
Vecka 38 

Ugnsbakad lax med limesås och broccoli

Gyros med vitlökssås

Kycklingkorv i tomatsås

Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärter



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, garam masala, honung, 
torkad oregano, spiskummin, mald koriander, cayennepeppar, chiliflakes, vitvins- 
vinäger, solroskärnor, dijonsenap och bakplåtspapper

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Fläskkarré

Kycklingstekkorv

Gräddfil

Crème fraiche*

Skivad ost

Blandade bönor

Kikärtor

Tomatsås

Ris*

Tortillabröd

Pasta

Broccoli

Lime

Morot*

Tomat

Gurka*

Sallad*

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. Ugnsbakad lax med limesås och broccoli
Smakrik lax med en svalkande limesås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Laxfilé  250 g  500 g
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Garam masala  0,25 msk  0,5 msk
Broccoli  1 st  2 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Gräddfil  1,5 dl  3 dl
Lime  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, garam masala och 
bakplåtspapper

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg laxen med skinnsidan nedåt på en plåt med
bakplåtspapper. Salta och strö över garam masala.
Skär broccolin i bitar och fördela runt laxen.

3. Ringla över olja och tillaga mitt i ugnen ca 18 min.
Använd gärna stektermometer, laxen är perfekt vi 48°.

4. Blanda gräddfilen med finrivet limeskal och smaka
av med salt. Skär sedan limen i bitar och servera till 
maten. 

Tips:
• Det går lika bra att krydda laxen med texmex krydda.
• Gott att servera med tortillabröd till barnen.

 

25 MIN
631 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 50g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



2. Gyros med vitlökssås
Gyros med tacokryddning, sallad, tomat och en god vitlökssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskkarré, strimlad  0,5 frp  1 frp
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  1 msk  2 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Oregano, torkad  0,25 st  0,5 st
Honung  0,5 tsk  1 tsk
Tortillabröd  2 st  4 st
Tomat, skivad  1,5 st  3 st
Gurka, skivad  0,25 st  0,5 st
Sallad, strimlad 0,25 st  0,5 st
 Tacokryddning:
Spiskummin, mald  0,25 msk  0,5 msk
Koriander, mald 0,25 msk 0,5 msk
Cayennepeppar 0,25 tsk 1 tsk 
Salt 0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, spiskummin, mald
koriander, cayennepeppar, vitlök, honung och torkad
oregano

1. Blanda spiskummin, koriander, cayennepeppar
och salt. Vänd runt karrén med kryddmixen så att det
täcker. Stek karrén i olja tills den är genomstekt och
har fin färg.

2. Rör ihop crème fraiche, vatten, vitlök, oregano och
honung. Smaka av med salt och peppar. Fyll bröden
med karré, tomat, gurka, sallad och vitlökssås.

Tips:
• Gott att toppa med feferoni.
• Lägg allt i olika skålar så får barnen själva plocka.

 

30 MIN
523 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 25g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Kycklingkorv i tomatsås
Fal � � v i � i� r � m � r� s me d � t och t� la g�  i ug� n me d färdig to ma tsås och bö� r.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Tomatsås  0,5 frp  1 frp
Blandade bönor,
avsköljda  0,5 frp  1 frp
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Kycklingstekkorv  300 g  600 g
Skivad ost  50 g  100 g
Gurka, tärnad 0,25 st 0,5 st
Sallad, strimlad 0,25 st 0,5 st
Morot, strimlad 1 st 2 st
 Vinägrett:
Senap, dijon 0,5 tsk 1 tsk 
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vitvinsvinäger 1 msk 2 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, dijon senap, 
chiliflakes och vitvinsvinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Häll tomatsås och bönor i en ugnsform. Krydda
med chiliflakes och rör om.

3. Skär korven i skivor och varva med ostskivor i
6 staplar.

4. Ställ staplarna med korv i tomatsåsen och gratinera
mitt i ugnen ca 20 min.

5. Blanda gurka, sallad och morot med vinägretten.
Servera korven med ris och sallad.

Tips:
• Har du tomat hemma? Skiva och lägg mellan korvarna.
• Låt barnen vara med och bygga korvtornen.

30 MIN
834 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 90g 

Protein 47g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta med morotssås och krunchiga kikärter
Krämig och � n � � � ås me d � rö� �  och crème  f� iche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot  3 st  6 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Cayennepeppar 0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Solroskärnor  0,25 dl  0,5 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, cayennepeppar, vitlök och solroskärnor

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt
med olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugns-
plåt. Rosta mitt i ugnen tills de börjar få färg, ca 10
min. Mixa morötterna med crème fraiche till en slät
puré.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kikärtorna
till fin färg. Tillsätt vitlök och solroskärnor och stek
lite till. Ta pannan från värmen och salta.

4. Blanda pastan med pastasåsen och servera den
toppad med kikärtorna.

Tips:
• Gott med chiliflakes för extra hetta.
• Servera kikärtorna vid sidan av till barnen.

35 MIN
688 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 113g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v38 
Innehållsförteckning

Kycklingstekkorv
INGREDIENSER: Maskinurbenat kycklingkött 60%, vatten, fett från kyckling, potatismjöl, druvsocker, 
salt, kryddor (vitpeppar, paprika, koriander, cayennepeppar, libbsticka), lök, antioxidationsmedel 
(E 300), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..

Tomatsås
INGREDIENSER: knuste / krossade tomater 65%, vann / vatten, tomatpuré 9%, løk / lök, solsikkeolje 
/ solrosolja, salt, sukker / socker, persille / persilja 0,6%, timian / timjan 0,4%, hvitløk / vitlök 0,3%, 
oregano 0,08%, sort pepper / svartpeppar..

Tortillabröd
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E 412), 
surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver (E 500), 
risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: SR, SM, SP, Sojabönor, UW, GO, GB, NR, SA, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, 
Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, SH, SC, SW, ST, Selleri, Senap, Lupine and its Derivatives, Blötdjur.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

OST , 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 

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



Vecka 38 

Pastaskruvar med tonfisk

Fläskfiléspett med koreansk rissallad

Grekisk bondomelett med tomatsallad

Vegobiffar med halloumi och rostad potatis



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, smör, vetemjöl, torkad dill, vitlök, kapris, mjölk, 
chiliflakes, ägg, grillspett, srirschasås, semsamfrön, japansk soja och balsamvinäger

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

Fläskytterfilé

Ägg

Fetaost

Crème fraiche

Halloumi

Kikärtor

Pasta

Tonfisk

Ris

Potatis*

Ingefära

Champinjoner

Gul lök*

Tomat

Rödlök*

Morot*

Zucchini*

Babyspenat*

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

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

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

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

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

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK

* Används i fler recept

Samtliga artiklar i 
matkassen är ekologiska



1. Pastaskruvar med tonfisk
Krämig pasta med tonfisk och rödlök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Tonfisk, i vatten  1 frp  2 frp
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Kapris  1,5 msk  3 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot 2 st 4 st

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

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

2. Värm oljan i en kastrull. Stek lök och vitlök tills
de mjuknat något.

3. Häll av vattnet från tonfisken. Rör ner tonfisk,
crème fraiche och kapris i kastrullen och låt allt bli
varmt. Tillsätt dill och smaka av med salt och peppar.

4. Servera såsen med pasta och morotsstavar.

Tips:
• Gott med chiliflakes på för extra hetta.
• Servera kaprisen vid sidan av till barnen.

 

15 MIN
959 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 152g 

Protein 47g

Serveringstips och inspiration



2. Fläskfiléspett med koreansk rissallad
Saftiga grillspett med asiatisk sallad på ris, spenat och srirachamajo.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 2,5 dl 5 dl
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
 Marinad:
Soja, japansk 1 msk 2 msk
Srirachasås 1 msk 2 msk
Olja, neutral 1 msk 2 msk
Ingefära, riven 0,5 msk 1 msk
 Rissallad:
Rödlök, tunt strimlade 0,5 st 1 st
Babyspenat 15 g 30 g
Champinjoner, i kvartar 125 g 250 g
Zucchini, tärnad 0,25 st 0,5 st
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, chiliflakes, grillspett, 
japansk soja, sesamfrön och srirachasås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Rör ihop ingredienserna till marinaden. Skär köttet
i 2 cm stora tärningar och vänd runt i marinaden. 
Låt stå ca 20 min.

3. Vänd varsamt runt alla grönsaker med riset. 
Smaka av med salt och peppar.

4. Trä köttet på spett och grilla eller stek tills de har 
fin färg och är genomstekta. 

5. Servera spetten med rissalladen toppa med
sesamfrön och ev srirachamajonnäs.

Tips:
• Har du inte färdig srirachamajonnäs hemma, blanda 
srirachasås med lite majonnäs.
• Servera riset för sig om barnen inte gillar att de 
blandas.

 

45 MIN
344 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 26g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Grekisk bondomelett med tomatsallad
Snabblagad och mättande omelett med potatis och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  200 g  400 g
Smör  1 msk  2 msk
Ägg  3 st  6 st
Mjölk  1,5 dl  3 dl
Fetaost, tärnad  75 g  150 g
 Tomatsallad:
Tomat, tärnade 2 st  4 st
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, mjölk, balsamvinäger
och smör

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Skala och koka potatisen, ca 15 min. Tärna potatisen 
och stek i smör till fin färg i en ugnstålig stekpanna. 
Salta.

3. Vispa lätt ihop ägg, mjölk och lite salt. Häll över
potatisen i pannan och toppa med fetaosten. Grädda
omeletten i övre delen av ugnen tills äggen stelnat,
ca 18 min.

4. Skölj den hackade löken i kallt vatten i ett durkslag
(för mildare smak). Blanda tomater, lök, olja, vinäger,
salt och peppar till en sallad. Servera till omeletten.

Tips:
• Har du oliver hemma, toppa omeletten eller salladen
med dem.
• Servera endast tärnade tomater till barnen om de
inte gillar lök.

 

40 MIN
478 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 26g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  450 g  900 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  75 g  150 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vetemjöl 0,25 dl  0,5 dl
Ägg 0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Babyspenat  20 g  40 g

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

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatis 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 morötter, zucchini och halloumi i bunken.
Blanda runt med 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
servera till biffarna.

Tips:
• Gott med en kall yoghurtsås eller en klick crème 
fraiche.
• Lägg biffarna mellan bröd och gör burgare till barnen.

35 MIN
477 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g 
Kolhydrater 48g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v38 
Innehållsförteckning

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

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

CREME FRA 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.

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



Vecka 38 

Ugnsbakad lax med limesås och broccoli

Gyros med vitlökssås

Kycklingkorv i tomatsås

Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärter



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, garam masala, honung, 
torkad oregano, spiskummin, mald koriander, cayennepeppar, chiliflakes, vitvins- 
vinäger, solroskärnor, dijonsenap och bakplåtspapper

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Fläskkarré

Kycklingstekkorv

Gräddfil

Crème fraiche*

Riven ost

Blandade bönor

Kikärtor

Tomatsås

Ris*

Tortillabröd

Pasta

Broccoli

Lime

Morot*

Tomat

Gurka*

Sallad*

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. Ugnsbakad lax med limesås och broccoli
Smakrik lax med en svalkande limesås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Laxfilé  250 g  500 g
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Garam masala  0,25 msk  0,5 msk
Broccoli  1 st  2 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Gräddfil  1,5 dl  3 dl
Lime  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, garam masala och 
bakplåtspapper

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg laxen med skinnsidan nedåt på en plåt med
bakplåtspapper. Salta och strö över garam masala.
Skär broccolin i bitar och fördela runt laxen.

3. Ringla över olja och tillaga mitt i ugnen ca 18 min.
Använd gärna stektermometer, laxen är perfekt vi 48°.

4. Blanda gräddfilen med finrivet limeskal och smaka
av med salt. Skär sedan limen i bitar och servera till 
maten. 

Tips:
• Det går lika bra att krydda laxen med texmex krydda.
• Gott att servera med tortillabröd till barnen.

 

25 MIN
631 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 50g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



2. Gyros med vitlökssås
Gyros med tacokryddning, sallad, tomat och en god vitlökssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskkarré, strimlad  0,5 frp  1 frp
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  1 msk  2 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Oregano, torkad  0,25 st  0,5 st
Honung  0,5 tsk  1 tsk
Tortillabröd  2 st  4 st
Tomat, skivad  1,5 st  3 st
Gurka, skivad  0,25 st  0,5 st
Sallad, strimlad 0,25 st  0,5 st
 Tacokryddning:
Spiskummin, mald  0,25 msk  0,5 msk
Koriander, mald 0,25 msk 0,5 msk
Cayennepeppar 0,25 tsk 1 tsk 
Salt 0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, spiskummin, mald
koriander, cayennepeppar, vitlök, honung och torkad
oregano

1. Blanda spiskummin, koriander, cayennepeppar
och salt. Vänd runt karrén med kryddmixen så att det
täcker. Stek karrén i olja tills den är genomstekt och
har fin färg.

2. Rör ihop crème fraiche, vatten, vitlök, oregano och
honung. Smaka av med salt och peppar. Fyll bröden
med karré, tomat, gurka, sallad och vitlökssås.

Tips:
• Gott att toppa med feferoni.
• Lägg allt i olika skålar så får barnen själva plocka.

 

30 MIN
523 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 25g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Kycklingkorv i tomatsås
Fal � � v i � i� r � m � r� s me d � t och t� la g�  i ug� n me d färdig to ma tsås och bö� r.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Tomatsås  0,5 frp  1 frp
Blandade bönor,
avsköljda  0,5 frp  1 frp
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Kycklingstekkorv  300 g  600 g
Riven ost  50 g  100 g
Gurka, tärnad 0,25 st 0,5 st
Sallad, strimlad 0,25 st 0,5 st
Morot, strimlad 1 st 2 st
 Vinägrett:
Senap, dijon 0,5 tsk 1 tsk 
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vitvinsvinäger 1 msk 2 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, dijon senap, 
chiliflakes och vitvinsvinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Häll tomatsås och bönor i en ugnsform. Krydda
med chiliflakes och rör om.

3. Skär korven i skivor och varva med ost i 6 staplar.

4. Ställ staplarna med korv i tomatsåsen och gratinera
mitt i ugnen ca 20 min.

5. Blanda gurka, sallad och morot med vinägretten.
Servera korven med ris och sallad.

Tips:
• Har du tomat hemma? Skiva och lägg mellan korvarna.
• Låt barnen vara med och bygga korvtornen.

30 MIN
834 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 90g 

Protein 47g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta med morotssås och krunchiga kikärter
Krämig och � n � � � ås me d � rö� �  och crème  f� iche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot  3 st  6 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Cayennepeppar 0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Solroskärnor  0,25 dl  0,5 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, cayennepeppar, vitlök och solroskärnor

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt
med olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugns-
plåt. Rosta mitt i ugnen tills de börjar få färg, ca 10
min. Mixa morötterna med crème fraiche till en slät
puré.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kikärtorna
till fin färg. Tillsätt vitlök och solroskärnor och stek
lite till. Ta pannan från värmen och salta.

4. Blanda pastan med pastasåsen och servera den
toppad med kikärtorna.

Tips:
• Gott med chiliflakes för extra hetta.
• Servera kikärtorna vid sidan av till barnen.

35 MIN
688 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 113g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v38 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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

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

Kycklingstekkorv
INGREDIENSER: Maskinurbenat kycklingkött 60%, vatten, fett från kyckling, potatismjöl, druvsocker, 
salt, kryddor (vitpeppar, paprika, koriander, cayennepeppar, libbsticka), lök, antioxidationsmedel (E 
300), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..

Tomatsås
INGREDIENSER: knuste / krossade tomater 65%, vann / vatten, tomatpuré 9%, løk / lök, solsikkeolje 
/ solrosolja, salt, sukker / socker, persille / persilja 0,6%, timian / timjan 0,4%, hvitløk / vitlök 0,3%, 
oregano 0,08%, sort pepper / svartpeppar.

Tortillabröd
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E 412), 
surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver (E 500), 
risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: SR, SM, SP, Sojabönor, UW, GO, GB, NR, SA, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, 
Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, SH, SC, SW, ST, Selleri, Senap, Lupine and its Derivatives, Blötdjur.



Vecka 38 

Ugnsbakad lax 
med limesås och broccoli

Gyros med vitlökssås

Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärter

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, garam masala, honung, 
torkad oregano, spiskummin, mald koriander, cayennepeppar, solroskärnor och 
bakplåtspapper

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Fläskkarré

Gräddfil

Crème fraiche*

Kikärtor

Ris

Tortillabröd

Pasta

Broccoli

Lime

Morot

Tomat

Gurka

Sallad

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. Ugnsbakad lax med limesås och broccoli
Smakrik lax med en svalkande limesås.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Laxfilé  500 g
Flingsalt  1 tsk
Garam masala  0,5 msk
Broccoli  2 st
Olivolja  1 tsk
Gräddfil  3 dl
Lime  1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, garam masala och bakplåts-
papper

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg laxen med skinnsidan nedåt på en plåt med
bakplåtspapper. Salta och strö över garam masala.
Skär broccolin i bitar och fördela runt laxen.

3. Ringla över olja och tillaga mitt i ugnen ca 18 min.
Använd gärna stektermometer, laxen är perfekt vi 48°.

4. Blanda gräddfilen med finrivet limeskal och smaka
av med salt. Skär sedan limen i bitar och servera till 
maten. 

Tips:
• Det går lika bra att krydda laxen med texmex krydda.
• Servera morotsstavar till barnen om de gillar det mer.

 

25 MIN
631 kcal/port.  

Energi från: Fett 30g  
Kolhydrater 50g  

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



2. Gyros med vitlökssås
Gyros med tacokryddning, sallad, tomat och en god vitlökssås.

Ingredienser: 4 portioner
Fläskkarré, strimlad  1 frp
Olja, neutral  1 msk
Crème fraiche  2 dl
Vatten  2 msk
Vitlöksklyfta, riven  1 st
Oregano, torkad  0,5 st
Honung  1 tsk
Tortillabröd  4 st
Tomat, skivad  3 st
Gurka, skivad  0,5 st
Sallad, strimlad  0,5 st
Persilja  0,5 st
 Tacokryddning:
Spiskummin, mald  0,5 msk
Koriander, mald  0,5 tsk
Cayennepeppar  1 tsk
Salt 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, spiskummin, mald
koriander, cayennepeppar, vitlök, honung och torkad
oregano

1. Blanda spiskummin, koriander, cayennepeppar
och salt. Vänd runt karrén med kryddmixen så att det
täcker. Stek karrén i olja tills den är genomstekt och
har fin färg.

2. Rör ihop crème fraiche, vatten, vitlök, oregano och
honung. Smaka av med salt och peppar. Fyll bröden
med karré, tomat, gurka, sallad och vitlöksås.

Tips:
• Gott att toppa med feferoni.
• Lägg allt i olika skålar så får barnen själva plocka.

 

30 MIN
523 kcal/port.  

Energi från: Fett 36g  
Kolhydrater 25g  

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med morotssås och krunchiga kikärter
Krämig och � n � � � ås me d � rö� �  och crème  f� iche.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Morot  6 st
Olivolja  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Cayennepeppar 0,5 tsk
Salt  1 tsk
Crème fraiche  2 dl
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  1 frp
Olivolja  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  1 st
Solroskärnor  0,5 dl
Salt  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, cayennepeppar, vitlök och solroskärnor

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt
med olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugns-
plåt. Rosta mitt i ugnen tills de börjar få färg, ca 10
min. Mixa morötterna med crème fraiche till en slät
puré.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kikärtorna
till fin färg. Tillsätt vitlök och solroskärnor och stek
lite till. Ta pannan från värmen och salta.

4. Blanda pastan med pastasåsen och servera den
toppad med kikärtorna.

Tips:
• Gott med chiliflakes för extra hetta.
• Servera kikärtorna vid sidan av till barnen.

35 MIN
688 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 113g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v38 
Innehållsförteckning

Tortillabröd
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E 412), 
surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver (E 500), 
risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: SR, SM, SP, Sojabönor, UW, GO, GB, NR, SA, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, 
Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, SH, SC, SW, ST, Selleri, Senap, Lupine and its Derivatives, Blötdjur.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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



Vecka 38 

Fisk i ugn med tomater

Linsbiffar med klyftpotatis

Kycklingspett med hummus

Huevos rancheros i ugn



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
Selleristjälk, tunt skuren 1,5 st 3 st
Morot, hyvlad 2 st 4 st
Purjolök, strimlad 0,25 st 0,5 st
Tomat, tärnad  1 st 2 st

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt, 
peppar och en skvätt valfri vinäger.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, panko ströbröd, vitlök, cayennepeppar, torkad oregano, 
sweet chilisås, sesamolja, rågkusar, chiliflakes och spiskummin

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Ägg*

Matlagningsgrädde

Matyoghurt

Riven ost*

Vita bönor i tomatsås

Skalade tomater

Kikärtor

Linser

Couscous

Tomat*

Purjolök*

Citron*

Potatis

Rucola*

Morot*

Gul lök*

Sötpotatis

Zucchini

Selleristjälk*

Persilja



1. Fisk i ugn med tomater
Krämig fisk i ugn med tomater och couscous.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Couscous  1 dl  2 dl
Vit fisk 250 g  500 g
Tomat, kvartade i klyftor 1,5 st  3 st
Purjolök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Matlagningsgrädde  1,25 dl  2,5 dl

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Sätt ugnen på 200°. Tillaga couscousen enligt
anvisningen på förpackningen.

2. Vik fiskfiléerna dubbla och lägg i en ugnsform
tillsammans med tomat och purjolök.

3. Salta, peppra och riv över citronskal. Häll på
grädden och ställ in i mitten av ugnen i 20 min.

4. Servera med couscous.

Tips:
• Garnera gärna med någon färsk ört om det finns
hemma.

 

25 MIN
376 kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 38% 

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



2. Linsbiffar med klyftpotatis
Linser innehåller mycket protein, perfekt i vegobiffar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Olivolja 0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Rucola  35 g  70 g
Sweet chilisås  0,5 msk  1 msk
Matyoghurt  0,5 dl  1 dl
 Linsbiffar:
Linser, avsköljda  145 g  290 g
Morot, riven  1 st  2 st
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Panko ströbröd  0,5 dl  1 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Olivolja  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, panko ströbröd, vitlök, cayennepeppar,
torkad oregano och sweet chilisås

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

2. Blanda alla ingredienser till biffarna till en jämn
smet och forma till små biffar.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.

4. Servera biffarna med klyftpotatis, rucola och
sweet chilisås blandad med yoghurt.

Tips:
• Får du biffar över är det bara att frysa in.

 

30 MIN
402 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 56% 

Protein 18%

Serveringstips och inspiration



3. Kycklingspett med hummus
Kycklingspett med hummus och rostad sötpotatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Sötpotatis 300 g 600 g
Olivolja 0,5 tsk 1 tsk
Kikärter, konserv 175 g 350 g
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Citron, pressad 0,5 msk 1 msk
Sesamolja 0,5 tsk 1 tsk
Spiskummin 0,5 tsk 1 tsk
Kycklinglårfilé 225 g 450 g
Zucchini 100 g 200 g
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Rucola 15 g 30 g
Salt 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Tvätta och skär sötpotatisen i bitar. Fördela på en 
ugnsplåt och vänd runt i olja och salta lätt. Rosta 
mitt i ugnen ca 25 min.

3. Mixa ihop kikärtor, vitlök, citronsaft, sesamolja 
och spiskummin till en krämig röra. Smaka av med 
salt.

4. Skär kycklingen i mindre bitar och tärna zucchinin. 
Trä upp på spett. Salta och peppra. Grilla eller stek 
i het panna ca 10 min tills kycklingen är genomstekta.
5. Servera spetten med hummus, rostad sötpotatis 
och rucola.

Tips:
• Det går utmärkt att grilla spetten i ugnen på 225°.

40 MIN
474 kcal/port.  

Energi från: Fett 21%  
Kolhydrater 48%  

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



4. Huevos rancheros i ugn
Allt-i-ett-rätt som görs i ugn och är krämig och god.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, finhackad 0,5 st 1 st
Selleristjälk, tunt skivad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1,5 st 3 st
Olivolja 0,5 tsk 1 tsk
Spiskummin 0,5 msk 1 msk
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Skalade tomater 1 st 2 st
Vita bönor i tomatsås 210 g 420 g
Salt 1 krm 2 krm
Ägg 2 st 4 st
Svartpeppar, grovmalen 0,25 tsk 0,5 tsk
Riven ost 0,5 dl 1 dl
Persilja 0,25 dl 0,5 dl
Rågkusar 2 skivor 4 skivor

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

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Stek lök, selleri och vitlök i olja i en kastrull tills 
löken är mjuk. Krydda med spiskummin och chiliflakes. 
Häll i tomater. Låt såsen småputtra ca 10 min. Vänd ner 
bönorna och smaka av med salt. Häll över såsen i en 
ugnsform.

3. Gör fyra gropar och knäck i äggen varsamt så att 
gulan inte går sönder. Strö över flingsalt, peppar och 
riven ost. Tillaga mitt i ugnen tills osten smält och 
äggulorna fortfarande är lösa, ca 15 min. Strö över 
persilja. Servera med bröd.

Tips:
• Gott att toppa med extra chiliflakes.

25 MIN
311 kcal/port. 

Energi från: Fett 32% 
Kolhydrater 42% 

Protein 26%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v38 
Innehållsförteckning

Matyoghurt
Ingredienser: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK*/høypasteurisert og homogenisert 
MELK*/MÆLK*/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO*, högpastöriserad och homogeniserad GRÄD-
DE*/høypast-eurisert og homogenisert FLØTE*/FLØDE*/pastöroitu ja homogen-isoitu KERMA*, 
MJÖLKprotein/MELKprotein/MÆLKEprotein/MAITO-proteiini, yoghurtkultur/hapate. *Ursprung/
opprinnelse/alkuperä EU.

Bönor vita i tomatsås
INGREDIENSER: Ost 98% (MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel 
(E 251), färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse..
Innehåller: Mjölk.

Skalade tomater
INGREDIENSER: Skalade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien), surhetsreglerande 
medel (E 330 citronsyra ). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA.
Innehåller: UW, GO, GB, NR, SA, SH, ST, SR, SM, SP, Lupin, Blötdjur, SC, SW, Svaveldioxid eller sulfit, 
Sojabönor, Selleri, Senap, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön.

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

Rivenost
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserverings- 
medel (E 251), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. *Mjölkens ursprunsland: se märk-
ning 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.


