
Vecka 13 

Smörstekt fisk

Broccolibollar med rostade rotfrukter 
och kvargsås

Krämig köttfärssås med champinjoner

Panerad kyckling



Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, dijonsenap, vete-
mjöl, socker, vitlök, oxbuljong, sambal oelek, mandelmjöl, sweet chilisås, cornfla-
kes, tacokrydda, ägg, smör och ättiksprit.

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Kycklingfilé

Matgrädde

Kvarg

Riven ost*

Pasta

Potatis*

Palsternacka

Rödlök*

Gul lök

Champinjoner

Rucola

Morot*

Sallad

Broccoli*

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

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



Smörstekt fisk
Så gott med rödlök och kaprismajonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala potatis och palster-
nacka. Dela på längden och vänd runt i olja på 
en plåt. Salta och rosta mitt i ugnen till fin färg, 
ca 30 min.

2. Skala och skiva löken tunt, gärna med en 
mandolin. Koka upp socker, ättika och vatten. 
Slå den varma lagen över löken och låt svalna.

3. Mixa äggulor och senap. Häll i oljan i en tunn 
stråle medan mixern är igång tills det blir en tjock 
majonnäs. Smaka av med salt.

4. Salta fisken och doppa i mjöl. Hetta upp en 
stekpanna och stek fisken i smör på medelhög 
värme 2-4 min per sida till fin krispig yta.

5. Servera fisken med potatis, palsternacka,
och picklad rödlök.

TIPS: 
•  Servera gärna med grön- eller svartkål hastigt   
 stekt i lite olivolja och flingsalt.
•  Servera lite gurk- och morotsstavar vid sidan   
 av till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  250 g  500 g
Palsternacka  350 g  700 g
Neutral olja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Äggulor  1 st  2 st
Dijonsenap  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,75 dl  1,5 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Picklad rödlök:
Vatten 0,5 dl 1 dl
Socker 2 msk 4 msk
Ättikssprit  1 msk 2 msk
Rödlök, i ringar  0,5 st      1 st

Bra att ha hemma: 
socker, ättiksprit, salt, smör, ägg, neutral olja, olivolja, 
vetemjöl och dijonsenap.

RECEPT 1 
45 min

425 kcal/port
Energi från:

Fett 10g
Kolhydrater 49g

Protein 34g



Broccolibollar med rostade 
rotfrukter och kvargsås

Vegetariska bollar med broccoli och mandelmjöl.

RECEPT 2 
40 min

436 kcal/port
Energi från:

Fett  36g
Kolhydrater 40g

Protein  24g

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Skala och skär rotfrukterna i stavar och sprid
ut på en plåt. Ringla över olja och strö över salt.
Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuka i
saltat vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag
och krama ur så mycket vatten som möjligt. Mixa
snabbt i en matberedare eller hacka fint med en
kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt.
Hetta upp en stekpanna med olja och klicka i
smeten. Stek runtom ca 5 min.

5. Blanda ihop kvarg och sweet chili till en sås
och servera till.

TIPS: 
• Vill du göra smeten lite fastare och forma bollar
 tillsätt då lite ströbröd.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  200 g 400 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Broccoli  250 g  500 g
Riven ost  50 g  100 g
Mandelmjöl  0,5 dl  1 dl
Ägg  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Kvarg  1 dl  2 dl
Sweet chilisås  1,5 msk  3 msk

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, mandelmjöl, ägg och sweet chili.



1. Bryn lök, vitlök, färs och champinjoner i olja i en 
rymlig panna. Smaka av med salt och peppar.

2. Tillsätt grädde, buljong och sambal. Låt puttra i 
10-15 min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen 
och servera med färssåsen.

4. Toppa med rucola och riven ost. Servera med 
morötter.

TIPS: 
•  Vänd runt rivna morötter med en citronette och  
 rostade solroskärnor.
•  Servera stekt svamp vid sidan, om inte barnen   
 gillar svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Gul lök, hackad 0,5 st 1 st  
Vitlöksklyfta, 
finhackad 1 st 2 st
Nötfärs 250g 500 g
Champinjoner 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Matgrädde 1,25 dl 2,5 dl
Oxbuljongtärning 0,5 st 1 st
Sambal oelek 0,5 tsk 1 tsk
Pasta 200 g 400 g
Rucola 20 g 40 g
Riven ost, finriven 25 g 50 g
Morot, i stavar 1 st 2 st

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, oxbuljong och 
sambal oelek.

Krämig köttfärssås med champinjoner
Pasta med krämig sås och svamp, toppad med rucola.

RECEPT 3 
30 min

840 kcal/port
Energi från:

Fett  22g
Kolhydrater 49g

Protein  29g



1. Sätt ugnen på 225°. Skär potatis i klyftor och för-
dela på en ugnsplåt, vänd runt i olja, salt och rosta 
mitt i ugnen ca 30 min.

2. Skiva rödlöken tunt. Värm vatten, ättika och
socker tills sockret smält och lägg i löken.

3. Skär kycklingen i mindre bitar och broccolin i
buketter. Salta och skölj broccolin i vatten så att
mjölet fastnar. Doppa i mjöl, lättvispat ägg och
sist i cornflakes blandat med tacokrydda.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka i smör.
Lägg i kycklingbitarna och broccolin. Stek tills
gyllene och kycklingen är genomstekt.

5. Servera kyckling och broccoli i salladsblad
med picklad rödlök och klyftpotatis.

TIPS: 
•  Stek till fin yta runt om och låt stekas klar i 
 ugnen på 200°. Om ni inte har cornflakes, 
 går panko lika bra.
•  Låt barnen vara med och panera kycklingen 
 och broccolin.

RECEPT 4 
30 min

545 kcal/port
Energi från:

Fett 21g
Kolhydrater 54g

Protein 35g

Panerad kyckling
Panerad kyckling och broccoli med picklad rödlök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  225 g  450 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Kycklingfilé  250 g  500 g
Broccoli, i buketter  185 g  370 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vetemjöl  0,75 dl  1,5 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Cornflakes, krossade  1 dl  2 dl
Tacokrydda  1 tsk  2 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Sallad  0,25 st  0,5 st
Picklad rödlök:
Rödlök  1 st  2 st
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Ättiksprit  0.25 dl  0,5 dl
Socker  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, cornflakes, ägg, socker, smör, vetemjöl, 
ättiksprit och tacokrydda.



Familjekassen v13 
Innehållsförteckning

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

KVARG NATURELL 0,2%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Pastöriserad MJÖLK/pasteurisert
MELK/pastöroitu MAITO, mjölksyrakultur/ melkesyrekultur /hapate,
ystenzym/ mikrobiell løpe/ mikrobiologinen juoksute.
Allergentyp: Mjölk 



Vecka 13

Räkpasta med chili

Fransk köttfärssås

Korvstroganoff med blomkål

Barnens vegetariska omelett



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

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

* Används i fler recept

2 Ekologisk artikel

2 Räkor

2 Bacon

2 Nötfärs

2 Falukorv

2 Grädde*

2 Ägg

2 Majskorn

2 Oliver

2 Krossade tomater

2 Pasta*

2 Potatis*

2 Champinjoner

2 Gul lök*

2 Blomkål*

2 Broccoli

2 Citron*

2 Morot*

2 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



Räkpasta med chili 
Härligt krämig pasta med sting.

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
Hetta upp olja i en stekpanna och stek broccoli-
buketter i några min.

2. Tillsätt vitlök och chiliflakes. Häll i grädde och 
mjölk. Låt småputtra någon minut. Krama lätt ur 
överflödig vätska ur räkorna. Vänd runt räkorna 
i finrivet citronskal (endast det gula) och citron-
saft.

3. Vänd ner pasta, räkor och smaka av med salt 
och peppar. Servera med rivna morötter.

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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Pasta  200 g  400 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Broccoli, buketter 125 g  250 g
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 st  0,5 st
Grädde  1 dl  2 dl
Mjölk, mellan 0,5 dl  1 dl
Räkor  170 g  340 g
Citron, finrivet skal 
och saft 0,25 st  0,5 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, rivna 1 st 2 st

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

RECEPT 1 
30 min

703 kcal/port
Energi från:

Fett 27g
Kolhydrater 96g

Protein 32g



Fransk köttfärssås 
Mustig köttfärsgryta med bacon och champinjoner.

1. Hetta upp en stekpanna och stek bacon, svamp 
och lök tills baconet fått fin stekyta. Lägg åt sidan.

2. Stek köttfärsen tills den är smulig i en gryta. 
Salta och peppra.

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

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

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

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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Bacon, strimlas 50 g 100 g
Champinjoner, delas 100 g 200 g
Gul lök, hackad 1 st 2 st
Nötfärs 250 g 500 g
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Tomatpuré 1 msk 2 msk
Timjan, torkad 0,5 tsk 1 tsk
Rött matlagningsvin 1,5 dl 3 dl
Vatten 1,5 dl 3 dl
Köttbuljongtärning 1 st 2 st
Pasta 160 g 320 g
Morot, rivna 1 st 2 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, vitlök, tomatpuré, torkad timjan, 
rött matlagningsvin och köttbuljong.

RECEPT 2 
40 min

620 kcal/port
Energi från:

Fett 20g
Kolhydrater 68g

Protein 40g



1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

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

3. Tillsätt senap, krossade tomater, vatten och
grädde. Låt sjuda under lock ca 10 min. Smaka av med 
salt och peppar. Servera stroganoffen med potatisen.
 
TIPS: 
• Koka extra potatis till omeletten.
• Servera med en klick yoghurt på barnens portion.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis 450 g 900 g
Falukorv 150 g 300 g
Blomkål 150 g 300 g
Gul lök, hackad  0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Tomatpuré  0,5 msk            1 msk
Smör  0,5 msk 1 msk
Senap, fransk  0,5 msk 1 msk
Krossade tomater  0,5 frp 1 frp
Vatten 1 dl 2 dl
Grädde  0,5 dl 1 dl

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

Korvstroganoff med blomkål
Smakrik stroganoff med blomkål.

RECEPT 3 
30 min

567 kcal/port
Energi från:

Fett 34g
Kolhydrater 49g

Protein 16g



566 kcal/port
Energi från:

Fett 43g
Kolhydrater 27g

Protein 18g

RECEPT 4 
45 min

1. Sätt ugnen på 200°.

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

3. Häll av spadet från majsen och oliver. 
Fördela på potatisarna och häll på omeletten.

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

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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

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

Bra att ha hemma: 
salt och mellanmjölk.

Barnens vegetariska omelett
Mumsig omelett med majs och potatis.



Ekologiska kassen v13
Innehållsförteckning

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

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

FALUKORV, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 56%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, salt,
kryddor (svartpeppar**, muskot**, ingefära**), lök**, socker**,
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.

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.



Din lösning 
på veckan.

Vecka 13 

Smörstekt fisk

Broccolibollar med rostade rotfrukter 
och kvargsås

Krämig köttfärssås med champinjoner



Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, dijonsenap, 
kapris, vetemjöl, vitlök, socker, smör, oxbuljong, sambal oelek, mandelmjöl, 
sweet chilisås, ägg och ättiksprit.

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Matgrädde

Kvarg

Riven ost*

Pasta

Potatis*

Palsternacka

Rödlök

Gul lök

Champinjoner

Rucola

Morot*

Broccoli*

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

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



Smörstekt fisk
Så gott med rödlök och kaprismajonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala potatis och palster-
nacka. Dela på längden och vänd runt i olja på 
en plåt. Salta och rosta mitt i ugnen till fin färg, 
ca 30 min.

2. Skala och skiva löken tunt, gärna med en 
mandolin. Koka upp socker, ättika och vatten. 
Slå den varma lagen över löken och låt svalna.

3. Mixa äggulor och senap. Häll i oljan i en tunn 
stråle medan mixern är igång tills det blir en tjock 
majonnäs. Smaka av med salt.

4. Salta fisken och doppa i mjöl. Hetta upp en 
stekpanna och stek fisken i smör på medelhög 
värme 2-4 min per sida till fin krispig yta.

5. Servera fisken med potatis, palsternacka,
och picklad rödlök.

TIPS: 
•  Servera gärna med grön- eller svartkål hastigt   
 stekt i lite olivolja och flingsalt.
•  Servera lite gurk- och morotsstavar vid sidan   
 av till barnen.

Ingredienser: 4 portioner

Potatis  450 g
Palsternacka  800 g
Neutral olja  1 msk
Salt  1 tsk
Äggulor  2 st
Dijonsenap  1 tsk
Olivolja  1,5 dl
Vit fisk  500 g
Salt  1 tsk
Vetemjöl  1 dl
Picklad rödlök:
Vatten 1 dl
Socker 4 msk
Ättikssprit  2 msk
Rödlök, i ringar  1 st

Bra att ha hemma: 
socker, ättiksprit, salt, smör, ägg, neutral 
olja, olivolja, vetemjöl och dijonsenap.

RECEPT 1 
45 min

425 kcal/port
Energi från:

Fett 10g
Kolhydrater 49g

Protein 34g



Broccolibollar med rostade 
rotfrukter och kvargsås

Vegetariska bollar med broccoli och mandelmjöl.

RECEPT 2 
40 min

436 kcal/port
Energi från:

Fett  36g
Kolhydrater 40g

Protein  24g

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Skala och skär rotfrukterna i stavar och sprid
ut på en plåt. Ringla över olja och strö över salt.
Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuka i
saltat vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag
och krama ur så mycket vatten som möjligt. Mixa
snabbt i en matberedare eller hacka fint med en
kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt.
Hetta upp en stekpanna med olja och klicka i
smeten. Stek runtom ca 5 min.

5. Blanda ihop kvarg och sweet chili till en sås
och servera till.

TIPS: 
• Vill du göra smeten lite fastare och forma bollar
 tillsätt då lite ströbröd.

Ingredienser:  4 portioner

Potatis  400 g
Morot  4 st
Olivolja  1 msk
Salt  1 tsk
Broccoli  500 g
Riven ost  100 g
Mandelmjöl  1 dl
Ägg  2 st
Salt  1 tsk
Olivolja  1 tsk
Kvarg  2 dl
Sweet chilisås  3 msk

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, mandelmjöl, ägg 
och sweet chili.



1. Bryn lök, vitlök, färs och champinjoner i olja i en 
rymlig panna. Smaka av med salt och peppar.

2. Tillsätt grädde, buljong och sambal. Låt puttra i 
10-15 min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen 
och servera med färssåsen.

4. Toppa med rucola och riven ost. Servera med 
morötter.

TIPS: 
•  Vänd runt rivna morötter med en citronette och  
 rostade solroskärnor.
•  Servera stekt svamp vid sidan, om inte barnen   
 gillar svamp.

Ingredienser: 4 portioner

Gul lök, hackad 1 st 
Vitlöksklyfta, 
finhackad 2 st
Nötfärs 500 g
Champinjoner 250 g
Olivolja 2 msk
Matgrädde 2,5 dl
Oxbuljongtärning 1 st
Sambal oelek 1 tsk
Pasta 400 g
Rucola 40 g
Riven ost, finriven 50 g
Morot, i stavar 2 st

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, 
oxbuljong och sambal oelek.

Krämig köttfärssås med champinjoner
Pasta med krämig sås och svamp, toppad med rucola.

RECEPT 3 
30 min

840 kcal/port
Energi från:

Fett  22g
Kolhydrater 49g

Protein  29g



Tredagarskassen v13 
Innehållsförteckning

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

KVARG NATURELL 0,2%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Pastöriserad MJÖLK/pasteurisert
MELK/pastöroitu MAITO, mjölksyrakultur/ melkesyrekultur /hapate,
ystenzym/ mikrobiell løpe/ mikrobiologinen juoksute.
Allergentyp: Mjölk 



Vecka 13 

Smörstekt fisk

Broccolibollar med rostade rotfrukter 
och kvargsås

Krämig köttfärssås med champinjoner

Panerad kyckling



Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, dijonsenap, vete-
mjöl, socker, vitlök, oxbuljong, sambal oelek, mandelmjöl, sweet chilisås, cornfla-
kes, tacokrydda, ägg, smör och ättiksprit.

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Kycklingfilé

Matgrädde

Kvarg

Riven ost*

Pasta

Potatis*

Palsternacka

Rödlök*

Gul lök

Champinjoner

Rucola

Morot*

Sallad

Broccoli*

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

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



Smörstekt fisk
Så gott med rödlök och kaprismajonnäs.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala potatis och palster-
nacka. Dela på längden och vänd runt i olja på 
en plåt. Salta och rosta mitt i ugnen till fin färg, 
ca 30 min.

2. Skala och skiva löken tunt, gärna med en 
mandolin. Koka upp socker, ättika och vatten. 
Slå den varma lagen över löken och låt svalna.

3. Mixa äggulor och senap. Häll i oljan i en tunn 
stråle medan mixern är igång tills det blir en tjock 
majonnäs. Smaka av med salt.

4. Salta fisken och doppa i mjöl. Hetta upp en 
stekpanna och stek fisken i smör på medelhög 
värme 2-4 min per sida till fin krispig yta.

5. Servera fisken med potatis, palsternacka,
och picklad rödlök.

TIPS: 
•  Servera gärna med grön- eller svartkål hastigt   
 stekt i lite olivolja och flingsalt.
•  Servera lite gurk- och morotsstavar vid sidan   
 av till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  250 g  500 g
Palsternacka  350 g  700 g
Neutral olja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Äggulor  1 st  2 st
Dijonsenap  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,75 dl  1,5 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Picklad rödlök:
Vatten 0,5 dl 1 dl
Socker 2 msk 4 msk
Ättikssprit  1 msk 2 msk
Rödlök, i ringar  0,5 st      1 st

Bra att ha hemma: 
socker, ättiksprit, salt, smör, ägg, neutral olja, olivolja, 
vetemjöl och dijonsenap.

RECEPT 1 
45 min

425 kcal/port
Energi från:

Fett 10g
Kolhydrater 49g

Protein 34g



Broccolibollar med rostade 
rotfrukter och kvargsås

Vegetariska bollar med broccoli och mandelmjöl.

RECEPT 2 
40 min

436 kcal/port
Energi från:

Fett  36g
Kolhydrater 40g

Protein  24g

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Skala och skär rotfrukterna i stavar och sprid
ut på en plåt. Ringla över olja och strö över salt.
Rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Skär broccolin i mindre bitar och koka mjuka i
saltat vatten, ca 5 min. Låt rinna av i ett durkslag
och krama ur så mycket vatten som möjligt. Mixa
snabbt i en matberedare eller hacka fint med en
kniv.

4. Blanda broccoli med ost, mjöl, ägg och salt.
Hetta upp en stekpanna med olja och klicka i
smeten. Stek runtom ca 5 min.

5. Blanda ihop kvarg och sweet chili till en sås
och servera till.

TIPS: 
• Vill du göra smeten lite fastare och forma bollar
 tillsätt då lite ströbröd.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  200 g 400 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Broccoli  250 g  500 g
Riven ost  50 g  100 g
Mandelmjöl  0,5 dl  1 dl
Ägg  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Kvarg  1 dl  2 dl
Sweet chilisås  1,5 msk  3 msk

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, mandelmjöl, ägg och sweet chili.



1. Bryn lök, vitlök, färs och champinjoner i olja i en 
rymlig panna. Smaka av med salt och peppar.

2. Tillsätt grädde, buljong och sambal. Låt puttra i 
10-15 min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen 
och servera med färssåsen.

4. Toppa med rucola och riven ost. Servera med 
morötter.

TIPS: 
•  Vänd runt rivna morötter med en citronette och  
 rostade solroskärnor.
•  Servera stekt svamp vid sidan, om inte barnen   
 gillar svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Gul lök, hackad 0,5 st 1 st  
Vitlöksklyfta, 
finhackad 1 st 2 st
Nötfärs 250g 500 g
Champinjoner 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Matgrädde 1,25 dl 2,5 dl
Oxbuljongtärning 0,5 st 1 st
Sambal oelek 0,5 tsk 1 tsk
Pasta 200 g 400 g
Rucola 20 g 40 g
Riven ost, finriven 25 g 50 g
Morot, i stavar 1 st 2 st

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, oxbuljong och 
sambal oelek.

Krämig köttfärssås med champinjoner
Pasta med krämig sås och svamp, toppad med rucola.

RECEPT 3 
30 min

840 kcal/port
Energi från:

Fett  22g
Kolhydrater 49g

Protein  29g



1. Sätt ugnen på 225°. Skär potatis i klyftor och för-
dela på en ugnsplåt, vänd runt i olja, salt och rosta 
mitt i ugnen ca 30 min.

2. Skiva rödlöken tunt. Värm vatten, ättika och
socker tills sockret smält och lägg i löken.

3. Skär kycklingen i mindre bitar och broccolin i
buketter. Salta och skölj broccolin i vatten så att
mjölet fastnar. Doppa i mjöl, lättvispat ägg och
sist i cornflakes blandat med tacokrydda.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka i smör.
Lägg i kycklingbitarna och broccolin. Stek tills
gyllene och kycklingen är genomstekt.

5. Servera kyckling och broccoli i salladsblad
med picklad rödlök och klyftpotatis.

TIPS: 
•  Stek till fin yta runt om och låt stekas klar i 
 ugnen på 200°. Om ni inte har cornflakes, 
 går panko lika bra.
•  Låt barnen vara med och panera kycklingen 
 och broccolin.

RECEPT 4 
30 min

545 kcal/port
Energi från:

Fett 21g
Kolhydrater 54g

Protein 35g

Panerad kyckling
Panerad kyckling och broccoli med picklad rödlök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis  225 g  450 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Kycklingfilé  250 g  500 g
Broccoli, i buketter  185 g  370 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vetemjöl  0,75 dl  1,5 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Cornflakes, krossade  1 dl  2 dl
Tacokrydda  1 tsk  2 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Sallad  0,25 st  0,5 st
Picklad rödlök:
Rödlök  1 st  2 st
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Ättiksprit  0.25 dl  0,5 dl
Socker  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, cornflakes, ägg, socker, smör, vetemjöl, 
ättiksprit och tacokrydda.



Laktosfria kassen v13 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

LAKTOSFRI VISPGRÄDDE 35%, VALIO
INGREDIENSER: GRÄDDE, stabiliseringsmedel karragenan och laktasenzym. Högpastöriserad.
Allergentyp: Mjölk 

RIVEN OST, VÄSTERBOTTENSOST 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 
och E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
 Allergentyp: Mjölk

KVARG LAKTOSFRI NATURELL, LINDAHLS
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK/pasteurisert
MELK/pastöroitu MAITO, mjölksyrakultur/ melkesyrekultur /hapate,
ystenzym/ mikrobiologisk løpe/ mikrobiologinen juoksute,
laktasenzym/ laktase/ laktaasi.



Vecka 13

Pastaskruvar med tonfisk

Zucchinilasagne med skinka och ost 

Räksallad med linser och kokt ägg  
 

Svarta bönbullar med paprika 
och koriander 



Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, smör, vetemjöl, 
mjölk, cayennepeppar, socker och vitlök.

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

* Används i fler recept

Tonfisk

Rökt skinka

Räkor

Ägg*

Crème fraiche

Riven ost

Linser

Krossade tomater

Bönor

Kikärter

Kapris

Fullkornspasta

Sallad*

Zucchini

Citron*

Rödlök

Dill*

Rucola

Tomat

Körsbärstomater

Haricots verts

Gurka*

Röd chili

Gul lök

Paprika*

Koriander

Blomkål*

Sugarsnaps 

Broccoli

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Blomkål 0,25 st 0,5 st
Gurka, tärningar 0,25 st 0,5 st
Paprika, strimlor 0,25 st 0,5 st
Sugarsnaps, i bitar 75 g 150 g

Skär blomkålen tunt,
gärna med mandolin.
Blanda blomkålen med
gurka, paprika och
sugarsnaps. 

Veck o-
sa ll ad

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.



1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Värm en kastrull med oljan. 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 citronskal (endast det gula), pressad 
saft och dill och smaka av med salt och peppar.  

4. Servera tonfisksåsen med pastan, rucola och 
blomkål.

TIPS: 
• Servera lite extra kapris till.

RECEPT 1 
15 min

479 kcal/port
Energi från:

Fett 24%
Kolhydrater 48%

Protein 28%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Fullkornspasta 140 g 280 g
Olivolja 0,5 tsk 1 tsk
Rödlök, strimlad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, hackad 0,5 st 1 st 
Tonfisk, avrunnen 185 g 370 g
Crème Fraiche 1 dl 2 dl
Kapris 1,5 msk 3 msk
Citron 0,25 st 0,5 st
Dill, hackad 0,5 dl 1 dl
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Rucola 30 g 60 g
Blomkål, småbuketter 0,25 st 0,5 st

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

Pastaskruvar med tonfisk
Krämig pasta med tonfisk, kapris, citron och dill.



1. Sätt ugnen på 200°. Skär zucchini på längden i tunna 
skivor, gärna med mandolin eller osthyvel. 

2. Lägg ut skivorna på en skärbräda och strö på salt. 
Torka sedan av vätskan som släppt med hushållspapper 
(efter ca 5 min).  

3. Smält smör i en kastrull och vispa ner vetemjöl. 
Häll i mjölken i en tunn stråle under konstant vispning 
till en klumpfri sås. Låt sjuda tills såsen tjocknat. Var 
försiktig så den inte bränner fast i botten. Smaka av 
med salt och peppar. 

4. Varva sås, zucchini, tomater, skinka, riven ost och 
oregano i en ugnsform och avsluta med riven ost. 

5. Gratinera mitt i ugnen ca 25 min, tills gratängen har 
en gyllene fin yta. Servera med finstrimlad sallad och 
kikärter.

TIPS: 
• Variera och byt ut den torkade oreganon mot färsk. 
Strö även gärna över lite färsk vid servering. 

RECEPT 2 
40 min

297 kcal/port
Energi från:

Fett 39%
Kolhydrater 28%

Protein 33%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Zucchini 200 g 400 g
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Tomat, skivad 2,5 st 5 st
Rökt skinka, strimlad 80 g 160 g 
Riven ost 40 g 80 g
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Sallad 100 g 200 g
Kikärter, avsköljda 55 g 110 g

Bechamel:
Smör 0,5 msk 1 msk
Vetemjöl 1 msk 2 msk
Mjölk 2,5 dl 5 dl
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, smör, torkad oregano, vetemjöl 
och mjölk.

Zucchinilasagne 
med skinka och ost

Zucchini istället för pastaplattor i denna smarriga lasagne.



1. Koka äggen. Lägg haricots verts i kokande, 
saltat vatten och låt koka 2 min. 

2. Fördela sallad, tomat, gurka, linser och haricots 
verts på ett serveringsfat. 

3. Toppa med räkor, äggklyftor, dill och citron. 
Dra några varv med pepparkvarnen över salladen.

TIPS: 
• Servera en vinägrett eller gräddfilsdressing till, 
recept coop.se.

RECEPT 3 
20 min

345 kcal/port
Energi från:

Fett 22 %
Kolhydrater 33 %

Protein 45 %

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ägg 2 st 4 st
Haricots verts 75 g 150 g
Sallad, strimlad  0,5 st 1 st 
Körsbärstomater, 125 g 250 g 
delade 
Gurka, i bitar 0,25 st 0,5 st
Linser, avsköljda 1 dl 2 dl
Räkor 170 g 340 g
Dill, grovhackad  0,25 dl 0,5 dl 
Citron, i bitar  0,5 st 1 st 

Bra att ha hemma: 
svartpeppar.

Räksallad med linser 
och kokt ägg

Fräsch och somrig räksallad med ägg, dill och linser.



1. Stek vitlök och chili i olivolja ca 5 min tills oljan tagit 
smak och färg. Plocka upp chilifrukten och den ena 
vitlöksklyftan. Stek lök i samma olja ca 5 min, tills den 
mjuknat. Tillsätt tomater, socker, salt och peppar. Koka 
på svag värme under lock ca 15 min. Mixa såsen med en 
stavmixer. 
 
2. Mosa bönorna med en ballongvisp i en bunke. Tillsätt 
paprika, lök, vitlök, koriander, cayennepeppar och salt. 

3. Rör ihop ägg och vetemjöl i en annan skål och vänd 
ner det i bönblandningen. Blanda ordentligt. 

4. Hetta upp en stekpanna med olja och klicka ut små 
biffar och stek dem på medelvärme 5-6 min. Var försik-
tig med värmen, de bränns lätt. Höj värmen mot slutet 
för att ge biffarna extra färg. Skär broccolin i buketter 
och stjälken i tunna skivor. Koka i lättsaltat vatten 
i 3 min. 

5. Servera biffarna med tomatsås, broccoli och sallad.

TIPS: 
• Bönblandningen går att förbereda och förvara i 
kylskåpet. 
 

RECEPT 4
40 min

405 kcal/port
Energi från:

Fett 27%
Kolhydrater 50%

Protein 23%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Vitlöksklyfta 1 st 2 st
Röd chili 0,5 st 1 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Gul lök, strimlad 0,5 st   1 st
Krossade tomater 250 g 500 g
Socker 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Bönor, kokta 2,5 dl 5 dl
avsköljda 
Paprika, finhackad 0,5 st 1 st
Gul lök, grovriven 0,25 st 0,5 st
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Koriander, hackad 0,5 dl 1 dl
Cayennepeppar 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Ägg 1 st 2 st
Vetemjöl 0,5 dl 1 dl
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Broccoli 125 g 250 g
Sallad, strimlad 35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, cayenne-
peppar, vitlök och socker.

Svarta bönbullar 
med paprika och koriander  

Goda bönbullar med smak av vitlök, cayennepeppar och koriander.



Hälsokassen v13
Innehållsförteckning

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
Ingredienser: Räkor 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserverings- 
medel (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

KAPRIS, SANTA MARIA
Ingredienser: Kapris, lag (vatten, vitvinsvinäger, salt (9,3%), syra (mjölksyra), konsistensmedel 
(E509), konserveringsmedel (E223).

SKINKA RÖKT TS, COOP
Ingredienser: Skinka av helmuskel 95%, salt, stabiliseringsmedel (E 451), druvsocker, socker, 
antioxidationsmedel (E 316), konserveringsmedel (E 250). Rökt. Ursprung skinka: Sverige. 
Kötthalt: 95%. Fetthalt: 1,5%.

PENNE FULLKORNSPASTA,KUNGSÖRNEN
Ingredienser: Fullkornsmjöl av durumvete 55%,mjöl av durumvete.
Allergentyp: Vete

RIVEN OST MAGER, COOP
Ingredienser: Ost 98% (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse.
Allergentyp: Mjölk

RÖDA LINSER, GOGREEN
Ingredienser/Ainesosat: Röda linser, vatten, salt, antioxidalionsmedel (E300, E385)./ 
Røde linser, vann, salt, antioksidasjonsmiddel (E300, E385)./ Punainen linssi, vesi, suola, 
hapettumisenestoaine (E300, E385).

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

SVARTA BÖNOR, ZETA
Ingredienser: Svarta bönor, vatten, salt.

KIKÄRTOR, ZETA
Ingredienser: Kikärtor, vatten, salt.
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