
Vecka 30

Blomkålssoppa med räkor och krutonger 

Picklad potatissallad med kryddig korv

Alfons carbonara

Indisk kikärtsgryta



Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Familjekassen är för dig som känner precis som jag, 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 jag gärna prioriterar!

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

Basvaror att ha hemma: salt, flingsalt, svartpeppar, vitpeppar, olivolja, lagerblad, 
grönsaksbuljong, socker, ättiksprit, garam masala, sambal oelek, vitlök och ljust 
bröd.

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

* Används i fler recept

Bacon

Korv

Räkor

Ägg

Matlagningsgrädde*

Matlagningsyoghurt

Kikärtor

Pasta

Ris

Bakpotatis

Blomkål

Gul lök*

Potatis

Gurka*

Silverlök

Körsbärstomater

Persilja

Morot*

Champinjoner

Babyspenat



Blomkålssoppa med räkor och krutonger
Smakrik soppa med blomkål, grädde och räkor.

1. Sätt ugnen på 225º.

2. Koka blomkål, lök och lagerblad i buljong tills 
blomkålen mjuknat, 10–15 min. Ta upp lager-
bladen och mixa soppan slät med stavmixer. 
Tillsätt grädden och koka upp.

3. Smaka av med salt och peppar. Skär brödet i 
tärningar och lägg på en plåt. Ringla över olivolja 
och strö på flingsalt. Rosta högt upp i ugnen 
ca 5 min. Vänd runt efter halva tiden.

4. Toppa soppan med krutonger och räkor.

TIPS: 
• Går lika bra med mörkt bröd till krutongerna.
• Servera räkorna och bröden vid sidan av till 
barnen.

Ingredienser:  2 portioner 4 portioner
Blomkålsbuketter   350 g 700 g
Gul lök, klyftad   0,5 st 1 st
Lagerblad   1 st 2 st
Grönsaksbuljong  0,5 l 1 l
Matlagningsgrädde   0,5 dl 1 dl
Salt   0,25 tsk 0,5 tsk
Vitpeppar   0,25 tsk 0,5 tsk
Räkor   100 g 200 g
Krutonger: 
Ljust bröd   2 st 4 st
Olivolja   1 msk 2 msk
Flingsalt  0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, flingsalt, vitpeppar, olivolja, lagerblad, 
grönsaksbuljong och ljust bröd.

RECEPT 1 
30 min

258 g kcal/port
Energi från:

Fett 11g
Kolhydrater 23g

Protein 15g



1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Blanda 
vatten, socker och ättika i en skål. Skala och tärna 
gurkan. Skär löken i tunna strimlor. Dela potatisen 
medan den fortfarande är varm och lägg ner i 
ättikslagen med gurka, lök och tomater. Vänd 
varsamt runt och smaka av med salt. Låt dra och 
dra i rumstemperatur minst 30 min eller över 
natten i kylskåp.

2. Stek korvarna och servera till potatissalladen. 
Vänd ner persilja och servera med rivna morötter. 

TIPS: 
• Gott med en sötstark senap till.
• Stek potatis och korv i bitar till barnen.

RECEPT 2 
35 min

575 kcal/port
Energi från:

Fett 24g
Kolhydrater 70g

Protein 20g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g 800 g
Korv 2 st 4 st
Persilja 0,5 dl 1 dl
Morot 1 st 2 st
Potatissallad:
Vatten  1,25 dl 2,5 dl
Socker  0,5 dl 1 dl
Ättiksprit (12 %)  0,25 dl 0,5 dl
Gurka  0,25 st 0,5 st
Silverlök  0,5 st 1 st
Körsbärstomater, 
delade  50 g 100 g

Bra att ha hemma: 
salt, socker och ättikssprit.

Picklad potatissallad med kryddig korv
Korv med smakrik picklad sallad med grönsaker och potatis.



1. Koka pastan enligt anvisningen
på förpackningen.

2. Stek bacon och vitlök lätt knaprigt i en torr
stekpanna. Sänk värmen, slå på grädde och 
tillsätt äggulor under omrörning. Värm såsen under 
omrörning tills den tjocknat.

3. Vänd ner pastan och smaka av med salt och 
toppa med nymalen svartpeppar.

4. Servera pastan med gurk- och morotsstavar.

TIPS: 
• Gott med riven parmesan på.
• Smyg in lite mer grönsaker till barnen, riv ner gul 
lök och tillsätt krossade tomater. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  150 g  300 g
Bacon  120 g  240 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Ägg, endast gulan  2 st  4 st
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gurka  0,25 st  0,5 st
Morot  1,5 st  3 st 

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar och vitlök.

RECEPT 3 
20 min

641 kcal/port
Energi från:

Fett 31g
Kolhydrater 64g

Protein 26g

Alfons carbonara
Härliga smaker som passar både stora och små. 



Indisk kikärtsgryta
Must ig och värma nde  � gogryta  me d po ta tis och � kär� r.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna potatisen. Hetta upp olja i en 
gryta eller kastrull och fräs potatis, lök, 
champinjoner och vitlök.

3. Tillsätt kikärtor, vatten, buljong och garam 
masala. Låt sjuda under lock tills potatisen är mjuk 
5-10 min.

4. Smaka av med sambal oelek och salt, servera 
med en klick yoghurt, spenat och ris. Alternativt 
rör ner spenaten yoghurten. (Det kan se lite indiskt 
grumligt ut då.)

TIPS: 
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Kanske barnen föredrar en slät soppa? Mixa och 
späd ev med mer vatten.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Bakpotatis  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Champinjoner, 
kvartade  125 g  250 g
Vitlöksklyfta, pressad  1,5 st  3 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  2,5 dl  5 dl
Grönsaksbuljong-
tärning  0,5 st  1 st
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Sambal oelek  1 tsk  2 tsk
Matlagningsyoghurt  1 dl  2 dl
Babyspenat  35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja grönsaksbuljong, vitlök, garam masala 
och sambal oelek.

RECEPT 4 
30 min

479 kcal/port
Energi från:

Fett 12g
Kolhydrater 74g

Protein 18g



Familjekassen v30
Innehållsförteckning

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), 
konserveringsmedel (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

BACON PIGGHAM SE, SCAN 
INGREDIENSER: Välputsad svålfri sida av gris. salt. antioxidationsmedel E301. konserverings-
medel E250. rökarom. 

CHORIZO, COOP ÄNGLAMARK 
INGREDIENSER: Kött* 82% (griskött 43%, nötkött 39), vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* 
(peppar*, vitlök*, paprika*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel 
(E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 20 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. 
I naturtarm. Kokt och rökt. Förpackad i en skyddande atmosfär. Ursprung kött: Sverige. 

MATLAGNINGSGRÄDDE 15% TT, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E 407). Ursprung
gräddråvara: Sverige, Danmark, Finland.
Allergentyp: Mjölk

TURKISK YOGHURT 3.5%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/ høypasteurisert og
homogenisert MELK/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad 
GRÄDDE/høypasteurisert og homogenisert FLØTE/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA,
yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete



Vecka 30

Grönsaksris med räkor och stekt ägg

Potatisplättar med bacon 
och purjotrassel

Vegetarisk lasagne 

Korvrulle med karamelliserad lök



Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Ekologiska kassen är för dig som känner precis som jag, 
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 jag gärna prioriterar!

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

Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, rödvinsvinäger, socker, vitlök, 
tomatpuré, grönsaksbuljong, torkad oregano, chiliflakes, vetemjöl och srirachasås.

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

* Används i fler recept

2 Ekologisk artikel

     Räkor

2 Bacon

2 Korv

2 Ägg*

2 Parmesanost*

2 Crème fraiche

2 Lasagneplattor

2 Krossade tomater 

2 Ris

2 Tortillabröd

2 Morot*

2 Rödlök*

2 Paprika

2 Zucchini*

2 Ingefära

2 Koriander 

2 Potatis*

2 Purjolök

2 Körsbärstomater

2 Gul lök

2 Champinjoner

2 Vitkål

2 Sallad*

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



Grönsaksris med räkor 
och stekt ägg 

Stekta krispiga grönsaker med ris, räkor och ägg.

1. Koka riset enligt anvisning på förpackningen. 
Tärna grönsakerna och hetta upp olja i en stekpanna.

2. Stek grönsakerna med ingefäran och smaka av 
med salt. Krispigheten ska fortfarande finnas kvar. 
Tillsätt riset och vänd runt tills det är varmt. 

3. Stek äggen i några droppar olja. 

4. Servera grönsaksriset med ägg, räkor, strimlad 
sallad, koriander och srirachasås.
 

TIPS: 
• Det går perfekt att använda överblivet kokt ris. 

• Servera den vanliga lite mer söta chilisåsen till 
barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ris  1,5 dl 3 dl 
Morot 1 st 2 st
Rödlök 0,5 st 1 st  
Paprika 0,5 st 1 st
Zucchini 0,25 st 0,5 st
Olivolja 1 tsk 2 tsk
Ingefära, finhackad 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Ägg 2 st 4 st
Räkor 150 g 300 g
Sallad 0,25 st  0,5 st
Koriander 0,5 st 1 st
Srirachasås 0,25 dl  0,5 dl
 
Bra att ha hemma: 
salt, olivolja och srirachasås.

RECEPT 1 
20 min

322 kcal/port
Energi från:

Fett 10 g
Kolhydrater 32 g

Protein 25 g



Potatisplättar med bacon 
och purjotrassel

Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

1. Skala och koka potatis mjuk i saltat vatten. Pressa 
med potatispress eller riv på rivjärnet ner i en bunke. 

2. Tillsätt mjöl, ägg, ost och salt. Blanda ihop till en 
jämn smet. 

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

4. Stek bacon och tillsätt purjolök, vitlök och tomater 
i slutet. Slunga runt något varv och servera med 
plättarna. Dra ett varv med pepparkvarnen vid 
servering. Servera med rivna morötter.

TIPS: 
• Koka potatisarna dagen innan så går det supersnabbt 
att laga. 

• Uteslut vitlök och parmesan om maten ska vara 
barnsligare.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis 400 g 800 g
Vetemjöl 0,5 dl 1 dl
Ägg 1 st 2 st
Parmesanost, finriven 0,5 dl 1 dl
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk 
Olivolja 1 msk  2 msk
Bacon, strimlad 100 g 200 g
Purjolök, strimlad 0,25 st 0,5 st
Vitlöksklyfta, 
finhackad 0,5 st 1 st
Körsbärstomater, 80 g 160 g 
delade  
Morot 1 st 2 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl och vitlök.

RECEPT 2 
35 min

522 kcal/port
Energi från:

Fett 28 g
Kolhydrater 47 g

Protein 19 g



1. Sätt ugnen på 200°. Tärna alla grönsaker fint och 
stek med chiliflakes och vitlök i olivolja tills de är något 
mjuka. 

2. Tillsätt tomatpurén och stek 2 min under omrörning. 
Häll i tomatkross och lägg i buljong och oregano. Salta 
och peppra. Låt sjuda ca 8 min på låg värme. 

3. Varva grönsaksröran med lasagneplattor och crème 
fraiche i en smord ugnsform. Låt sista lagret vara 
grönsaksröra. Toppa med riven ost. Gratinera mitt i 
ugnen ca 30 min.  

4. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs vitkålen 
ca 1 min. Salta och servera till lasagnen.

TIPS: 
• Vill du göra en vegan-lasagne istället, byt ut crème 
fraiche och ost.  

• De små kanske föredrar en lite mildare smak, skippa 
chiliflakesen då. 
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, vitlök, 
grönsaksbuljong, torkad oregano och chiliflakes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Morot 0,5 st 1 st
Gul lök 0,5 st 1 st
Champinjoner 100 g 200 g
Zucchini 0,25 st 0,5 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven 1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Krossade tomater 1 frp 2 frp 
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Lasagneplattor, torra 4 st 8 st
Crème fraiche 1 dl  2 dl
Parmesanost, finriven 0,5 dl 1 dl 
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vitkål, strimlad 110 g  220 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

RECEPT 3 
45 min

610 kcal/port
Energi från:

Fett 24 g
Kolhydrater 78 g

Protein 19 g

Vegetarisk lasagne
En lättlagad lasagne med grönsaksröra, creme fraiche och parmesanost.´



1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten 15–20 min. Skär 
lök och lökstjälk i strimlor och lägg i en kastrull med 
olja, vinäger, socker och salt. Stek 8–10 min. Rör då 
och då. 

2. Grilla korvarna tills de är genomgrillade, 4–6 min. 
Värm bröden hastigt på grillen precis vid servering. 
Krossa potatisen direkt i bröden med en gaffel. Lägg 
på sallad, lök och korv. Rulla ihop och ät på en gång.
 

TIPS: 
• En stark senap passar perfekt till korven.  

• Låt de yngsta knapra på lite grönsaksstavar medan 
de väntar på maten.

RECEPT 4 
20 min

408 kcal/port
Energi från:

Fett 21 g
Kolhydrater 28 g

Protein 25 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis 250 g 500 g
Korv 4 st 8 st
Tortillabröd 2 st 4 st
Sallad 0,25 st 0,5 st

Karamelliserad lök:
Rödlök  2,5 st      5 st 
Olivolja 0,75 msk 1,5 msk
Rödvinsvinäger 1 msk 2 msk
Socker 1 msk 2 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
 
Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, rödvinsvinäger och socker.

Korvrulle med karamelliserad lök
Korv, lök och potatis inrullad i tortillabröd.



Ekologiska kassen v30
Innehållsförteckning

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

LAMMKORV, WURSTMASTER
Ingredienser: Lamm-, nötkött, potatismjöl, kryddor (bl.a. vitlök), salt, antioxidationsmedel 
E300, E331, konserveringsmedel E250. Köttråvara från EU och/eller Nya Zeeland. 
Kött 86%, fett 10%.

BACON SKIVAT EKOLOGISKT, SCAN 
Ingredienser: Svålfri sida av gris*, salt, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301. 
*Ekologisk ingrediens. 

LASAGNEPLATTOR EKO, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Ekologiskt durum vetemjöl* (durumvete: EU). *KRAV-ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete

PARMESAN I BIT, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Mjölk*, salt, löpe. *Ekologisk ingrediens. Ursprung mjölkråvara: Italien. 
Allergentyp: Mjölk

CREME FRAICHE, COOP ÄNGLAMARK 
Ingredienser: Högpastöriserad grädde*, syrningskultur. *KRAV-ekologisk ingrediens. 
Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Laktos 

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

SOFT TORTILLA ORIGINAL, SANTA MARIA
Ingredienser: Vetemjöl (64%), vatten, rapsolja, fuktighetsbevarande medel (E422), salt, 
emulgeringsmedel (E471), vetegluten, bakpulver (natriumbikarbonat), syra (citronsyra), 
förtjockningsmedel (E415).
Allergentyp: Vete



Vecka 30

Blomkålssoppa med räkor och krutonger 

Picklad potatissallad med kryddig korv

Alfons carbonara

Indisk kikärtsgryta



Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Basvaror att ha hemma: salt, flingsalt, svartpeppar, vitpeppar, olivolja, lagerblad, 
grönsaksbuljong, socker, ättiksprit, garam masala, sambal oelek, vitlök och ljust 
bröd.

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

* Används i fler recept

Bacon

Korv

Räkor

Ägg

Matlagningsgrädde*

Matlagningsyoghurt

Kikärtor

Pasta

Ris

Bakpotatis

Blomkål

Gul lök*

Potatis

Gurka*

Silverlök

Körsbärstomater

Persilja

Morot*

Champinjoner

Babyspenat

Laktosfria kassen är för dig som känner precis som jag, 
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 jag gärna prioriterar!

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



Blomkålssoppa med räkor och krutonger
Smakrik soppa med blomkål, grädde och räkor.

1. Sätt ugnen på 225º.

2. Koka blomkål, lök och lagerblad i buljong tills 
blomkålen mjuknat, 10–15 min. Ta upp lager-
bladen och mixa soppan slät med stavmixer. 
Tillsätt grädden och koka upp.

3. Smaka av med salt och peppar. Skär brödet i 
tärningar och lägg på en plåt. Ringla över olivolja 
och strö på flingsalt. Rosta högt upp i ugnen 
ca 5 min. Vänd runt efter halva tiden.

4. Toppa soppan med krutonger och räkor.

TIPS: 
• Går lika bra med mörkt bröd till krutongerna.
• Servera räkorna och bröden vid sidan av till 
barnen.

Ingredienser:  2 portioner 4 portioner
Blomkålsbuketter   350 g 700 g
Gul lök, klyftad   0,5 st 1 st
Lagerblad   1 st 2 st
Grönsaksbuljong  0,5 l 1 l
Matlagningsgrädde   0,5 dl 1 dl
Salt   0,25 tsk 0,5 tsk
Vitpeppar   0,25 tsk 0,5 tsk
Räkor   100 g 200 g
Krutonger: 
Ljust bröd   2 st 4 st
Olivolja   1 msk 2 msk
Flingsalt  0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, flingsalt, vitpeppar, olivolja, lagerblad, 
grönsaksbuljong och ljust bröd.

RECEPT 1 
30 min

258 g kcal/port
Energi från:

Fett 11g
Kolhydrater 23g

Protein 15g



1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Blanda 
vatten, socker och ättika i en skål. Skala och tärna 
gurkan. Skär löken i tunna strimlor. Dela potatisen 
medan den fortfarande är varm och lägg ner i 
ättikslagen med gurka, lök och tomater. Vänd 
varsamt runt och smaka av med salt. Låt dra och 
dra i rumstemperatur minst 30 min eller över 
natten i kylskåp.

2. Stek korvarna och servera till potatissalladen. 
Vänd ner persilja och servera med rivna morötter. 

TIPS: 
• Gott med en sötstark senap till.
• Stek potatis och korv i bitar till barnen.

RECEPT 2 
35 min

575 kcal/port
Energi från:

Fett 24g
Kolhydrater 70g

Protein 20g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g 800 g
Korv 2 st 4 st
Persilja 0,5 dl 1 dl
Morot 1 st 2 st
Potatissallad:
Vatten  1,25 dl 2,5 dl
Socker  0,5 dl 1 dl
Ättiksprit (12 %)  0,25 dl 0,5 dl
Gurka  0,25 st 0,5 st
Silverlök  0,5 st 1 st
Körsbärstomater, 
delade  50 g 100 g

Bra att ha hemma: 
salt, socker och ättikssprit.

Picklad potatissallad med kryddig korv
Korv med smakrik picklad sallad med grönsaker och potatis.



1. Koka pastan enligt anvisningen
på förpackningen.

2. Stek bacon och vitlök lätt knaprigt i en torr
stekpanna. Sänk värmen, slå på grädde och 
tillsätt äggulor under omrörning. Värm såsen under 
omrörning tills den tjocknat.

3. Vänd ner pastan och smaka av med salt och 
toppa med nymalen svartpeppar.

4. Servera pastan med gurk- och morotsstavar.

TIPS: 
• Gott med riven parmesan på.
• Smyg in lite mer grönsaker till barnen, riv ner gul 
lök och tillsätt krossade tomater. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  150 g  300 g
Bacon  120 g  240 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl
Ägg, endast gulan  2 st  4 st
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Gurka  0,25 st  0,5 st
Morot  1,5 st  3 st 

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar och vitlök.

RECEPT 3 
20 min

641 kcal/port
Energi från:

Fett 31g
Kolhydrater 64g

Protein 26g

Alfons carbonara
Härliga smaker som passar både stora och små. 



Indisk kikärtsgryta
Must ig och värma nde  � gogryta  me d po ta tis och � kär� r.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna potatisen. Hetta upp olja i en 
gryta eller kastrull och fräs potatis, lök, 
champinjoner och vitlök.

3. Tillsätt kikärtor, vatten, buljong och garam 
masala. Låt sjuda under lock tills potatisen är mjuk 
5-10 min.

4. Smaka av med sambal oelek och salt, servera 
med en klick yoghurt, spenat och ris. Alternativt 
rör ner spenaten yoghurten. (Det kan se lite indiskt 
grumligt ut då.)

TIPS: 
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Kanske barnen föredrar en slät soppa? Mixa och 
späd ev med mer vatten.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Bakpotatis  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Champinjoner, 
kvartade  125 g  250 g
Vitlöksklyfta, pressad  1,5 st  3 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  2,5 dl  5 dl
Grönsaksbuljong-
tärning  0,5 st  1 st
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Sambal oelek  1 tsk  2 tsk
Matlagningsyoghurt  1 dl  2 dl
Babyspenat  35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja grönsaksbuljong, vitlök, garam masala 
och sambal oelek.

RECEPT 4 
30 min

479 kcal/port
Energi från:

Fett 12g
Kolhydrater 74g

Protein 18g



Laktosfria kassen v30
Innehållsförteckning

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), 
konserveringsmedel (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

BACON PIGGHAM SE, SCAN 
INGREDIENSER: Välputsad svålfri sida av gris. salt. antioxidationsmedel E301. 
konserveringsmedel E250. rökarom. 

CHORIZO, COOP ÄNGLAMARK 
INGREDIENSER: Kött* 82% (griskött 43%, nötkött 39), vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* 
(peppar*, vitlök*, paprika*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel 
(E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 20 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. I natur-
tarm. Kokt och rökt. Förpackad i en skyddande atmosfär. Ursprung kött: Sverige. 

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

TURKISK YOGHURT LAKTOSFRI, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteruisert melk/pastöroitu
maito, grädde/kremfløde/kerma, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete



Vecka 30

Indisk rispanna

Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan

Frittata med majs och fetaost

Blossoms linsgryta



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist
Viktklubb.se

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. 

Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, malen ingefära, gurkmeja, 
malen kardemumma, tomatpuré, standardmjölk, torkad oregano, curry, lagerblad, 
grönsaksbuljong, vitlök, hönsbuljong och rågkusar.

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

* Används i fler recept

Rökt skinka

Räkor

Tonfisk

Ägg

Fetaost

Kapris

Råris

Linser

Fullkornspasta

Krossade tomater*

Majskorn

Nejlikor

Gul lök*

Zucchini*

Paprika

Broccoli

Potatis

Morot*

Purjolök*

Rotselleri

Äpple

Avokado

Fänkål

Tomat

Timjan

Koriander

Citron

Rucola

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Fänkål, tunt strimlad 0,5 st 1 st
Zucchini, tunt strimlad 0,25 st 0,5 st
Morot, tunt strimlad 2 st 4 st
Purjolök, tunt skivad 5 cm 10 cm
Tomat, tärnad 2 st 4 st
Rucola 35 g 70 g
Citron 0,5 st 1 st

Blanda alla ingredienser till salladen, pressa över citron och smaka av med salt och peppar.
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1. Stek ris, lök, vitlök och alla kryddor under
omrörning i olja i en kastrull ca 1 min. Häll i
vattnet och lägg i buljong. Låt koka enligt
anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs zucchini
och paprika hastigt. Vänd riset med grönsaker,
skinka och räkor. Toppa med färsk koriander.

TIPS: 
• För extra hetta smula ner lite chiliflakes.

RECEPT 1 
40 min

406 kcal/port
Energi från:

Fett 24%
Kolhydrater 52%

Protein 24%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Råris  1,5 dl  3 dl
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Kardemumma, malen  0,5 tsk  1 tsk
Nejlikor, mortlade  2,5 st  5 st
Salt  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  3 dl  6 dl
Hönsbuljongtärning  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Zucchini, tärnad  0,25 st  0,5 st
Paprika, tärnad  0,5 st  1 st
Rökt skinka, strimlad  100 g  200 g
Räkor  50 g  100 g
Koriander 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, malen ingefära, gurkmeja, malen 
kardemumma, vitlök och hönsbuljong.

Indisk rispanna
Ris med indiska smaker som blandas med räkor och skinka.



1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek löken tills
den blir mjuk.

3. Tillsätt vitlök och tomatpuré och stek ytterligare
2 min under omrörning.

4. Häll i tomatkross, tonfisk, kapris och timjan.
Låt småputtra 5-10 min. Krydda ordentligt med
nymalen svartpeppar och smaka av med salt.

5. Skär broccolin i buketter. Skala stjälken och
skär den i tunna skivor. Koka i lättsaltat vatten
ca 3 min. Servera till tonfiskpastan och toppa med 
färsk timjan.

TIPS: 
• Koka potatis till frittatan, så går det snabbare.

RECEPT 2 
20 min

379 kcal/port
Energi från:

Fett 13%
Kolhydrater50 %

Protein 37%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Fullkornspasta, okokt  100 g  200 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  1,5 st  3 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Tonfisk i vatten, 
avrunnen  1,5 frp  3 frp
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, hackad 1 msk  2 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Broccoli  125 g  250 g
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och tomatpuré.

Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan
Härligt pasta med tonfisk och kapris.



1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka den skivade potatisen i saltat vatten
ca 5 min.

3. Smörj en ugnsform med olja och lägg i
potatisen.

4. Vispa ihop mjölk, ägg, salt och peppar med en
gaffel. Häll blandningen över potatisen och tillaga
mitt i ugnen 15 min.

5. Ta ut formen och strö över fetaost, majs och
oregano. Ställ tillbaka formen i ugnen och tillaga
ytterligare ca 10 min. Servera med rivna morötter.

TIPS: 
• Rena rama expressmiddagen om det ligger några  
 kokta potatisar i kylen och ropar.

RECEPT 3 
35 min

429 kcal/port
Energi från:

Fett 47%
Kolhydrater 31%

Protein 22%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, skalad 
och skivad  250 g  500 g
Olivolja  0,25 tsk  0,5 tsk
Mjölk, standard  2,5 dl  5 dl
Ägg  3 st  6 st
Salt  0,75 tsk  1,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Fetaost, tärnad  75 g  150 g
Majskorn  0,5 dl  1 dl
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Morot, riven 1,5 st  3 st

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

Frittata med majs och fetaost
Italiensk omelett med potatis, majs och fetaost.



1. Strimla purjo. Riv rotselleri och äpple grovt.

2. Stek allt i olja och curry tills det mjuknat något.

3. Tillsätt resten av ingredienserna och låt koka
ca 10 min. Smaka av med salt.

4. Servera med rågkusar och mosad avokado.

TIPS: 
• Välj andra linser om du vill men kolla i god tid om 
   de behöver blötläggas eller kokas längre tid.

RECEPT 4
35 min

333 kcal/port
Energi från:

Fett 30%
Kolhydrater 54%

Protein 16%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Purjolök  5 cm  10 cm
Rotselleri, skalad  100 g  200 g
Äpple, skalad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Curry  0,5 msk  1 msk
Vatten  3,5 dl  7 dl
Krossade tomater  250 g  500 g
Grönsaksbuljong-
tärning 1 st  2 st
Linser, kokta 0,75 dl  1,5 dl
Lagerblad  1 st  2 st
Rågkusar  1 st  2 st
Avokado  1 st  2 st

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, curry, lagerblad, grönsaksbuljong 
och rågkusar.

Blossoms linsgryta  
Härligt smakrik vegetarisk gryta med linser och äpple.



Hälsokassen v30
Innehållsförteckning

TURKISK YOGHURT 500 G, LINDAHLS
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteurisert melk/homogenisoitu ja
pastöroitu maito,grädde/kremfløde/ kerma, yoghurtkultur/ yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk

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

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

KAPRIS, SANTA MARIA
INGREDIENSER: Kapris, lag (vatten, vitvinsvinäger, salt (9,3%), syra (mjölksyra), konsistens-
medel (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%.

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

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserve-
ringsmedel (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur


