
Vecka 39 

Fiskgryta masala

Kyckling med äpple och salvia

Fried rice med stekt ägg

Vitlöksstekt gnocchi 
med skinka, tomat och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, smör, torkad salvia, grönsaks- 
buljong, socker, vitlök, japansk soja, fisksås och torkad oregano

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklingfilé

Ägg

Rökt skinka

Fetaost

Matlagningsgrädde*

Färsk gnocchi

Curry masala kryddmix

Ris*

Potatis

Paprika

Gul lök*

Äpple

Morot*

Vitkål*

Broccoli*

Tomat

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. Fiskgryta masala
Smakrik indisk gryta med fisk och grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Broccoli, i bitar och 
buketter 125 g 250 g
Paprika, tärnad 0,5 st 1 st
Gul lök, strimlad 0,5 st 1 st
Neutral olja 0,5 msk 1 msk
Curry masala kryddmix 15 g 30 g
Matlagningsgrädde 1,25 dl 2,5 dl
Vatten 1 dl 2 dl
Vit fisk 250 g 500 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt och neutral olja.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs broccoli, paprika och lök i olja ett par minuter. 
Tillsätt curry masala kryddmix, grädde och vatten.
Rör om och låt puttra någon minut.

3. Salta fisken och lägg ovanpå (tryck ner lätt i såsen) 
och låt sjuda under lock tills fisken är klar.
Servera grytan med ris.

Tips:
• Passa på att koka extra ris till Fried rice.
• Toppa med en klick yoghurt på barnens portion.

 

20 MIN
502 kcal/port.  

Energi från: Fett 13g  
Kolhydrater 61g  

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



2. Kyckling med äpple och salvia
Ugnskyckling med grädde, äpple och salvia

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Kycklingfilé  250 g  500 g
Smör  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gul lök, i klyftor  1 st  2 st
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Salvia, torkad  1 tsk  2 tsk
Grönsaksbuljongtärning  0,25 st  0,5 st
Äpplen, i klyftor  1,5 st  3 st
Smör  15 g  30 g
Morot, strimlad 0,5 st  1 st
Vitkål, strimlad 50 g  100 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, torkad salvia 
och grönsaksbuljong

1. Sätt ugnen på 200°. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Bryn kycklingen i smör 1 minut per sida. Salta och
peppra och lägg över i en ugnsform. Fräs löken någon
minut och tillsätt grädde, vatten, salvia och buljong.
Låt koka upp och häll över kycklingen i formen.

3. Lägg äpplena runt kycklingen och hyvla över smör.
Tillaga mitt i ugnen ca 25 min. Använd gärna en 
ugnstermometer, kycklingen är perfekt vid 70°.
Krama ihop morot och vitkål med olja och flingsalt. 

4. Servera kycklingen med kokt potatis och morots-  
och vitkålssallad.

Tips:
• Dela kycklingen i bitar så tillagas den snabbare.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det mer.

 

40 MIN
529 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 71g  

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



3. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot  0,5 st  1 st
Vitkål  50 g  100 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Broccoli  125 g  250 g
Neutral olja 0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Fisksås  1 msk  2 msk
Soja, japansk  1 msk  2 msk
Socker 0,5 msk  1 msk
Ris, kokt  4 dl  8 dl
Ägg  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, socker, vitlök, japansk soja
och fisksås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna moroten smått. Skär vitkål, lök,
och broccoli i mindre bitar. Hetta upp olja i en wok
eller stor stekpanna. Stek grönsakerna med vitlök
under omrörning någon minut. Rör ihop fisksås, soja
och socker och häll i.

3. Tillsätt ris och stek under omrörning tills riset är
varmt, smaka av med salt.

4. Hetta upp olja i en annan stekpanna och stek
äggen så att de fortfarande har en rinnig gula och
salta. Servera riset med ägg.

Tips:
• Toppa med cashew- eller jordnötter om det finns
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

 

25 MIN
857 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 159g  

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



4. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
Färsk gnocchi som steks och sedan blandas med torkad oregano, skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk gnocchi  250 g  500 g
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Tomat, tärnad  2 st  4 st
Rökt skinka, tärnad  100 g  200 g
Fetaost, smulad  75 g  150 g
Oregano, torkad  0,5 msk  1 msk

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

1. Stek gnocchin och vitlök i olja tills gnocchin är
gyllenbrun.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och oregano.  
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. 

3. Smaka av med salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera gnocchin separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
607 kcal/port.  

Energi från: Fett 12g  
Kolhydrater 93g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v39 
Innehållsförteckning

Färsk gnocchi
Ingredienser: re-hydratiserad potatis (70%) (vatten, potatisflingor, emulgeringsmedel mono-och 
diglycerider av fettsyror, aromer) majsmjöl, potatisstärkelse, majsstärkelse, rismjöl, salt, mjölksyra, 
konserveringsmedel, sorbinsyra, arom..

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

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

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

Curry masala kryddmix
INGREDIENSER: Salt, paprikapulver (Kina och/eller Peru), lökpulver, mald spiskummin, socker, mald 
ingefära, mald gurkmeja, mald svartpeppar, mald koriander, vitlöksgranulat, SENAPSPULVER , mald 
fänkål, mald kardemumma, mald kanel, koncentrerad citronsaft, kryddextrakt, maltodextrin, klump-
förebyggande medel (E 551). Kan innehålla spår av vete, korn, jordnötter och selleri..
Innehåller: Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, SA, SH, SC, Mjölk, Selleri, Senap, Lupine 
and its Derivatives, Blötdjur, UW, Kräftdjur, SP, SW, ST, SR, SM, GO, GB, Ägg, Fisk, NR, Jordnötter.



Vecka 39 

Krämig laxpasta

Rostad majskräm med kryddig korv

Pannbiff med potatismos

Chili con aubergine



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, fiskbuljong, vitvinsvinäger, socker, cayennepeppar,  
spiskummin, mellanmjölk, ströbröd, vitlök, tomatpuré, paprikapulver, chiliflakes,  
grönsaksbuljong och grovt bröd

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

Kallrökt lax

Nötfärs

Kryddig korv

Crème fraiche

Grädde

Färsk pasta

Bönor

Krossade tomater

Ris*

Majskorn

Nachochips

Aubergine

Champinjoner

Gul lök*

Broccoli

Potatis

Morot*

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. Krämig laxpasta
Lättlagad pastarätt som garanterat kommer göra succé!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk pasta 150 g  300 g 
Broccoli  125 g  250 g
Champinjoner, i skivor  125 g  250 g
Smör  1 tsk  2 tsk
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Fiskbuljongtärning  0,25 st  0,5 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Kallrökt lax, i strimlor  100 g  200 g
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Koka broccolin i lättsaltat vatten i 3 min.

2. Fräs svampen i smöret några minuter. Låt löken  
fräsa med. Tillsätt vatten och söndersmulad 
buljongtärning. Koka upp och sjud såsen några  
minuter. Blanda i crème fraiche och laxstrimlor och 
hetta upp. Smaka av med salt och peppar. Späd med 
vatten om såsen blir för tjock.

3. Servera pastan med sås och broccoli.

Tips:
• Toppa med nymalen svartpeppar.
• Gott med riven ost på, det brukar barnen gilla.

 

20 MIN
606 kcal/port.  

Energi från: Fett 28g  
Kolhydrater 60g  

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Rostad majskräm med kryddig korv
Varm ugnsrostad het majskräm som serveras med stekt korv, nachochips och picklad rödlök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Majskorn 200 g 400 g
Grädde 1 dl 2 dl
Spiskummin, mald 1 tsk 2 tsk
Cayennepeppar 0,5 tsk 1 tsk
Vatten 0,5 dl 1 dl
Kryddig korv 150 g 300 g
Nachochips 100 g 200 g
 Snabbpicklad rödlök:
Rödlök 0,5 st 1 st
Vitvinsvinäger 1 tsk 2 tsk
Socker 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitvinsvinäger, socker, spiskummin
och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°. Koka riset enligt anvisningen 
på förpackningen.

2. Skiva löken tunt, gärna med mandolin. Vänd runt 
med vinäger, socker och salt.

3. Blanda majsen med grädde, spiskummin, cayenne-
peppar och salt i en ugnsform. Rosta mitt i ugnen till 
fin färg, ca 30 min. Mixa till en slät kräm och späd 
med vatten till önskad konsistens.

4. Skär korvarna i 3 skivor på längden. Stek korven i 
olja i en het panna. Servera korven med ris, majskräm, 
nachochips och picklad rödlök.

Tips:
• Man behöver inte låta majsen rinna av. Spadet ger fin 
smak på slutresultatet.
• Trä korvlängderna på spett och servera till barnen.

 

35 MIN
989 kcal/port.  

Energi från: Fett 51g 
Kolhydrater 106g  

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Pannbiff med potatismos
Klassiska pannbiffar med riven morot i.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad  400 g  800 g
Smör  10 g  20 g
Mjölk, mellan  1,5 dl  3 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, tunt hyvlad  1,5 st  3 st
 Pannbiffar:
Ströbröd  0,25 dl  0,5 dl
Mjölk, mellan  0,5 dl  1 dl
Nötfärs  250 g  500 g
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Morot, riven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Smör  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, mellanmjölk och
ströbröd

1. Skär potatisen i mindre bitar och koka i saltat
vatten. Tillsätt smör, mjölk och salt. Vispa till ett
fluffigt mos.

2. Blanda ströbröd och mjölk i en bunke. Låt stå
3 min. Tillsätt färs, lök, morot, salt och peppar.
Blanda till en jämn smet. Forma 4–8 biffar.

3. Hetta upp smör och olja i en stekpanna och stek
biffarna ca 5 min på varje sida.

4. Servera biffarna med potatismos och morötter.

Tips:
• Stek lök i fettet som ligger kvar i pannan från biffarna. 
Slå på vatten och buljong, vips så har ni en löksky.
• Skär stavar istället för strimlor av morötterna om 
barnen föredrar det”

 

40 MIN
488 kcal/port.  

Energi från: Fett 19g  
Kolhydrater 47g  

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



4. Chili con aubergine
Saftig och god vegetarisk chili con carne.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Aubergine  0,5 st  1 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,25 msk  0,5 msk
Spiskummin  0,25 msk  0,5 msk
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Krossade tomater  0,25 frp  1 frp
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Bröd, grovt  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, tomatpuré, paprikapulver,  
spiskummin, chiliflakes, grönsaksbuljong och grovt bröd

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Grovriv auberginen och hacka löken. Salta
auberginen och stek i olja ca 3 min.

3. Tillsätt lök, vitlök, tomatpuré och kryddor. Stek
ytterligare 3 min. Häll i krossade tomater, bönor,
vatten och buljong. Låt sjuda under lock ca 10 min.

4. Servera med ris och ett gott bröd.

Tips:
• Servera med färsk koriander om det är en favorit.
• Strunta i chiliflakes i grytan och servera färsk
hackad chili bredvid om barnen inte vill ha så starkt.

30 MIN
483 kcal/port.  

Energi från: Fett 6g  
Kolhydrater 52g  

Protein 15g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v39 
Innehållsförteckning

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.

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

Kallrökt lax MSC
INGREDIENSER: Ekologisk LAX* (Salmo salar) 97%, salt. Kallrökt. Odlad lax. Ursprungsland: Norge. 
*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verificeras av KIWA..
Innehåller: Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, SP, Lupine 
and its Derivatives, Blötdjur, UW, GO, GB, NR, SA, SH, SC, SW, ST, SR, SM, Sojabönor, Selleri, Senap.

KRYDDIGSKORV CHORITZO EKO
Ingredienser: Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*, paprika*, 
vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), kon-
serveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt och rökt. 
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige..

Grädde laktosfri och ekologisk
Ingredienser: Ekologisk GRÄDDE, stabiliseringsmedel (karragenan), laktasenzym. Högpastöriserad..
Innehåller: Mjölk.

Nachochips eko
INGREDIENSER: Ekologiskt majsmjöl 78% (majs: EU), ekologisk solrosolja, havssalt..



Vecka 39 

Fiskgryta masala

Kyckling med äpple och salvia

Fried rice med stekt ägg

Vitlöksstekt pasta 
med skinka, tomat och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, smör, torkad salvia, grönsaks- 
buljong, socker, vitlök, japansk soja, fisksås och torkad oregano

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklingfilé

Ägg

Rökt skinka

Fetaost

Matlagningsgrädde*

Pasta

Curry masala kryddmix

Ris*

Potatis

Paprika

Gul lök*

Äpple

Morot*

Vitkål*

Broccoli*

Tomat

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. Fiskgryta masala
Smakrik indisk gryta med fisk och grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Broccoli, i bitar och 
buketter 125 g 250 g
Paprika, tärnad 0,5 st 1 st
Gul lök, strimlad 0,5 st 1 st
Neutral olja 0,5 msk 1 msk
Curry masala kryddmix 15 g 30 g
Matlagningsgrädde 1,25 dl 2,5 dl
Vatten 1 dl 2 dl
Vit fisk 250 g 500 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt och neutral olja.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs broccoli, paprika och lök i olja ett par minuter. 
Tillsätt curry masala kryddmix, grädde och vatten.
Rör om och låt puttra någon minut.

3. Salta fisken och lägg ovanpå (tryck ner lätt i såsen) 
och låt sjuda under lock tills fisken är klar.
Servera grytan med ris.

Tips:
• Passa på att koka extra ris till Fried rice.
• Toppa med en klick yoghurt på barnens portion.

 

20 MIN
502 kcal/port.  

Energi från: Fett 13g  
Kolhydrater 61g  

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



2. Kyckling med äpple och salvia
Ugnskyckling med grädde, äpple och salvia

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Kycklingfilé  250 g  500 g
Smör  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gul lök, i klyftor  1 st  2 st
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Salvia, torkad  1 tsk  2 tsk
Grönsaksbuljongtärning  0,25 st  0,5 st
Äpplen, i klyftor  1,5 st  3 st
Smör  15 g  30 g
Morot, strimlad 0,5 st  1 st
Vitkål, strimlad 50 g  100 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, torkad salvia 
och grönsaksbuljong

1. Sätt ugnen på 200°. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Bryn kycklingen i smör 1 minut per sida. Salta och
peppra och lägg över i en ugnsform. Fräs löken någon
minut och tillsätt grädde, vatten, salvia och buljong.
Låt koka upp och häll över kycklingen i formen.

3. Lägg äpplena runt kycklingen och hyvla över smör.
Tillaga mitt i ugnen ca 25 min. Använd gärna en 
ugnstermometer, kycklingen är perfekt vid 70°.
Krama ihop morot och vitkål med olja och flingsalt. 

4. Servera kycklingen med kokt potatis och morots-  
och vitkålssallad.

Tips:
• Dela kycklingen i bitar så tillagas den snabbare.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det mer.

 

40 MIN
529 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 71g  

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



3. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot  0,5 st  1 st
Vitkål  50 g  100 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Broccoli  125 g  250 g
Neutral olja 0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Fisksås  1 msk  2 msk
Soja, japansk  1 msk  2 msk
Socker 0,5 msk  1 msk
Ris, kokt  4 dl  8 dl
Ägg  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, socker, vitlök, japansk soja
och fisksås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna moroten smått. Skär vitkål, lök,
och broccoli i mindre bitar. Hetta upp olja i en wok
eller stor stekpanna. Stek grönsakerna med vitlök
under omrörning någon minut. Rör ihop fisksås, soja
och socker och häll i.

3. Tillsätt ris och stek under omrörning tills riset är
varmt, smaka av med salt.

4. Hetta upp olja i en annan stekpanna och stek
äggen så att de fortfarande har en rinnig gula och
salta. Servera riset med ägg.

Tips:
• Toppa med cashew- eller jordnötter om det finns
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

 

25 MIN
857 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 159g  

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



4. Vitlöksstekt pasta med skinka, tomat och fetaost
Pasta som steks och sedan blandas med torkad oregano, skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Tomat, tärnad  2 st  4 st
Rökt skinka, tärnad  100 g  200 g
Fetaost, smulad  75 g  150 g
Oregano, torkad  0,5 msk  1 msk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och oregano.  
Vänd ner pastan i tomatblandningen. 

3. Smaka av med salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera pastan separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
383 kcal/port.  

Energi från: Fett 15g  
Kolhydrater 35g  

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v39 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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

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

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

Curry masala kryddmix
INGREDIENSER: Salt, paprikapulver (Kina och/eller Peru), lökpulver, mald spiskummin, socker, mald 
ingefära, mald gurkmeja, mald svartpeppar, mald koriander, vitlöksgranulat, SENAPSPULVER , mald 
fänkål, mald kardemumma, mald kanel, koncentrerad citronsaft, kryddextrakt, maltodextrin, klump-
förebyggande medel (E 551). Kan innehålla spår av vete, korn, jordnötter och selleri..
Innehåller: Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, SA, SH, SC, Mjölk, Selleri, Senap, Lupine 
and its Derivatives, Blötdjur, UW, Kräftdjur, SP, SW, ST, SR, SM, GO, GB, Ägg, Fisk, NR, Jordnötter.



Vecka 39 

Fiskgryta masala

Fried rice med stekt ägg

Vitlöksstekt gnocchi 
med skinka, tomat och fetaost

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, socker, vitlök, japansk soja, fisk-
sås och torkad oregano

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Ägg

Rökt skinka

Fetaost

Matlagningsgrädde

Färsk gnocchi

Curry masala kryddmix

Ris*

Gul lök*

Morot

Vitkål

Broccoli*

Tomat

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. Fiskgryta masala
Smakrik indisk gryta med fisk och grönsaker.

Ingredienser: 4 portioner
Ris 3 dl
Broccoli, i bitar och 
buketter 250 g
Paprika, tärnad 1 st
Gul lök, strimlad 1 st
Neutral olja 1 msk
Curry masala kryddmix 30 g
Matlagningsgrädde 2,5 dl
Vatten 2 dl
Vit fisk 500 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt och neutral olja.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs broccoli, paprika och lök i olja ett par minuter. 
Tillsätt curry masala kryddmix, grädde och vatten.
Rör om och låt puttra någon minut.

3. Salta fisken och lägg ovanpå (tryck ner lätt i såsen) 
och låt sjuda under lock tills fisken är klar.
Servera grytan med ris.

Tips:
• Passa på att koka extra ris till Fried rice.
• Toppa med en klick yoghurt på barnens portion.

 

20 MIN
502 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 61g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



2. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med morötter, vitkål och broccoli, smaksatt med fisksås och soja.

Ingredienser: 4 portioner
Morot  1 st
Vitkål  100 g
Gul lök  1 st
Broccoli  250 g
Neutral olja 1 msk
Vitlöksklyfta, finriven  1 st
Fisksås  2 msk
Soja, japansk  2 msk
Socker 1 msk
Ris, kokt  8 dl
Ägg  4 st

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, socker, vitlök, japansk soja
och fisksås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna moroten smått. Skär vitkål, lök,
och broccoli i mindre bitar. Hetta upp olja i en wok
eller stor stekpanna. Stek grönsakerna med vitlök
under omrörning någon minut. Rör ihop fisksås, soja
och socker och häll i.

3. Tillsätt ris och stek under omrörning tills riset är
varmt, smaka av med salt.

4. Hetta upp olja i en annan stekpanna och stek
äggen så att de fortfarande har en rinnig gula och
salta. Servera riset med ägg.

Tips:
• Toppa med cashew- eller jordnötter om det finns
hemma.
• Hacka grönsakerna i extra små bitar om barnen
är känsliga för grönsaker.

 

25 MIN
857 kcal/port.  

Energi från: Fett 13g  
Kolhydrater 159g  

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



3. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
Färsk gnocchi som steks och sedan blandas med torkad oregano, skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Färsk gnocchi  500 g
Vitlöksklyfta, pressad  2 st
Olivolja  2 msk
Tomat, tärnad  4 st
Rökt skinka, tärnad  200 g
Fetaost, smulad  150 g
Oregano, torkad  1 msk

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

1. Stek gnocchin och vitlök i olja tills gnocchin är
gyllenbrun.

1. Blanda tomat, skinka, fetaost och oregano.  
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. 

2. Smaka av med salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera gnocchin separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
607 kcal/port.  

Energi från: Fett 12g  
Kolhydrater 93g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v39 
Innehållsförteckning

Färsk gnocchi
Ingredienser: re-hydratiserad potatis (70%) (vatten, potatisflingor, emulgeringsmedel mono-och 
diglycerider av fettsyror, aromer) majsmjöl, potatisstärkelse, majsstärkelse, rismjöl, salt, mjölksyra, 
konserveringsmedel, sorbinsyra, arom..

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

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

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

Curry masala kryddmix
INGREDIENSER: Salt, paprikapulver (Kina och/eller Peru), lökpulver, mald spiskummin, socker, mald 
ingefära, mald gurkmeja, mald svartpeppar, mald koriander, vitlöksgranulat, SENAPSPULVER , mald 
fänkål, mald kardemumma, mald kanel, koncentrerad citronsaft, kryddextrakt, maltodextrin, klump-
förebyggande medel (E 551). Kan innehålla spår av vete, korn, jordnötter och selleri..
Innehåller: Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, SA, SH, SC, Mjölk, Selleri, Senap, Lupine 
and its Derivatives, Blötdjur, UW, Kräftdjur, SP, SW, ST, SR, SM, GO, GB, Ägg, Fisk, NR, Jordnötter.



Vecka 39 

Lax med rostad sötpotatis 
och asiatisk coleslaw

Chili sin carne på aubergine

Vitlöksstekt gnocchi 
med skinka, tomat och fetaost

Fläskytterfilé med rotfrukter och örtolja 



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
Vitkål, strimlad 100 g 200 g

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, chiliflakes, vitlök, grönsaksbuljong, spiskummin, 
paprikapulver, rågkusar, vitvinsvinäger, torkad timjan, honung och torkad oregano

Laxfilé

Rökt skinka

Fläskytterfilé

Matyoghurt

Färsk gnocchi

Fetaost

Krossade tomater

Bönor

Sötpotatis

Vitkål*

Ingefära

Aubergine

Paprika

Gul lök

Morot*

Tomat

Potatis



1. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Ugnsbakad lax med asiatiska smaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Sötpotatis  300 g  600 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål, finstrimlad  150 g  300 g
Ingefära, finriven  1 msk  2 msk
Matyoghurt  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär laxen i portionsbitar och lägg med skinnsidan
ner i en smord ugnsform. Salta och peppra.

3. Tvätta och skär sötpotatisen i klyftor och sprid ut
på en plåt. Ringla över olja och salta. Rosta potatisen
mitt i ugnen till fin färg, ca 25 min.

4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna en
stektermometer, laxen är perfekt vid 48–50°.

5. Blanda ihop vitkål, ingefära och yoghurt till en
coleslaw. Smaka av med salt. Servera laxen med 
sötpotatis och coleslaw.

Tips:
 •  Har du Gari (picklad ingefära) hemma, den är också 
god att ha i kålsalladen.

 

30 MIN
479 kcal/port.  

Energi från: Fett 44%  
Kolhydrater 32%  

Protein 24%

Serveringstips och inspiration



2. Chili sin carne på aubergine
Vegetarisk chili med mycket grönsaker och kryddor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Aubergine  0,5 st  1 st
Paprika  0,5 st  1 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Spiskummin  0,25 msk  0,5 msk
Paprikapulver  0,25 msk  0,5 msk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Rågkusar  2 skivor  4 skivor
Morot  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja. tomatpuré, chiliflakes, vitlök, grönsaks-
buljong, spiskummin, paprikapulver och rågkusar.

1. Grovriv auberginen och hacka paprika och lök.

2. Salta auberginen och stek i olja i en gryta ca 3 min.

3. Tillsätt lök, paprika, vitlök, tomatpuré och torkade
kryddor. Stek ytterligare 3 min.

4. Häll i tomatkross, bönor, vatten och buljong.  
Låt sjuda under lock ca 10 min.

5. Servera chili sin carnen med bröd och finrivna  
morötter.

Tips:
• Servera gärna med en klick gräddfil eventuellt
smaksatt med lite chiliflakes.

30 MIN
317 kcal/port.  

Energi från: Fett 19%  
Kolhydrater 64%  

Protein 17%

Serveringstips och inspiration



3. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
En snabblagad rätt med smak av vitlök och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk gnocchi  250 g  500 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Tomat, tärnad  2 st  4 st
Rökt skinka, tärnad  100 g  200 g
Fetaost, smulad  35 g  70 g
Oregano, torkad  0,5 msk  1 msk

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

1. Stek gnocchin och vitlök i olja tills gnocchin är 
gyllenbrun. 

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och torkad oregano.
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. Smaka av med
salt och peppar.

Tips:
• Det går också bra att koka gnocchin i stället för  
att steka.

 

15 MIN
307 kcal/port.  

Energi från: Fett 17% 
Kolhydrater 56% 

Protein 27%

Serveringstips och inspiration



4. Fläskytterfilé med rotfrukter och örtolja
Fläskytterfilé i ugn med rotfrukter. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  400 g 800 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Örtolja:
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk 
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Vatten  1,5 msk  3 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, torkad
timjan, vitlök och honung.

1. Sätt ugnen på 200º. Gnid in fläskytterfilén med olja,
salt och peppar. Lägg köttet på en plåt. Skala och skär
potatis och morötter i bitar och sprid ut dem på plåten 
bredvid köttet. Blanda olja, honung och salt och ringla 
över dem.

2. Stek mitt i ugnen ca 25 min. Använd gärna stek- 
termometer, köttet är perfekt vid 65°.  
Låt köttet vila en stund innan du skär upp det.

3. Blanda timjan med olja, vinäger, vatten och vitlök.
Smaka av med salt och peppar. Ringla oljan över
köttet och servera med grönsakerna.

Tips:
• Ge ev potatisen och morötterna lite mer färg med
ugnens grillfunktion ca 5 min.

40 MIN
449 kcal/port.  

Energi från: Fett 37%  
Kolhydrater 41%  

Protein 23%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v39 
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.

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

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

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

Färsk gnocchi
Ingredienser: re-hydratiserad potatis (70%) (vatten, potatisflingor, emulgeringsmedel mono-och 
diglycerider av fettsyror, aromer) majsmjöl, potatisstärkelse, majsstärkelse, rismjöl, salt, mjölk- 
syra, konserveringsmedel, sorbinsyra, arom..


