppar. Låt såsen puttra ihop ca 5 min.

4. Servera med pasta och gurkstavar.

Tips:
• Toppa med parmesanost.
• Servera såsen och pastan separat till barnen.

20 MIN
781 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 94g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v37 
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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.



Vecka 37 

Vit fisk med äggsås

Wok med biff, lime, chili och ingefära

Palak paneer med halloumi

Gräddig pasta med ost och bacon



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitpeppar, smör, vetemjöl, fiskbuljong, chiliflakes, vitlök, 
grönsaksbuljong, flytande honung, tomatpuré, gurkmeja och vinäger

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

Vit fisk

Biff

Ägg*

Bacon

Grädde*

Halloumi

Riven ost

Krossade tomater

Ris*

Pasta

Gul lök*

Tomat

Babyspenat

Vitkål

Morot*

Rödlök

Ingefära*

Potatis

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. Vit fisk med äggsås
En underbar klassiker - kokt fisk med äggsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Vit fisk 250 g 500 g
Morot, tunt hyvlad 1 st 2 st 
 Äggsås:
Vetemjöl 1,5 msk 3 msk
Vatten 1 dl 3 dl
Fiskbuljongtärning 0,5 st 1 st
Grädde 0,5 dl 1 dl
Smör 1 msk 2 msk
Vitpeppar 1,5 krm 3 krm
Ägg, hackade 1 st 2 st

Bra att ha hemma:
salt, vitpeppar, smör, vetemjöl och fiskbuljong

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten. Koka äggen
hårdkokta i ca 7 min.

2. Dela fisken i fyra bitar. Salta fisken runt om.

3. Vispa ut mjölet med vattnet i en kastrull. Tillsätt
sedan buljongtärning, grädde och smör. Koka upp
under omrörning och låt koka ett par minuter. 
Lägg ner fiskbitarna och sjud ytterligare ca 5 min
på svag värme.

4. Såsen ska vara tjock, eftersom fisken ger ifrån sig 
vätska under kokningen. Peppra, och rör i ägg och
låt allt bli genomvarmt.

5. Servera kokt potatis och morot till fisken.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.• Servera äggen vid 
sidan av om barnen inte gillar att det blandas.

20 MIN
 530 kcal/port. 

Energi från: Fett 21g 
Kolhydrater 47g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Wok med biff, lime, chili och ingefära
Färgsprakande wok med ris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Morot, strimlad  1,5 st  3 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitkål, strimlad 100 g 200 g
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Ingefära, riven  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Biff, strimlad 0,5 frp  1 frp
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 riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Värm en wokpanna el en stor stekpanna med
hälften av oljan. Stek morot, lök, vitkål, chiliflakes, 
ingefära och vitlök i ca 3 min. Lyft bort grönsakerna ur 
pannan så länge.

3. Hetta upp pannan igen med resten av oljan och stek
biffen med salt och peppar. Stek köttet i omgångar om
pannan är av mindre storlek.

4. Blanda ner grönsakerna i köttet och servera med ris.

Tips:
• Gott med färsk koriander och lime till.
• Koka nudlar till barnen om de gillar det bättre.

30 MIN
481 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 63g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



3. Palak paneer med halloumi
Smakrik kryddig vegetarisk indisk palak paneer med halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1 dl 3 dl
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Ingefära, finriven 1 msk 2 msk
Garam masala 0,5 msk 1 msk
Gurkmeja 0,25 msk 0,5 msk
Tomatpuré 1 msk 2 msk
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Grädde 0,5 dl 1 dl
Honung, flytande 0,5 msk 1 msk
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Halloumi 200 g 400 g
Babyspenat 35 g 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, grönsaksbuljong, flytande honung, 
tomatpuré, garam masala, gurkmeja och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek lök, vitlök, ingefära, garam masala, gurkmeja och 
tomatpuré i olja tills löken är mjuk.

2. Tillsätt krossade tomater, grädde, honung och 
buljong. Låt sjuda 10 min.

3. Skär halloumin i tärningar och stek i olja till fin färg. 
Tillsätt halloumin i grytan och låt sjuda 5 min till. 
Smaka av med salt och peppar. Vänd ner spenaten 
i grytan. Servera med ris.

Tips:
• Chili, chiliflakes eller cayennepeppar kan ge lite 
hetta till grytan.
• Gott att servera med naan-bröd.

 

30 MIN
 584 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 45g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



4. Gräddig pasta med ägg, ost och bacon
Som en carbonara med äggula och riven ost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 160 g 320 g
Bacon 140 g 280 g
Gul lök, finhackad 0,5 st 1 st
Grädde 0,5 dl 1 dl
Ägg, endast gulan 1,5 st 3 st
Riven ost, finriven 1 dl 2 dl
Tomat 2 st 4 st 
 Dressing:
Olivolja 1 msk 2 msk
Vinäger 0,5 msk 1 msk
Vatten 0,5 msk 1 msk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Strimla baconet. Stek under omrörning tills fettet 
smält och det är lätt knaprigt. Tillsätt löken och stek 
med tills den är mjuk.

2. Häll i grädden. Låt puttra någon minut. Lyft pastan 
direkt ur vattnet ner i pannan. Rör om ordentligt och 
ta från värmen. Rör ihop äggulorna och vänd ner i  
pastan under omrörning.

3. (De ska göra rätten krämig men inte klumpa sig, 
vilket händer om det är för varmt.) Vänd ner osten och 
krydda med nymalen svartpeppar. Smaka av med salt 
och servera direkt.

4. Tärna tomaterna och servera bredvid pastan.

Tips:
• Suger pastan in såsen för snabbt, späd på med 
pastavattnet som innehåller bindande stärkelse.
• Toppa med extra ost till barnen.

20 MIN
 810 kcal/port. 

Energi från: Fett 48g 
Kolhydrater 60g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v37 
Innehållsförteckning

Laktosfri Vispgrädde 35%, VALIO
INGREDIENSER: GRÄDDE, stabiliseringsmedel karragenan och laktasenzym. Högpastöriserad.
Allergentyp: Mjölk 

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

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

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.

Halloumi
Ingredienser: Pastöriserad get*-ko*- och fårMJÖLK*, salt, vegetabiliskt ystenzym, mynta*. 
*= Ekologisk produkt.
Innehåller: Mjölk.

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



Vecka 37 

Panerad fisk med örtsås

Yakiniku 

Indisk kikärtsgryta 

Pasta penne med bacon och dijonsenap



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja, ättiksprit, vitlök, 
socker, grönsaksbuljong, garam masala, vitvinsvinäger, dijonsenap smör, ägg, 
tomatpuré, citronpeppar, torkad dragon, torkad dill och ströbröd

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Biff

Bacon

Crème fraiche*

Kikärtor

Pasta

Kokosmjölk

Krossade tomater

Ris*

Gurka*

Morot*

Potatis

Rödlök*

Gul lök*

Ingefära

Babyspenat

Paprika

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. Panerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, tunt hyvlad 1,5 st 3 st
Gurka, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
 Panerad fisk:
Vit fisk  200 g  400 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd  1 dl  2 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Citronpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Ägg 0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Crème fraiche  1,5 dl  3 dl
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, socker, 
citronpeppar, torkad dragon, torkad dill, ströbröd 
och vitvinsvinäger

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. 
Skär fisken i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd 
med dragon och citronpeppar.

2. Rulla fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en stekpanna
och klicka i smör. Sänk till medelvärme och stek
fiskarna till fin färg runt om. Låt rinna av på
hushållspapper.

3. Blanda crème fraiche, lök och dill. Smaka av med
salt och peppar. Krama ihop morot och gurka med lite
vinäger och smaka av med salt och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås och sallad.

Tips:
• Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Yakiniku
Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Sesamfrön  0,25 dl  0,5 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Biff, strimlad  250 g  500 g
Gul lök, tunt skuren  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Picklad morot:
Morot  2 st  4 st
Vatten  0,5 msk  1 msk
Socker  0,5 msk  1 msk
Ättiksprit (12%)  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Soja, japansk  0,5 dl  1 dl
Sesamolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Socker  0,5 msk  1 msk
Ingefära, finriven  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja,
ättiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda alla ingredienser till såsen.

2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Rör hela tiden, de bränner lätt. Lägg dem åt
sidan.

3. Hyvla morot och vänd runt i vatten, socker 
och ättika.

4. Hetta upp pannan med olja och stek strimlad biff
tills den har fått fin färg, tillsätt såsen. Vänd ner löken
och sesamfrön, stek ytterligare någon min.

5. Servera med riset och salladen.

Tips:
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till 
denna rätt.
• Servera morötterna opicklade till barnen om dom
gillar det bättre.

 

30 MIN
380 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 30g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



3. Indisk kikärtsgryta
Mustig och värmande vegogryta med kikärtor och spenat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad 0,5 st  1 st
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Garam masala  0,5 msk 1 msk 
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Kokosmjölk 1 dl  2 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Babyspenat  50 g  100 g
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré, vitlök och 
garam masala

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Hetta upp olja i en kastrull och fräs vitlök och lök, 
tillsätt tomatpuré och garam masala och rör om.

3. Häll i tomatkross, kokosmjölk, vatten och buljong,
låt puttra ihop. Tillsätt spenaten i omgångar och rör 
om. Häll sist i kikärterna och koka upp och smaka av 
med salt. Servera grytan med ris.

Tips:
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Servera naanbröd till grytan, det brukar barnen gilla.

 

30 MIN
479 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 74g 

Protein 18g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta penne med bacon och dijonsenap
Krämig pasta med crème fraiche och bacon.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Bacon  1 frp  2 frp
Rödlök, tunt skuren  0,5 st 1 st
Paprika, tunt strimlad  0,5 st  1 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  1,5 dl  1 dl
Senap, dijon  0,75 msk  1,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gurka 0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och dijonsenap

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Stek baconen i torr stekpanna till fin färg. Tillsätt
lök och paprika och stek någon minut till.

3. Blanda ner crème fraiche, vatten, senap, salt och
peppar. Låt såsen puttra ihop ca 5 min.

4. Servera med pasta och gurkstavar.

Tips:
• Toppa med parmesanost.
• Servera såsen och pastan separat till barnen.

20 MIN
781 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 94g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v37 
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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



Vecka 37 

Panerad fisk med örtsås

Yakiniku

Pasta penne med bacon och dijonsenap

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja, ättiksprit, 
vitlök, socker, ägg, vitvinsvinäger, dijonsenap, smör, ägg, citronpeppar, torkad 
dragon, torkad dill och ströbröd 

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Biff

Bacon

Crème fraiche*

Pasta

Ris

Gurka*

Morot*

Potatis

Rödlök*

Gul lök

Ingefära

Paprika

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. Panerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Socker  1 tsk
Salt  0,5 tsk
Morot, tunt hyvlad 3 st
Gurka, tunt hyvlad 0,5 st
Vitvinsvinäger 1 msk
 Panerad fisk:
Vit fisk  400 g
Salt  0,5 tsk
Ströbröd  2 dl
Dragon, torkad  2 tsk
Citronpeppar  1 tsk
Ägg 1 st
Olivolja  2 msk
Smör  1 msk
 Sås:
Crème fraiche  3 dl
Rödlök, finhackad  0,5 st
Dill, torkad  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, socker, citron-
peppar, torkad dragon, vitvinsvinäger, torkad dill 
och ströbröd

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Skär fisken 
i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd med dragon 
och citronpeppar.

2. Rulla fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i strö-
brödsblandningen. Hetta upp olja i en stekpanna
och klicka i smör. Sänk till medelvärme och stek
fiskarna till fin färg runt om. Låt rinna av på
hushållspapper.

3. Blanda crème fraiche, lök och dill. Smaka av med
salt och peppar. Krama ihop morot och gurka med lite
vinäger och smaka av med salt och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås och sallad.

Tips:
• Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

 

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Yakiniku
Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Sesamfrön  0,5 dl
Olivolja  1 msk
Biff, strimlad  500 g
Gul lök, tunt skuren  1 st
Olivolja  1 msk
 Picklad morot:
Morot  4 st
Vatten  1 msk
Socker  1 msk
Ättiksprit (12%)  1 msk
 Sås:
Soja, japansk  1 dl
Sesamolja  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  1 st
Socker  1 msk
Ingefära, finriven  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja,
ättiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda alla ingredienser till såsen.

2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Rör hela tiden, de bränner lätt. Lägg dem åt
sidan.

3. Hyvla morot och vänd runt i vatten, socker och
ättika.

4. Hetta upp pannan med olja och stek strimlad biff
tills den har fått fin färg, tillsätt såsen. Vänd ner löken
och sesamfrön, stek ytterligare någon min.

5. Servera med riset och salladen.

Tips:
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till denna
rätt.
• Servera morötterna opicklade till barnen om dom
gillar det bättre.

 

30 MIN
380 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 30g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta penne med bacon och dijonsenap
Krämig pasta med crème fraiche och bacon.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Bacon  2 frp
Rödlök, tunt skuren  1 st
Paprika, tunt strimlad  1 st
Crème fraiche  2 dl
Vatten  1 dl
Senap, dijon  1,5 msk
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Gurka 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och dijonsenap.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Stek baconen i torr stekpanna till fin färg. Tillsätt
lök och paprika och stek någon minut till.

3. Blanda ner crème fraiche, vatten, senap, salt och
peppar. Låt såsen puttra ihop ca 5 min.

4. Servera med pasta och gurkstavar.

Tips:
• Toppa med parmesanost.
• Servera såsen och pastan separat till barnen.

20 MIN
781 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 94g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v37 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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



Vecka 37 

Fisktaco 

Allt på en plåt med kyckling

Pasta med rotsaker och linser

Pannbiff med ugnsbakade tomater



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-
sa ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rucola 50 g 100 g

Servera toppad med salt och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, chiliflakes, vitlök, kinesisk soja, vitlökspulver, 
tomatpuré, bakplåtspapper, torkad timjan, torkad oregano, ströbröd, mjölk, flingsalt
och balsamvinäger

Vit fisk

Kycklingfilé

Nötfärs

Gräddfil

Fullkornspasta

Tortillabröd

Linser

Bulgur

Majskorn

Lime

Vitkål*

Rödlök*

Koriander

Morot*

Broccoli

Potatis

Rotselleri

Gul lök

Tomat

Rucola



1. Fisktaco
        Krispig fisktaco med smak av lime.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Majskorn 100 g 200 g
Vit fisk 250 g 500 g
Lime  0,5 st 1 st
Chiliflakes  0,5 tsk 1 tsk
Vitkål  300 g 600 g
Rödlök  0,5 st 1 st
Lime  1 st 2 st
Rapsolja  0,5 tsk 1 tsk
Tortillabröd, mini 100 g 200 g
Koriander 0,5 st 1 st 
Salt  0,5 krm 1 krm

Bra att ha hemma:
salt, rapsolja och chiliflakes

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela majsen på en ugnsplåt 
och rosta i ugnen tills gyllene. Skär fisken i bitar och 
salta. Pressa över limesaft och strö över chiliflakes. 
Låt marinera ca 10 min.

 2. Skär vitkål och rödlök tunt, gärna med mandolin. 
 Krama runt med limeskal (endast det gröna), limesaft 
 och salt.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek fisken på 
båda  sidor tills genomstekt, ca 5 min. Tiden beror på 
tjockleken. Använd gärna stektermometer, fisken är 
perfekt vid 52°.

4. Stek tortillabröden så de får lite färg. Servera fisken 
i  bröden med vitkålssalladen, den rostade majsen och
koriander.

Tips:
• Väldigt gott att toppa tacon med mycket koriander,
lime och färsk chili.

 

30 MIN
378 kcal/port. 

Energi från: Fett 12% 
Kolhydrater 56% 

Protein 32%

Serveringstips och inspiration



2. Allt på en plåt med kyckling
Kyckling, potatis och grönsaker på en plåt som serveras med en tzatziki.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklingfilé  250 g 500 g
Soja, kinesisk 7 g 14 g 
Vitlökspulver  0,5 msk 1 msk 
Rödlök  0,5 st 1 st
Morot  1,5 st 3 st
Broccoli  125 g 250 g
Olivolja  1 tsk 2 tsk
Timjan, torkad 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st 1 st
Potatis  250 g 500 g
Olivolja  0,5 tsk 1 tsk
Flingsalt  1 tsk 2 tsk
Gräddfil 1,5 dl 3 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, kinesisk soja,  
vitlökspulver, torkad timjan, flingsalt och bakplåts-
papper

1. Sätt ugnen på 200°. Vänd runt kycklingen med soja 
och vitlökspulver. Lägg på en plåt med bakplåtspapper.

2. Skär löken i klyftor, morötterna i tunna stavar och 
broccolin i buketter. Vänd runt med olja, timjan och 
vitlök. Lägg bredvid kycklingen.

3. Skär potatisen i klyftor, vänd runt i olja och ställ 
med skalsidan mot plåten bredvid grönsakerna. Salta 
allt och rosta mitt i ugnen ca 30 min.

4. Smaksätt gräddfilen med vitlök, salt och peppar.

Tips:
• Stek vitlöksklyftan lite innan du blandar den i såsen 
för mildare smak.

 

45 MIN
433 kcal/port. 

Energi från: Fett 25% 
Kolhydrater 34% 

Protein 41%

Serveringstips och inspiration



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

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

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, bakplåts- 
papper, torkad timjan och vitlök

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

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

3. Fräs lök, vitlök, timjan och tomatpuré i olja under 
omrörning några minuter.

4. Tillsätt vatten och linser. Vänd ned pastan, de 
rostade grönsakerna och smaka av med salt och  
peppar. Servera direkt.

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

 

30 MIN
388 kcal/port. 

Energi från: Fett 10% 
Kolhydrater 74% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



4. Pannbiff med ugnsbakade tomater
Stora köttbullar med bulgur och varma söta tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1 dl 2 dl
Mjölk  0,5 dl 1 dl
Ströbröd 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Nötfärs  250 g 500 g
Olivolja  0,5 msk 1 msk
Tomat, delad  2 st 4 st
Rödlök, i klyftor  0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta 2,5 st 5 st
Olivolja  0,5 msk 1 msk
Balsamvinäger  1 msk 2 msk
Oregano, torkad  0,5 tsk 1 tsk
Salt  0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, vitlök, 
ströbröd, mjölk och balsamvinäger

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.

3. Blanda mjölk, ströbröd, salt och peppar i en skål. 
Blanda i färsen. Forma 8 biffar och stek i olja på hög 
värme ca 1 min på varje sida så att de får stekyta.

4. Lägg tomater, rödlök och vitlöksklyftor i en ugnsfast 
form. Ringla över olja och vinäger. Krydda med oregano 
och salt efter smak, lägg sedan biffarna ovanpå.

5. Stek i ugnen ca 10 min. Servera med bulgur.

Tips:
• Gott med lite chiliflakes på för extra hetta.

20 MIN
481 kcal/port. 

Energi från: Fett 32% 
Kolhydrater 38% 

Protein 30%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v37 
Innehållsförteckning

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

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.

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige..
Innehåller: Mjölk.


