
Vecka 40 

Barnens godaste ugnsfisk

Kyckling och morot på plåt

Vegetarisk nudelwok

Köttfärspanna med 
krossade tomater och oliver



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, vitlök, neutral olja, sweet chilisås, flytande honung, socker, ägg, 
japansk soja, ströbröd, torkad timjan, smör och kinesisk soja

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Nötfärs

Matlagningsgrädde*

Matyoghurt

Oliver

Krossade tomater

Pasta

Nudlar

Potatis*

Babyspenat

Dill

Morot*

Ingefära*

Broccoli

Rödlök

Gul lök

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. Barnens godaste ugnsfisk
Vitlök och grädde sätter smakerna i denna lättlagade fiskrätt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Babyspenat  35 g  70 g
Vit fisk  250 g  500 g
Dill  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Tomat  2,5 st  5 st

Bra att ha hemma:
salt och vitlök

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

2. Lägg spenaten i en gratängform. Lägg fisken
ovanpå och strö över salt. Klipp dill över fisken.

3. Häll grädde i en skål. Pressa i vitlök och rör om.

4. Häll gräddblandningen över fisken. Tillaga mitt
i ugnen ca 20 min.

5. Servera med potatisstomp och tomatklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Gör fisken i små foliepaket, extra kul för barnen.

 

35 MIN
357 kcal/port. 

Energi från: Fett 6,5g 
Kolhydrater 41g 

Protein 29g

Serveringstips och inspiration



2. Kyckling och morötter på plåt
Kyckling, potatis och morötter som tillagas samtidigt på en plåt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Sweet chilisås  0,25 dl  0,5 dl
Ingefära, riven  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Potatis, i klyftor  450 g  900 g
Morot, i stavar  2 st  4 st
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
 Vitlökssås:
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, sweet chilisås, vitlök
och flytande honung

1. Sätt ugnen på 225º. Blanda kyckling, sweet
chilisås, ingefära och salt. Vänd runt potatis och
morötter med olja, salt och svartpeppar på en plåt
med bakplåtspapper.

2. Lägg kycklingen bland rotfrukterna på plåten.
Tillaga mitt i ugnen ca 30 min. Blanda yoghurt, vitlök
och honung och smaka av med salt och peppar.

3. Servera kyckling och rotfrukter med vitlökssås.

Tips:
• Servera med citron eller lime.
• Separera kyckling och potatis på plåten om barnen
inte gillar att allt blandas.

 

40 MIN
443 kcal/port.  

Energi från: Fett 13g  
Kolhydrater 51g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



3. Vegetarisk nudelwok
God nudelrätt med omelett och grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  125 g  250 g 
Ägg  1,5 st  3 st
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Socker  0,5 msk  1 msk
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Broccoli  125 g 250 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Ingefära, strimlad  10 g  20 g
Vitlöksklyfta, skivad  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Soja, japansk  1 msk  2 msk

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

1. Koka nudlarna enligt anvisningen på
förpackningen. Spola av i kallt vatten.

2. Vispa upp ägg, vatten och socker lätt. Värm en
liten stekpanna med några droppar olja i och häll
ut ett tunt lager av äggsmeten. Stek på låg värme
tills ytan nästan har stelnat och vik ihop till en
halvmåne. Stek upp all smet på samma sätt och
strimla sedan omeletterna.

3. Skär broccolin i små buketter och stjälken i
tunna skivor. Hetta upp olja i en stor stekpanna
och stek alla grönsaker med ingefära och vitlök
någon minut. Salta och vänd ner nudlar och
omelettstrimlor. Ringla över soja vid servering.

Tips:
• Servera koriander och strimlad röd chili eller
chiliflakes till.
• Servera nudlarna vid sidan av om barnen inte
gillar att allt blandas.

25 MIN
311 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 41g 

Protein 15g

Serveringstips och inspiration



4. Köttfärspanna med krossade tomater och oliver
Köttfärspanna med tomatsås, oliver och pasta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 160 g  320 g
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Nötfärs  200 g  400 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  250 g  500 g
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk
Oliver, hackade  1 msk  2 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, ströbröd, torkad timjan, smör,
kinesisk soja och ägg

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ströbröd och vatten och låt svälla i några
minuter.

3. Blanda färs, lök, ägg, salt och peppar till en smet.

4. Hetta upp en stekpanna och lägg i smöret, platta
ut köttfärsblandningen så den täcker hela pannan,
låt steka ca 5 min på medelvärme. Skär i fyra delar
och vänd biffen i pannan och tryck ut igen. Stek
ytterligare 5 min på andra sidan.

5. Blanda krossade tomater, grädde och soja och
häll över biffen i pannan.

6. Fördela oliver och timjan ovanpå biffen. Låt stå
och puttra på svag värme ca 10 min.

7. Smaka av med salt och peppar och servera med
pasta.

Tips:
• Gott med riven ost på.
• Servera oliverna bredvid om barnen gillar det bättre.

35 MIN
598 kcal/port.  

Energi från: Fett 23g  
Kolhydrater 59g  

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v40 
Innehållsförteckning

Matyoghurt
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, yoghurtkultur..
Innehåller: Mjölk.

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Nudlar
Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Blötdjur, Jordnötter, 
Sesamfrön, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Selleri, Kräftdjur, Ägg, Lupine and its Derivatives, Fisk, 
Senap.



Vecka 40 

Panerad fisk med 
broccolipuré och picklad lök

Pasta med morotsås och krunchiga kikärtor

Lövbiffsgryta

Korvwrap med 
morotskross och crème fraiche



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, ägg, vitvinsvinäger, smör, socker,  
sesamolja, cayennepeppar, vitlök, solroskärnor, dijonsenap, japansk soja och örtkrydda

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

Vit fisk

Biff

Grillkorv

Crème fraiche*

Grädde

Tortillabröd

Kikärtor

Pasta

Matvete

Gurka

Gul lök

Morot*

Citron

Rödlök*

Potatis*

Broccoli

Sallad

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. Panerad fisk med broccolipuré och picklad lök
Frasig fisk med potatis, broccoli och picklad lök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Ägg  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Ströbröd  1 dl  2 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Citron, klyftor  0,5 st  1 st
 Picklad rödlök:
Rödlök  1 st  2 st
Socker  1 tsk  2 tsk
Vinäger  2,5 msk  5 msk
 Potatis- och Broccolipuré:
Potatis  250 g  500 g
Broccoli  125 g  250 g
Crème fraiche  0,5 dl  1 dl
Smör  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, vinäger, 
ägg, smör och socker

1. Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med
sockret tills den börjar safta sig. Häll över vinägern
och låt stå tills maten är klar.

2. Skala potatisen och dela den i bitar. Koka den
mjuk i saltat vatten. Dela broccolin i bitar (även
stammen) och koka den mjuk i saltat vatten.  
Mixa broccolin med en mixerstav till en slät kräm. 
Mosa potatisen och vispa i crème fraiche och smör. 
Blanda i broccolikrämen och smaka av med salt och 
peppar.

3. Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa först i
lättvispat ägg, sedan vetemjöl och sist ströbröd.

4. Hetta upp olja och smör i en panna och stek fisken
gyllene på båda sidor. Servera med potatis- och
broccolipuré, picklad rödlök och citronklyftor.

Tips:
• Har du parmesan hemma, smaksätt moset med den.
• Koka potatisen separat till barnen om de gillar
det bättre.

 

35 MIN
506 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 61g 

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med morotssås och krunchiga kikärtor
Krämig och len pastasås med morötter och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot  3,5 st  7 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  0,5 dl 1 dl 
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  200 g  400 g
Sesamolja  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, sesamolja, 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 ta färg, ca 10
min. Mixa morötterna med crème fraiche till en slät
puré.

3. Hetta upp sesamolja 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
889 kcal/port.  

Energi från: Fett 36g  
Kolhydrater 113g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



3. Lövbiffsgryta
Biffgryta, en perfekt snabblagad vardagsmiddag.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Matvete 1,5 dl  3 dl
Biff  250 g  500 g
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Grädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, dijon  1 msk  2 msk
Soja, japansk  0,5 msk  1 msk
Gurka, tunt skivad 0,5 st 1 st
Rödlök, tunt skivad 0,5 st 1 st
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Socker 0,25 msk 0,5 msk
Vitvinsvinäger 0,5 dl 1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vitlök, dijonsenap, japansk 
soja, socker, vitvinsvinäger och vetemjöl

1. Tillred matvetet enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla köttet tunt och hetta upp en stekpanna.
Klicka i smör och lägg i hälften av köttet. Stek på hög
värme under omrörning. Salta och peppra.

3. Flytta över köttet på en tallrik när det fått stekyta.
Stek resten av köttet. Stek lök och vitlök tills löken
är mjuk. Häll tillbaka allt kött. Pudra på mjöl, vatten,
grädde, senap och soja. Låt småputtra några minuter.

4. Krama ihop gurka och rödlök med salt,  
svartpeppar, socker och vinäger. Servera grytan med 
ris och gurksallad.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Gör klyftpotatis om barnen gillar det bättre.

 

25 MIN
656 kcal/port. 

Energi från: Fett 27g 
Kolhydrater 49g 

Protein 44g

Serveringstips och inspiration



4. Korvwrap med morotskross och crème fraiche
En uppdaterad klassiker! Här får korven sällskap av potatiskross med morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Morot  1,5 st  3 st
Smör  15 g  30 g
Grillkorv 4 st  8 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Örtkrydda  0,25 msk  0,5 msk
Sallad 0,5 st  1 st
Tortillabröd  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, smör och örtkrydda.

1. Skala och skär potatis och morötter i mindre
bitar. Koka i saltat vatten tills de är mjuka. Krossa
med potatiskross eller ballongvisp. Klicka i smör
och vänd runt. Smaka av med salt.

2. Stek korvarna tills de är varma med fin yta.
Smaksätt crème fraichen med olja och örtkrydda.

3. Servera potatis- och morotskross och korv med
sallad och örtcrème fraiche i tortillabröd.

Tips:
• Gör bara vanlig potatismos och servera morötter 
bredvid.
• Låt barnen fylla sin egen rulle.

25 MIN
773 kcal/port. 

Energi från: Fett 53g 
Kolhydrater 52g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v40 
Innehållsförteckning

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

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

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

Grillkorv, eko
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 53%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, bindväv från gris*, 
salt, druvsocker**, kryddor (vitpeppar**, paprika**, ingefära**, koriander**, muskot**, cayennepep-
par**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). 
*KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, 
uppfött, slaktat och styckat i Sverige..

Tortillabröd, eko
Ingredienser: VETEMJÖL* (72%), vatten, rapsolja*, glukossirap*, salt, socker*, emulgeringsmedel 
(lecitin*), bakpulver (natriumbikarbonat), surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel 
(xantangummi). *Certifierad ekologisk..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten, UW.



Vecka 40 

Barnens godaste ugnsfisk

Kyckling och morot på plåt

Vegetarisk nudelwok

Köttfärspanna med 
krossade tomater och oliver



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, vitlök, neutral olja, sweet chilisås, flytande honung, socker, ägg, 
japansk soja, ströbröd, torkad timjan, smör och kinesisk soja

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Nötfärs

Matlagningsgrädde*

Gräddfil

Oliver

Krossade tomater

Pasta

Nudlar

Potatis*

Babyspenat

Dill

Morot*

Ingefära*

Broccoli

Rödlök

Gul lök

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. Barnens godaste ugnsfisk
Vitlök och grädde sätter smakerna i denna lättlagade fiskrätt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Babyspenat  35 g  70 g
Vit fisk  250 g  500 g
Dill  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Tomat  2,5 st  5 st

Bra att ha hemma:
salt och vitlök

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

2. Lägg spenaten i en gratängform. Lägg fisken
ovanpå och strö över salt. Klipp dill över fisken.

3. Häll grädde i en skål. Pressa i vitlök och rör om.

4. Häll gräddblandningen över fisken. Tillaga mitt
i ugnen ca 20 min.

5. Servera med potatisstomp och tomatklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Gör fisken i små foliepaket, extra kul för barnen.

 

35 MIN
357 kcal/port. 

Energi från: Fett 6,5g 
Kolhydrater 41g 

Protein 29g

Serveringstips och inspiration



2. Kyckling och morötter på plåt
Kyckling, potatis och morötter som tillagas samtidigt på en plåt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Sweet chilisås  0,25 dl  0,5 dl
Ingefära, riven  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Potatis, i klyftor  450 g  900 g
Morot, i stavar  2 st  4 st
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
 Vitlökssås:
Gräddfil  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, sweet chilisås, vitlök
och flytande honung

1. Sätt ugnen på 225º. Blanda kyckling, sweet
chilisås, ingefära och salt. Vänd runt potatis och
morötter med olja, salt och svartpeppar på en plåt
med bakplåtspapper.

2. Lägg kycklingen bland rotfrukterna på plåten.
Tillaga mitt i ugnen ca 30 min. Blanda gräddfil, vitlök
och honung och smaka av med salt och peppar.

3. Servera kyckling och rotfrukter med vitlökssås.

Tips:
• Servera med citron eller lime.
• Separera kyckling och potatis på plåten om barnen
inte gillar att allt blandas.

 

40 MIN
443 kcal/port.  

Energi från: Fett 13g  
Kolhydrater 51g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



3. Vegetarisk nudelwok
God nudelrätt med omelett och grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  125 g  250 g 
Ägg  1,5 st  3 st
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Socker  0,5 msk  1 msk
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Broccoli  125 g 250 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Ingefära, strimlad  10 g  20 g
Vitlöksklyfta, skivad  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Soja, japansk  1 msk  2 msk

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

1. Koka nudlarna enligt anvisningen på
förpackningen. Spola av i kallt vatten.

2. Vispa upp ägg, vatten och socker lätt. Värm en
liten stekpanna med några droppar olja i och häll
ut ett tunt lager av äggsmeten. Stek på låg värme
tills ytan nästan har stelnat och vik ihop till en
halvmåne. Stek upp all smet på samma sätt och
strimla sedan omeletterna.

3. Skär broccolin i små buketter och stjälken i
tunna skivor. Hetta upp olja i en stor stekpanna
och stek alla grönsaker med ingefära och vitlök
någon minut. Salta och vänd ner nudlar och
omelettstrimlor. Ringla över soja vid servering.

Tips:
• Servera koriander och strimlad röd chili eller
chiliflakes till.
• Servera nudlarna vid sidan av om barnen inte
gillar att allt blandas.

25 MIN
311 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 41g 

Protein 15g

Serveringstips och inspiration



4. Köttfärspanna med krossade tomater och oliver
Köttfärspanna med tomatsås, oliver och pasta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 160 g  320 g
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Nötfärs  200 g  400 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  250 g  500 g
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk
Oliver, hackade  1 msk  2 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, ströbröd, torkad timjan, smör,
kinesisk soja och ägg

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ströbröd och vatten och låt svälla i några
minuter.

3. Blanda färs, lök, ägg, salt och peppar till en smet.

4. Hetta upp en stekpanna och lägg i smöret, platta
ut köttfärsblandningen så den täcker hela pannan,
låt steka ca 5 min på medelvärme. Skär i fyra delar
och vänd biffen i pannan och tryck ut igen. Stek
ytterligare 5 min på andra sidan.

5. Blanda krossade tomater, grädde och soja och
häll över biffen i pannan.

6. Fördela oliver och timjan ovanpå biffen. Låt stå
och puttra på svag värme ca 10 min.

7. Smaka av med salt och peppar och servera med
pasta.

Tips:
• Gott med riven ost på.
• Servera oliverna bredvid om barnen gillar det bättre.

35 MIN
598 kcal/port.  

Energi från: Fett 23g  
Kolhydrater 59g  

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v40 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Gräddfil, laktosfri
Ingredienser: Pastöriserad GRÄDDE, laktasenzym, syrningskultur..

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

Nudlar
Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Blötdjur, Jordnötter, 
Sesamfrön, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Selleri, Kräftdjur, Ägg, Lupine and its Derivatives, Fisk, 
Senap.



Vecka 40 

Barnens godaste ugnsfisk

Vegetarisk nudelwok

Köttfärspanna med 
krossade tomater och oliver

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, vitlök, neutral olja, socker, japansk soja, ströbröd, ägg, torkad 
timjan, smör och kinesisk soja

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Matlagningsgrädde*

Oliver

Krossade tomater

Pasta

Nudlar

Potatis

Babyspenat

Dill

Morot

Ingefära

Broccoli

Rödlök

Gul lök

Tomat

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

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

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

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

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



1. Barnens godaste ugnsfisk
Vitlök och grädde sätter smakerna i denna lättlagade fiskrätt.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Babyspenat  70 g
Vit fisk  500 g
Dill  1 st
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Vitlöksklyfta  1 st
Tomat  5 st

Bra att ha hemma:
salt och vitlök

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

2. Lägg spenaten i en gratängform. Lägg fisken
ovanpå och strö över salt. Klipp dill över fisken.

3. Häll grädde i en skål. Pressa i vitlök och rör om.

4. Häll gräddblandningen över fisken. Tillaga mitt
i ugnen ca 20 min.

5. Servera med potatisstomp och tomatklyftor.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Gör fisken i små foliepaket, extra kul för barnen.

 

35 MIN
401 kcal/port.  

Energi från: Fett 21g  
Kolhydrater 23g  

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Vegetarisk nudelwok
God nudelrätt med omelett och grönsaker.

Ingredienser: 4 portioner
Nudlar  250 g 
Ägg  3 st
Vatten  0,5 dl
Socker  1 msk
Olja, neutral  1 msk
Broccoli  250 g
Morot, strimlad  2 st
Rödlök, strimlad  1 st
Ingefära, strimlad  20 g
Vitlöksklyfta, skivad  1 st
Salt  0,5 tsk
Soja, japansk  2 msk

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

1. Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen. 
Spola av i kallt vatten.

2. Vispa upp ägg, vatten och socker lätt. Värm en
liten stekpanna med några droppar olja i och häll
ut ett tunt lager av äggsmeten. Stek på låg värme
tills ytan nästan har stelnat och vik ihop till en
halvmåne. Stek upp all smet på samma sätt och
strimla sedan omeletterna.

3. Skär broccolin i små buketter och stjälken i
tunna skivor. Hetta upp olja i en stor stekpanna
och stek alla grönsaker med ingefära och vitlök
någon minut. Salta och vänd ner nudlar och
omelettstrimlor. Ringla över soja vid servering.

Tips:
• Servera koriander och strimlad röd chili eller
Chiliflakes till.
• Servera nudlarna vid sidan av om barnen inte
gillar att allt blandas.

 

25 MIN
311 kcal/port.  

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 41g  

Protein 15g

Serveringstips och inspiration



3. Köttfärspanna med krossade tomater och oliver
Köttfärspanna med tomatsås, oliver och pasta.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta 340 g 
Ströbröd  1 dl
Vatten  1 dl
Nötfärs  400 g
Gul lök, finhackad  1 st
Ägg  1 st
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Smör  1 msk
Krossade tomater  500 g
Matlagningsgrädde  1 dl
Soja, kinesisk  1 tsk
Oliver, hackade  2 msk
Timjan, torkad  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, ströbröd, torkad timjan, smör,
kinesisk soja och ägg

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ströbröd och vatten och låt svälla i några
minuter.

3. Blanda färs, lök, ägg, salt och peppar till en smet.

4. Hetta upp en stekpanna och lägg i smöret, platta
ut köttfärsblandningen så den täcker hela pannan,
låt steka ca 5 min på medelvärme. Skär i fyra delar
och vänd biffen i pannan och tryck ut igen. Stek
ytterligare 5 min på andra sidan.

5. Blanda krossade tomater, grädde och soja och
häll över biffen i pannan.

6. Fördela oliver och timjan ovanpå biffen. Låt stå
och puttra på svag värme ca 10 min.

7. Smaka av med salt och peppar och servera med
pasta.

Tips:
• Gott med riven ost på.
• Servera oliverna bredvid om barnen gillar det bättre.

35 MIN
598 kcal/port.  

Energi från: Fett 23g  
Kolhydrater 59g  

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v40 
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Nudlar
Innehåller: Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Blötdjur, Jordnötter, 
Sesamfrön, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Selleri, Kräftdjur, Ägg, Lupine and its Derivatives, Fisk, 
Senap.



Vecka 40 

Laxfilé med zucchinisallad

Blomkålsris med matvete 
och ugnsrostade rödbetor

Potatisplättar med 
bacon och purjotrassel

Nötfärsspett med grekisk tomatsalsa
 



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
Blomkål, tunt hyvlad 200 g 400 g
Cocktailtomater, halverade 45 g 90 g
Citron 0,25 st 0,5 st

Blanda ihop grönsakerna och servera toppad med salt, peppar och 
pressad citronsaft.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, bakplåtspapper, torkad basilika, vetemjöl, ägg, ströbröd, 
vitlök, chiliflakes, grillspett och torkad oregano

Laxfilé

Nötfärs

Rökt skinka

Fetaost

Matyoghurt

Parmesanost

Linser

Matvete

Palsternacka

Rödbeta

Blomkål*

Citron*

Potatis*

Zucchini

Pepparrot

Purjolök*

Cocktailtomater*

Gul lök

Tomat

Gurka

Paprika



1. Laxfilé med zucchinisallad
Färgglad lax med zucchinisallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Zucchini  125 g  250 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Pepparrot, finriven  10 g  20 g
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Citron, saft  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Koka potatisen i saltat vatten.

2. Hyvla zucchinin med en osthyvel eller potatisskalare 
till långa skivor. Salta och vänd runt försiktigt med
olja.

3. Skär laxen i portionsbitar och strö över salt och
peppar.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek laxen 2-3 
min per sida. Den får gärna vara rå i mitten.

5. Blanda yoghurt, pepparrot och skal och citronsaft
(endast det gula) till en sås. Smaka av med salt.

6. Servera laxen med potatis, zucchinisallad och 
citronsås.

Tips:
• Koka extra potatis till potatisplättarna senare i 
veckan.

 

35 MIN
470 kcal/port. 

Energi från: Fett 48% 
Kolhydrater 27%

 Protein 25%

Serveringstips och inspiration



2. Blomkålsris med matvete och ugnsrostade rödbetor
Blomkålsris, dvs riven eller mixat blomkål, blandas med matvete och rostade rödbetor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Matvete 80 g 160 g
Linser, okokta 0,5 dl 1 dl
Vatten 2 dl 4 dl
Rödbeta 250 g 500 g
Olivolja 1 tsk 2 tsk
Blomkål 150 g 300 g
Citron, finrivet skal 
och saft 0,25 st 0,5 st
Fetaost  75 g 150 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, bakplåtspapper och torkad basilika

1. Sätt ugnen på 200º. 

2. Koka matvetet med linserna i vatten och salt, 
ca 15-20 min under lock. Låt rinna av i ett 
durkslag. 

3. Skala rödbetorna och skär i klyftor. Vänd runt 
i olja på en plåt med bakplåtspapper. Rosta 
mitt i ugnen tills de är mjuka, ca 20 min. Riv 
blomkålen på grova sidan av rivjärnet.

4. Koka upp saltat vatten i en kastrull och häll ner 
blomkålsriset. Låt koka 3 min. Häll av vattnet 
och blanda blomkålen med matvete, linser och 
citron. Smaka av med salt, toppa med de rostade 
rödbetorna och smula över fetaost och basilika
vid servering.

Tips:
• Det går även bra att använda förkokta linser, blanda 
dom då med det kokta matvetet.

 

35 MIN
409 kcal/port. 

Energi från: Fett 30% 
Kolhydrater 52% 

Protein 18%

Serveringstips och inspiration



3. Potatisplättar med bacon och purjotrassel
Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Ägg  1 st  2 st
Parmesanost, riven  0,5 dl  1 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Skinka, rökt  75 g  150 g
Purjolök, strimlad  50 g  100 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Cocktailtomat, delade  80 g  160 g

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

1. Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 
Pressa med potatispress eller riv på rivjärnet ner i en 
bunke. Tillsätt mjöl, ägg, ost och salt. Blanda ihop till 
en jämn smet.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut smeten.
Stek tills fin stekyta på båda sidorna.

3. Stek skinka och tillsätt purjolök, vitlök och tomater i 
slutet. Slunga runt något varv och servera med plättarna. 
Dra ett varv med pepparkvarnen vid servering.

Tips:
• Uteslut vitlök och parmesan om maten ska vara
mer barnvänlig.

 

35 MIN
372 kcal/port.  

Energi från: Fett 27%  
Kolhydrater 50%  

Protein 23%

Serveringstips och inspiration



4. Nötfärsspett med grekisk tomatsalsa
Grillade spett med goda smaker från citron, vitlök och chili.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Palsternacka  1 st  2 st
Potatis  200 g  400 g
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Nötfärs  250 g  500 g
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Gul lök, grovriven  0,5 st  1 st
Citron, finrivet skal  0,5 st  1 st 
Vitlöksklyfta, riven  1,5 st  3 st
Chiliflakes  1 tsk  2 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Grillspett  4 st  8 st
Olivolja  0,5 msk  1 ms
Tomat  1,5 st  3 st
Gurka  0,5 st  1 st
Paprika  0,5 st  1 st
Purjolök, finstrimlad  1 st  2 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Skala och skär palsternacka och potatis i lika
stora bitar. Vänd runt i olja och salt och rosta mitt
i ugnen ca 25 min.

3. Blanda färsen med ströbröd, lök, finrivet
citronskal (endast det gula), vitlök, chiliflakes och
salt. Krama fast färsen runt grillspetten.

4. Pensla med olja och stek eller grilla ca 2 min
per sida.

5. Fintärna tomat, gurka och paprika. Hacka löken
och vänd runt allt med olja och oregano. Smaka av
med salt och peppar.

6. Servera spetten med salsan och de rostade
rotsakerna.

Tips:
• Träspett måste blötläggas ca 30 min innan de
används, annars brinner de lätt upp på grillen.

40 MIN
476 kcal/port. 

Energi från: Fett 35% 
Kolhydrater 38%  

Protein 27%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v40 
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. .

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

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




