
Vecka 32

Lax med svensk somrig potatissallad

Chili con aubergine 

Lammkorv med grönsaker på plåt

Krämig pasta med kyckling, salvia 
och citron



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, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré, 
torkad salvia, spiskummin, paprikapulver, chiliflakes, senapsfrön, fänkålsfrön och 
bröd.

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

* Används i fler recept

Laxfilé

Kycklinglårfilé

Lammkorv

Gräddfil

Keso

Grädde

Krossade tomater 

  Bönor*

  Pasta

 Gräslök

 Potatis

 Sockerärter

 Rädisor

 Citron*

 Aubergine

 Paprika*

 Morot*

 Purjolök*

 Vitlök* 

 Zucchini

 Tomat

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



Lax med svensk 
somrig potatissallad

Härlig grillad lax med god potatissallad.

1. Koka potatisen i saltat vatten och låt svalna. 
Dela potatisen och blanda med sockerärter, 
rädisor och gräslök. Varva potatissalladen med 
gräddfil på ett serveringsfat, smaka av med salt.
 
2. Lägg fisken med skinnsidan ner och krydda 
med chiliflakes, senapsfrön, fänkålsfrön, salt 
och citronskal (endast det gula). Grilla på indirekt 
värme under lock ca 15 min. Använd gärna stek-
termometer, fisken är perfekt vid 48°. 
 
3. Servera med potatissalladen.
 
 

TIPS: 
• Syltlök och dill är också gott i potatissalladen.
 
• Servera kokt potatis vid sidan av om barnen 
hellre vill ha det.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, små fina 0,5 kg 1 kg
Sockerärter, 50 g 100 g
finstrimlade 
Rädisor, i klyftor 0,5 knippe 1 knippe  
Gräslök, finskuren 0,5 dl 1 dl
Gräddfil 1 dl 2 dl
Laxfilé 250 g 500 g
Chiliflakes 0,75 tsk 1,5 tsk
Senapsfrön 0,5 tsk 1 tsk
Fänkålsfrön 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Citron, finrivet skal 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma: 
salt, chiliflakes, senapsfrön och fänkålsfrön.

RECEPT 1 
40 min

304 kcal/port
Energi från:

Fett 20 g
Kolhydrater 6 g

Protein 25 g



Chili con aubergine
Saftig och god vegetarisk chili con carne.

1. Grovriv auberginen och hacka lök och paprikan. 
 
2. Salta auberginen och stek i olja ca 3 min.

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

5. Servera med grovt bröd, keso och morötter. 

TIPS: 
• Servera med färsk koriander.
 
• Strunta i chiliflakes i grytan och servera färsk hackad 
bredvid om barnen inte vill ha så starkt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Aubergine 0,5 st 1 st
Purjolök, strimlad 5 cm 10 cm
Paprika 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,25 msk 0,5 msk
Spiskummin 0,25 msk 0,5 msk
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk
Krossade tomater 250 g 500 g
Bönor, avsköljda 0,5 burk 1 burk 
Vatten 1,5 dl 3 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Bröd, grovt 2 st 4 st
Keso 1 dl 2 dl
Morot, i stavar 2 st 4 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, paprikapulver, spiskummin, tomat-
puré, grönsaksbuljong, chiliflakes och grovt bröd.

RECEPT 2 
30 min

541 kcal/port
Energi från:

Fett 7 g
Kolhydrater 83 g

Protein 35 g



1. Sätt ugnen på 225°. Fördela alla grönsaker och 
bönor på en plåt och vänd runt med vitlök, olivolja 
och salt.
 
2. Rosta mitt i ugnen 20-25 min.
 
3. Snitta korvarna och stek dem i olja till fin stekyta 
och genomvarma.
 
4. Servera middagen med ett gott bröd att doppa i 
vitlöksoljan från grönsakerna.

TIPS: 
• Servera gärna med färska örter.
 
• Koka en potatis eller två till de minsta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Paprika, i bitar 0,5 st  1 st
Zucchini, i bitar  0,5 st  1 st
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Bönor, avsköljda  120 g  240 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Lammkorv  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Bröd  2 skivor 4 skivor

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja och bröd.

RECEPT 3 
35 min

613 kcal/port
Energi från:

Fett 41 g
Kolhydrater 30 g

Protein 31 g

Lammkorv med grönsaker på plåt
Ugnsrostade grönsaker med korv och bröd.



1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
 
2. Dela kycklingen i bitar.
 
3. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn kycklingen, 
salta och peppra. Tillsätt purjolök, vitlök och
salvia. Stek under omrörning någon minut till. Häll i 
vatten och grädde. 
 
4. Lägg i buljong och låt sjuda under lock ca 10 min. 
Smaka av med citronskal (endast det gula) och ev. 
mer salvia. Vänd runt pastan med såsen och servera 
med rivna morötter.

 
TIPS: 
• Toppa med nyriven parmesan för extra smak. 
 
• Lite mozzarella vid sidan av brukar uppskattas av 
barnen.

RECEPT 4 
25 min

567 kcal/port
Energi från:

Fett 17 g
Kolhydrater 66 g

Protein 36 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Pasta 160 g 320 g
Kycklinglårfilé 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk 
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Purjolök, hackad 5 cm 10 cm
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Salvia, torkad 1,5 tsk 3 tsk
Vatten 1 dl  2 dl
Grädde 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Citron, finrivet skal 0,25 st 0,5 st
Morot 1,5 st 3 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, torkad salvia och  
grönsaksbuljong.

Krämig pasta med 
kyckling, salvia och citron
Mumsig pasta med kyckling, grädde och citron.



Familjekassen v32
Innehållsförteckning

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

Allergentyp: Mjölk

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

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

GRÄDDFIL 12%, COOP
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

COTTAGE CHEESE NATURELL 4%, COOP
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, konserveringsmedel (E 202), syrnings-
kultur, konsistensmedel (mikrobiellt ystenzym). Ursprung mjölk och grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

STORA VITA BÖNOR, ZETA
Ingredienser: Stora vita bönor, vatten, salt.

CANNELLINIBÖNOR, ZETA
Ingredienser: Cannellinibönor, vatten, salt.

SPAGHETTI EKO, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. 

*KRAV-ekologisk ingrediens.



Vecka 32

Rostat grönt med pocherade ägg
 

Fyllda tomater med rostat vitkålsmos
 

Senapsfylld lövbiff med rösti
 

Pasta med saffransås och räkor



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, vinäger, saffran,  
cayennepeppar, smör och dijonsenap.

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

* Används i fler recept

2 Ekologisk artikel

2 Lövbiff 

     Räkor

2 Grädde*

2 Ägg

2 Gräddfil

2 Krossade tomater 

2  Linser

2  Pasta

2 Potatis*

2 Morot*

2 Broccoli

2 Vitkål*

2 Rödlök

2 Citron*

2 Fänkål

2 Vitlök*

2 Tomat

2 Gul lök 

2 Sallad

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



Rostat grönt med pocherade ägg 
Rått krisp möter sött och varmt ugnsrostat med härligt  

rinnig äggula.

1. Sätt ugnen på 225°. Skär potatis och morot i 
bitar och fördela på en ugnsplåt. Ringla över olja 
och salta. Rosta mitt i ugnen ca 15 min. Koka 
broccolibuketter i lättsaltat vatten i 3 min.
 
2. Skär vitkål och rödlök i supertunna skivor, 
gärna med mandolin. Fördela över de rostade 
grönsakerna och pressa över citronsaft.
 
3. Koka upp saltat vatten och vinäger i en rym-
lig kastrull. Rör runt med en sked så det blir en 
virvel. Knäck i ett ägg åt gången och låt koka ca 
3 min. Det går bra att koka 2 ägg i taget. Lyft upp 
med hålslev. Gulan ska vara rinnig.
 
4. Servera äggen till de rostade grönsakerna och 
en klick gräddfil. Salta och peppra efter smak.

TIPS: 
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda 
över vitkålen.
• Stek på en skiva skinka till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis 250 g 500 g
Morot 2 st 4 st
Olivolja 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Broccoli 125 g 250 g
Vitkål 150 g 300 g
Rödlök 0,25 st 0,5 st
Citron 0,25 st 0,5 st
Vinäger 0,5 tsk 1 tsk
Ägg 4 st 8 st
Gräddfil 1 dl 2 dl

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

RECEPT 1 
40 min

350kcal/port
Energi från:

Fett 23 g
Kolhydrater 14 g

Protein 20 g



Fyllda tomater med rostat vitkålsmos
Ugnsbakade tomater fyllda med linser och morötter.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala och dela potatisarna. 
Koka i lättsaltat vatten. 
 
2. Skär vitkålen i mindre bitar och woka i olja till 
lätt gyllene i färgen. Mixa vitkålen till en slät puré 
mosa potatisen och vispa ihop allt med grädde. 
Smaka av med salt och peppar.
 
3. Skär av toppen av tomaterna och gröp ur inne-
hållet med en sked. Fräs lök, vitlök och morot i olja 
under omrörning någon minut. Tillsätt linser och 
det urgröpta ur tomaterna. Smaka av med salt och 
cayennepeppar. 
 
4. Fyll tomatskalen med fyllningen, sätt på locken 
och ringla lite olja över. Gratinera mitt i ugnen ca  
15 min.
 
5. Servera dom gratinerade tomaterna med sallad.

TIPS: 
• Mixa inte både vitkål och potatis samtidigt,  
då kan moset bli som klister.
• Tänk på barnen och krydda inte för starkt med 
cayennepeppar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Tomat 4 st 8 st
Gul lök 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Morot, grovriven 0,5 st 1 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Linser, kokta 0,5 frp 1 frp
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 1 krm  2 krm 
Sallad, strimlad 0,5 st 1 st

Vitkålsmos:
Potatis 250 g 500 g
Vitkål 100 g 200 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Grädde 0,5 dl 1 dl
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja och cayennepeppar.

RECEPT 2 
40 min

312kcal/port
Energi från:

Fett 16 g
Kolhydrater 30 g

Protein 11 g



1. Lägg ut biffarna på skärbrädan och bred  
på senap. Vik ihop från båda hållen, salta  
och peppra.
 
2. Skala och riv potatisen grovt. Salta  
potatisen precis innan du ska steka den.  
Smält smör i en het stekpanna och lägg ner  
potatisen i små högar. Tryck ut potatisen platt 
och stek ca 4 min per sida.
 
3. Värm en annan stekpanna med smör och  
stek köttet ca 3 min per sida. Låt stekfettet  
från köttet vara kvar i stekpannan och lägg  
ner lök och morot. Stek runt i 3 min.

TIPS: 
• Tänk på att riva potatisen strax innan  
tillagningen, annars blir den brun.
• Fyll lövbiffen med färsk eller vanlig ost,  
om det passar barnen bättre i smaken.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Lövbiff 2 skivor 4 skivor
Senap, dijon 0,25 dl 0,5 dl 
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Potatis 0,5 kg 1 kg
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Smör 10 g 20 g
Smör 15 g 30 g
Rödlök 0,25 st 0,5 st 
Morot, strimlad 1 st 2 st

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, dijonsenap och smör.

RECEPT 3 
30 min

445kcal/port
Energi från:

Fett 14 g
Kolhydrater 44 g

Protein 34 g

Senapsfylld lövbiff med rösti
Rätten för alla senapsälskande köttätare serverad med  

krispig potatiskaka.



1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen. 
Strimla fänkålen tunt, gärna med mandolin.
 
2. Fräs hälften av fänkålen, lök och vitlök i olja och 
saffran i någon minut.
 
3. Häll i tomatkross och grädde. Låt sjuda ca 10 min. 
Smaka av med salt och cayennepeppar.
 
4. Krama lätt runt resten av fänkålen med pressad 
citronsaft och smaka av med salt. 
 
5. Vänd ner räkorna och pastan i såsen precis innan 
servering. Toppa med den citrusmarinerade fänkålen.

 
TIPS: 
• Servera fänkålen vid sidan av som en sallad.
• Servera såsen separat om det passar barnen bättre.

RECEPT 4 
30 min

601 kcal/port
Energi från:

Fett 13 g
Kolhydrater 89 g

Protein 31 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Pasta 200 g 400 g
Fänkål 0,5 st 1 st
Rödlök 0,25 st 0,5 st
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Saffran 0,5 frp 1 frp
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Grädde 1 dl 2 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Citron 0,25 st 0,5 st
Räkor 170 g 340 g

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, saffran och cayennepeppar.

Pasta med saffransås och räkor
Fyllig tomatsås med saffran, vitlök och räkor.



Ekologiska kassen v32
Innehållsförteckning

FETTUCCINE NATUR, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Ekologiskt durumvetemjöl*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.  
*Ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Ägg Vete

GRÖNA LINSER, SALTÅ KVARN
Ingredienser: Kokta gröna linser*, vatten, salt *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens.

GRÄDDFIL KRAV 12%, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser:Högpastöriserad ekologisk grädde fetthalt 12% och syrningskultur.
Allergentyp: Mjölk

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

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



Vecka 32

Lax med svensk somrig potatissallad

Chili con aubergine 

Lammkorv med grönsaker på plåt

Krämig pasta med kyckling, salvia 
och citron



Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré, 
torkad salvia, spiskummin, paprikapulver, chiliflakes, senapsfrön, fänkålsfrön och 
bröd.

* Används i fler recept

Laxfilé

Kycklinglårfilé

Lammkorv

Gräddfil

Keso

Grädde

Krossade tomater 

  Bönor*

  Pasta

 Gräslök

 Potatis

 Sockerärter

 Rädisor

 Citron*

 Aubergine

 Paprika*

 Morot*

 Purjolök*

 Vitlök* 

 Zucchini

 Tomat

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

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!

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



Lax med svensk 
somrig potatissallad

Härlig grillad lax med god potatissallad.

1. Koka potatisen i saltat vatten och låt svalna. 
Dela potatisen och blanda med sockerärter, 
rädisor och gräslök. Varva potatissalladen med 
gräddfil på ett serveringsfat, smaka av med salt.
 
2. Lägg fisken med skinnsidan ner och krydda 
med chiliflakes, senapsfrön, fänkålsfrön, salt 
och citronskal (endast det gula). Grilla på indirekt 
värme under lock ca 15 min. Använd gärna stek-
termometer, fisken är perfekt vid 48°. 
 
3. Servera med potatissalladen.
 
 

TIPS: 
• Syltlök och dill är också gott i potatissalladen.
 
• Servera kokt potatis vid sidan av om barnen 
hellre vill ha det.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, små fina 0,5 kg 1 kg
Sockerärter, 50 g 100 g
finstrimlade 
Rädisor, i klyftor 0,5 knippe 1 knippe  
Gräslök, finskuren 0,5 dl 1 dl
Gräddfil 1 dl 2 dl
Laxfilé 250 g 500 g
Chiliflakes 0,75 tsk 1,5 tsk
Senapsfrön 0,5 tsk 1 tsk
Fänkålsfrön 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Citron, finrivet skal 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma: 
salt, chiliflakes, senapsfrön och fänkålsfrön.

RECEPT 1 
40 min

304 kcal/port
Energi från:

Fett 20 g
Kolhydrater 6 g

Protein 25 g



Chili con aubergine
Saftig och god vegetarisk chili con carne.

1. Grovriv auberginen och hacka lök och paprikan. 
 
2. Salta auberginen och stek i olja ca 3 min.

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

5. Servera med grovt bröd, keso och morötter. 

TIPS: 
• Servera med färsk koriander.
 
• Strunta i chiliflakes i grytan och servera färsk hackad 
bredvid om barnen inte vill ha så starkt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Aubergine 0,5 st 1 st
Purjolök, strimlad 5 cm 10 cm
Paprika 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Tomatpuré 0,5 msk 1 msk
Paprikapulver 0,25 msk 0,5 msk
Spiskummin 0,25 msk 0,5 msk
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk
Krossade tomater 250 g 500 g
Bönor, avsköljda 0,5 burk 1 burk 
Vatten 1,5 dl 3 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Bröd, grovt 2 st 4 st
Keso 1 dl 2 dl
Morot, i stavar 2 st 4 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, paprikapulver, spiskummin, tomat-
puré, grönsaksbuljong, chiliflakes och grovt bröd.

RECEPT 2 
30 min

541 kcal/port
Energi från:

Fett 7 g
Kolhydrater 83 g

Protein 35 g



1. Sätt ugnen på 225°. Fördela alla grönsaker och 
bönor på en plåt och vänd runt med vitlök, olivolja 
och salt.
 
2. Rosta mitt i ugnen 20-25 min.
 
3. Snitta korvarna och stek dem i olja till fin stekyta 
och genomvarma.
 
4. Servera middagen med ett gott bröd att doppa i 
vitlöksoljan från grönsakerna.

TIPS: 
• Servera gärna med färska örter.
 
• Koka en potatis eller två till de minsta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Paprika, i bitar 0,5 st  1 st
Zucchini, i bitar  0,5 st  1 st
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Bönor, avsköljda  120 g  240 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Lammkorv  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Bröd  2 skivor 4 skivor

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja och bröd.

RECEPT 3 
35 min

613 kcal/port
Energi från:

Fett 41 g
Kolhydrater 30 g

Protein 31 g

Lammkorv med grönsaker på plåt
Ugnsrostade grönsaker med korv och bröd.



1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.
 
2. Dela kycklingen i bitar.
 
3. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn kycklingen, 
salta och peppra. Tillsätt purjolök, vitlök och
salvia. Stek under omrörning någon minut till. Häll i 
vatten och grädde. 
 
4. Lägg i buljong och låt sjuda under lock ca 10 min. 
Smaka av med citronskal (endast det gula) och ev. 
mer salvia. Vänd runt pastan med såsen och servera 
med rivna morötter.

 
TIPS: 
• Toppa med nyriven parmesan för extra smak. 
 
• Lite mozzarella vid sidan av brukar uppskattas av 
barnen.

RECEPT 4 
25 min

567 kcal/port
Energi från:

Fett 17 g
Kolhydrater 66 g

Protein 36 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Pasta 160 g 320 g
Kycklinglårfilé 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk 
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Purjolök, hackad 5 cm 10 cm
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Salvia, torkad 1,5 tsk 3 tsk
Vatten 1 dl  2 dl
Grädde 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Citron, finrivet skal 0,25 st 0,5 st
Morot 1,5 st 3 st
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, torkad salvia och  
grönsaksbuljong.

Krämig pasta med 
kyckling, salvia och citron
Mumsig pasta med kyckling, grädde och citron.



Laktosfria kassen v32
Innehållsförteckning

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

Allergentyp: Mjölk

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

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

GRÄDDFIL 12%, COOP
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

COTTAGE CHEESE NATURELL 4%, COOP
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK och GRÄDDE, salt, konserveringsmedel (E 202), syrnings-
kultur, konsistensmedel (mikrobiellt ystenzym). Ursprung mjölk och grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

STORA VITA BÖNOR, ZETA
Ingredienser: Stora vita bönor, vatten, salt.

CANNELLINIBÖNOR, ZETA
Ingredienser: Cannellinibönor, vatten, salt.

SPAGHETTI EKO, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. 

*KRAV-ekologisk ingrediens.



Vecka 32

Mungbönsallad med halstrad lax
 

Vegan-lasagne
 

Zucchinigratäng med kycklingfilé
 

Ugnsomelett med rökt skinka   



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, balsamvinäger, honung, 
tomatpuré, grönsaksbuljong, vitlök, chiliflakes, torkad oregano och havreknäcke.

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

* Används i fler recept

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Morot, riven 2 st 4 st
Vitkål, strimlad 100 g 200 g
Ärtskott 5 g 10 g
Körsbärstomater 75 g 150 g
Citron, pressad 0,25 st 0,5 st

Blanda morot, vitkål, ärtskott och tomater till en sallad. 
Pressa över citronsaft och smaka av med lite salt.

 Veck o-
sa ll ad

Laxfilé
Kycklingfilé
Rökt skinka
Crème fraiche
Ägg
Riven ost*
Mungbönor
Krossade tomater
Lasagneplattor

Grönkål
Gul lök
Ärtskott*
Rödlök*
Babyspenat*
Citron*
Morot*
Champinjoner
Zucchini*

Tomat
Paprika
Broccoli
Potatis
Vitkål
Sparris
Körsbärstomater*



1. Koka mungbönorna enligt anvisningen på  
förpackningen. Blanda ihop vinägretten och  
vänd ner mungbönor, lök och spenat.
 
2. Salta och peppra laxen. Hetta upp lite olja i en 
stekpanna. Stek laxen ca 5 min per sida. Använd 
gärna en stektermometer, laxen är perfekt vid 
50°. Den får gärna vara lite rå i mitten.
 
3. Servera laxen med bönsalladen och ärtskott.

TIPS: 
• Ät gärna laxen i början av veckan.

RECEPT 1 
30 min

312 kcal/port
Energi från:

Fett 32%
Kolhydrater 18%

Protein 50%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Mungbönor, torkade 85 g 170 g
Rödlök 0,5 st 1 st
Babyspenat 15 g 30 g
Laxfilé 250 g 500 g
Salt 1 tsk 2 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Ärtskott 20 g  40 g

Vinägrett:
Citron 0,5 st 1 st
Balsamvinäger 1 msk 2 msk
Honung 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta 0,5 st 1 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk

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

Mungbönsallad med halstrad lax
Lax på en bädd av mungbönor.



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

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

3. Varva grönsaksröran med pastaplattor och 
crème fraiche. Låt sista lagret vara grönsaksröra. 
Toppa med riven ost. Gratinera mitt i ugnen ca 30 
min. Servera med rivna grönkålsblad.

TIPS: 
• Har du gamla grönsaker i kylen, tärna ner  
dem i gratängen. 
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, 
tomatpuré, vitlök, grönsaksbuljong och chiliflakes.

RECEPT 2 
45 min

356 kcal/port
Energi från:

Fett 41%
Kolhydrater 44%

Protein 15%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Morot  0,5 st 1 st  
Gul lök 0,5 st 1 st 
Champinjoner  50 g 100 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 400 g 800 g 
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st 
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk 
Lasagneplattor  3 st 6 st
Crème fraiche 1 dl 2 dl 
Riven ost 0,5 dl 1 dl 
Grönkål  100 g 200 g 

Vegan-lasagne
Härlig grönsakslasagne med svamp och zucchini.



1. Sätt ugnen på 250°.
 
2. Hetta upp en stekpanna med olja. Stek rödlök, 
vitlök och zucchini till fin färg. Salta och peppra.
 
3. Blanda de stekta grönsakerna med tomat, 
paprika och spenat i en ugnsfast form och strö 
över osten. Stick ner citronklyftorna i gratängen. 
Gratinera högt upp i ugnen ca 5 min så att osten 
smälter och får lite gyllene färg.
Koka broccolibuketter i lättsaltat vatten i 3 min.
 
4. Hetta upp en stekpanna med olja och stek 
kycklingfiléerna så de blir genomstekta och 
gyllenbruna. Servera direkt med gratängen och 
broccoli.

TIPS: 
• Marinera kycklingen innan i lite vitlök, soja och 
honung för extra smak.

RECEPT 3 
30 min

303 kcal/port
Energi från:

Fett 33%
Kolhydrater 15%

Protein 52%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Olivolja 0,5 msk 1 msk
Rödlök, skivad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Zucchini, skivad 0,5 st 1 st
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Tomat, i klyftor 1 st 2 st
Paprika, i bitar 0,5 st 1 st
Babyspenat 20 g 40 g
Riven ost 0,5 dl 1 dl
Citron, i klyftor 0,25 st 0,5 st
Broccoli 200 g 400 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Kycklingfilé 250 g 500 g

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

Zucchinigratäng med kycklingfilé
Ostgratinerade grönsaker med stekt kyckling.



1. Sätt ugnen på 200°.
 
2. Bryt av den nedersta delen på sparrisen och 
släng den. Skär sparrisen i bitar, potatisen i ski-
vor och dela tomaterna.
 
3. Fördela potatis och grönsaker, skinkskivor och 
riven ost i en gratängform.
 
4. Vispa lätt upp ägg, vatten, salt och peppar. Häll 
äggblandningen i formen och grädda mitt i ugnen
20-25 min.
 
5. Servera med bröd och spenat.

 

TIPS: 
• Lägg keso på havreknäcket och toppa med lite 
finskuren gräslök.

RECEPT 4 
30 min

318 kcal/port
Energi från:

Fett 41%
Kolhydrater 25%

Protein 34%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Sparris  100 g  200 g
Potatis, kokt  75 g  150 g
Körsbärstomat  50 g  100 g
Skinka, rökt  50 g  100 g
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Ägg  3 st  6 st
Vatten  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Havreknäcke  2 st  4 st
Babyspenat  35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar och havreknäcke.

Ugnsomelett med rökt skinka
Ugnsomelett med potatis, grönsaker och rökt skinka.



Hälsokassen v32
Innehållsförteckning

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

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

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%.

RIVEN OST MAGER, COOP
Ingredienser: Goudaost 98% ( mjölk*, salt, mjölksyrakultur*, konsistensgivande medel  
(mikrobiellt ystenzym)), potatistärkelse*. Packad i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk

MUNGBÖNOR, SALTÅ KVARN
Ingredienser: Ekologiska mungbönor* *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens.


