
Vecka 34

Fiskbollar i vitvinssås
 

Fegvegobollar med blomkål
 

Saltrostad potatis och  
palsternacka med biff

 
Kycklinggryta



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, ägg, vetemjöl, vitt matlagnings-
vin, grönsaksbuljong, mandelmjöl, ströbröd, smör, kinesisk soja, maizena, curry, 
torkad dragon, cayennpeppar, currypasta, rårörda lingon och worchestersås.

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

* Används i fler recept

Vit fisk 

Bacon

Biff

Kycklinglårfilé

Bönor

Grädde

Kokosmjölk

Riven ost

Ris

Palsternacka

Citron

Gul lök*

Potatis*

Broccoli*

Blomkål

Körsbärstomater

Persilja

Lime  

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



Fiskbollar i vitvinssås
Ljuvliga fiskbollar i krämig sås.

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Mixa fisken i en matberedare eller hacka su-
perfint med kniv. Lägg i en bunke och blanda ner 
citronskal och saft, lök, ägg, mjöl, salt och peppar. 
Rulla till runda små bollar med blöta händer.

3. Stek lök i olja tills den mjuknat något. Tillsätt 
mjöl och rör ordentligt. Häll i vin, vatten, grädde 
och buljong. Rör om och låt koka ihop 4 min.

4. Lägg försiktigt ner fiskbollarna i pannan och 
sätt på ett lock. Låt småputtra på låg värme ca  
10 min. Vänd försiktigt bollarna efter halva tiden.

5. Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten och 
lägg i broccolin, låt koka i 3 min.

6. Pressa potatisen och servera med fiskbollar i 
sås och kokt broccoli.

TIPS: 
• Den färska fisken bör du äta tidigare i veckan alt 
frysa in för att ta fram senare i veckan.

• En enkelt stekt torsk i smör brukar vara omtyckt 
bland de flesta barn.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, skalad 0,5 kg 1 kg
Vit fisk 250 g 500 g
Citron, finrivet skal + saft 0,25 st 0,5 st
Gul lök, riven 0,25 st 0,5 st
Ägg 0,5 st 1 st
Vetemjöl 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Gul lök, hackad 0,25 st 0,5 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vetemjöl 0,5 msk  1 msk
Vitt matlagningsvin 0,5 dl 1 dl
Vatten 0,5 dl 1 dl
Grädde 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Broccoli, buketter 125 g 250 g

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, grönsaks-
buljong, vitt matlagningsvin och ägg.

RECEPT 1 
35 min

550 g kcal/port
Energi från:

Fett 13 g
Kolhydrater 51 g

Protein 57 g



Fegvegobollar med blomkål
Smarriga bönbollar med bacon och blomkål.

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Lägg blomkålen i en kastrull med vatten och 
koka i 2 min. 

3. Strimla och stek bacon till fin färg i en torr, het 
stekpanna. Mosa bönorna med t ex en ballongvisp. 
Blanda bönorna med resten av ingredienserna till 
en smet och rör sist ner bacon. Forma till bollar och 
stek runt om i oljan på medelvärme ca 5 min.

4. Bryn löken i smör och häll på vatten. Smula ner 
buljong och häll i soja. Låt småputtra några min. 
Red av med maizena till önskad konsistens. Serve-
ra bollarna med mos, sås, blomkål och lingon.
 
TIPS: 
• Recept på pickladc grönsaker hittar du på coop.se

• Låt barnen vara med och rulla bönbollarna.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 0,5 kg 1 kg
Blomkål,  300 g 600 g
små fina buketter  
Bacon 70 g 140 g
Bönor 0,5 frp 1 frp 
Riven ost 1 dl 2 dl
Mandelmjöl 1 dl 2 dl
Ägg 0,5 st 1 st
Ströbröd 0,5 dl 1 dl
Gul lök, grovriven 0,5 dl 1 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 1 msk 2 msk
Gul lök, finhackad 0,25 st 0,5 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Vatten 2,5 dl 5 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Soja, kinesisk 0,5 tsk 1 tsk
Maizena 1,25 msk 2,5 msk
Rårörda lingon 1 dl 2 dl

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, mandelmjöl, ägg, 
ströbröd, smör, grönsaksbuljong, rårörda lingon, 
kinesisk soja och maizena.

RECEPT 2 
35 min

1015 kcal/port
Energi från:

Fett 39 g
Kolhydrater 114 g

Protein 51 g



1. Sätt ugnen på 225°. Skala palsternackorna och 
skär i mindre bitar om de är stora. Dela potatisen. 
Fördela palsternacka, potatis och tomater på en 
plåt. Ringla över olja och ruska runt plåten. Rosta 
mitt i ugnen ca 30 min. Salta.

2. Blanda alla ingredienserna till kryddsmöret. 

3. Salta och peppra biffen. Hetta upp smör i en 
stek- eller grillpanna och stek köttet 2-3 min per 
sida. De ska få fin färg men inte bli torrstekta.

TIPS: 
• Ta ut köttet ca 30 min innan det steks så det blir 
rumstempererat.

• Skiva köttet tunt till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Palsternacka 250 g 500 g
Potatis 250 g 500 g
Körsbärstomater 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Biff 250 g 500 g
Smör 0,5 msk 1 msk

Kryddsmör:
Smör 50 g 100 g
Persilja, finhackad 1 msk 2 msk
Curry 0,5 tsk 1 tsk
Dragon, torkad 0,5 tsk 1 tsk
Worcestersås 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, smör, curry, torkad dragon, 
worcestersås och cayennepeppar.

RECEPT 3 
40 min

420 kcal/port
Energi från:

Fett 15 g
Kolhydrater 40 g

Protein 32 g

Saltrostad potatis 
och palsternacka med biff

Saftig biff med kryddigt smör.



1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Lägg kyckling, kokosmjölk, och currypasta i en 
kastrull. Koka upp under lock och låt sjuda 15 min. 

3. Lägg broccolibuketter på grytan i en tråd sil och 
sätt tillbaka locket. Dra från värmen och låt broccolin 
ånga 5 min innan servering. 

4. Servera grytan med limeklyftor och ris.
 

TIPS: 
• Servera gärna med färsk koriander.

• Servera lite morotsstavar vid sidan av till barnen.

RECEPT 4 
25 min

430 kcal/port
Energi från:

Fett 23 g
Kolhydrater 26 g

Protein 29 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ris 2 dl 4 dl
Kycklinglårfilé 225 g 450 g
Kokosmjölk 200 ml 400 ml
Currypasta 1 msk 2 msk
Broccoli 250 g 500 g
Lime 0,5 st 1 st

 
Bra att ha hemma: 
salt och currypasta.

Kycklinggryta
God kycklinggryta med kokos och limesmak.



Familjekassen v34
Innehållsförteckning

BACON PIGGHAM SE, SCAN
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserve-
ringsmedel (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

SVARTA BÖNOR, Zeta
INGREDIENSER: Svarta bönor, vatten, salt.

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

COCONUT MILK 400MLX12, Santa Maria
INGREDIENSER: Kokosnötsextrakt från pressat fruktkött av kokosnöt (77%), vatten, 
emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E466).

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 



Vecka 34

Foliepaket med fisk och asiatiska smaker

Korvgryta med curry och äpple

Grekiska spett med 
potatissallad och persilja

Pasta med tomatsås och linser



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, socker, ägg, curry, grillspett, 
chiliflakes, ättiksprit och torkad oregano.

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

* Används i fler recept

2 Ekologisk artikel

Vit fisk

2  Nötfärs

2  Korv

2  Fetaost*

2  Crème fraiche

2  Krossade tomater

2  Linser

 

2  Ris*

2  Pasta

2  Rödlök

2  Körsbärstomater*

2  Purjolök*

2  Koriander

2  Ingefära

 

2  Lime

2  Potatis

2  Vitlök*

2  Persilja

2  Äpple

2  Gul lök

2  Gurka*

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



Foliepaket med fisk 
och asiatiska smaker

Saftiga paket fyllda med fisk och koriander.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Lägg fisken i mitten av en foliebit och lägg på 
lök, koriander, ingefära och chili. Ringla över olja 
och salta. Vik in kanterna till ett tätt paket och 
lägg på grillen ca 8 min. Använd gärna stek-
termometer, fisken är perfekt vid 52°.

3. Grilla även limen på snittsidan och servera till 
fisken och riset.

TIPS: 
•  Kokt färskpotatis istället för ris blir gott till.
•  Skippa koriandern och lägg i en klick smör i   
 barnens paket.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Vit fisk 250 g 500 g
Purjolök, skivad 5 cm 10 cm
Koriander, hackad 0,5 st 1 st 
Ingefära, tunna skivor 15 g 30 g  
Chiliflakes 1 msk 2 msk 
Olivolja 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Lime 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja och chiliflakes.

RECEPT 1 
10 min

416 kcal/port
Energi från:

Fett 7 g
Kolhydrater 59 g

Protein 28 g



Korvgryta med curry och äpple
Krämig och kryddig korvrätt med syrlig tomat- och gurksallad.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda vatten, socker och ättika i en skål och  
vänd ner tomat och gurka.

3. Skär korven i tunna skivor och stek lätt krispig 
i en stekpanna. Lägg åt sidan.

4. Fräs lök, äpple och curry i olja i samma stek-
panna. 

5. Häll i vatten och crème fraiche. Lägg tillbaka 
korven och låt allt småputtra ca 5 min.

6. Servera grytan med ris med salladen.

TIPS: 
• Gott med en extra klick crème fraiche på.
• Använd en mindre kryddig korv till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Korv 2 st 4 st
Gul lök, grovt hackad 0,5 st 1 st
Äpple, tärnat 0,5 st 1 st
Curry 0,5 msk 1 msk 
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vatten 1,5 dl 3 dl
Crème fraiche 1 dl  2 dl
Sallad:
Vatten, rumsvarmt 0,5 dl 1 dl
Socker 0,25 dl 0,5 dl
Ättiksprit (12%) 1 msk 2 msk
Körsbärstomater, 
delade 25 g 50 g
Gurka, tunt skivad 0,25 st 0,5 st  

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, socker, curry och ättikssprit.

RECEPT 2 
30 min

468 kcal/port
Energi från:

Fett 17 g
Kolhydrater 72 g

Protein 6 g



1. Skär potatisen i mindre bitar och koka den mjuk 
i lättsaltat vatten 15–20 min. 

2. Blanda ingredienserna till färsen till en jämn 
smet. Krama fast färsblandningen på grillspetten. 
Träspett bör blötläggas ca 30 min innan de ska 
användas. Grilla runt om ca 10 min. Alternativt 
stek dem i en stekpanna eller i ugnen på 200°.

3. Mixa olja, persilja och vitlök med en stavmixer. 
Vänd ihop potatisen med örtoljan, tomater och 
rödlök. Strö över salt och dra några varv med 
pepparkvarnen.

TIPS: 
• Gott med kalamataoliver i potatissalladen.
• Blanda inte i all potatis i salladen om barnen är 
känsliga för grönt. 

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

Ingredienser:      2 portioner  4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Persilja, hackad  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Kärsbärstomater, delade 100 g  200 g
Rödlök, tunt skivad  0,25 st  0,5 st
Färsspett:
Nötfärs  250 g  500 g
Fetaost  50 g  100 g
Ägg  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Oregano, torkad  0,5 msk  1 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,25 dl  0,5 dl
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Grillspett  4 st  8 st

Grekiska spett med 
potatissallad och persilja
Saftiga grillade spett med köttfärs och fetaost.

RECEPT 3 
30 min

592 kcal/port
Energi från:

Fett 32 g
Kolhydrater 38 g

Protein 36 g



1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Fräs purjolök, chili och vitlök hastigt i olja. 

3. Häll i linser, krossade tomater och smula ner 
fetaost. Låt småputtra 5 min. Smaka av med salt.

4. Servera såsen med den nykokta pastan 
och gurkstavar.

TIPS: 
• Gott att servera med en krispig sallad.
• Mixa pastasåsen till barnen ifall de är känsliga 
för bitar.

RECEPT 4 
25 min

649 kcal/port
Energi från:

Fett 8 g
Kolhydrater 112 g

Protein 33 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 200 g 400 g
Purjolök 5 cm 10 cm
Röd chili 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Linser, avrunna 0,75 frp 1,5 frp 
Krossade tomater 250 g 500 g
Fetaost 25 g 50 g
Gurka 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma: 
salt och olivolja.

Pasta med tomatsås och linser 
Härligt god pastasås med vitlök, chili och fetaost.



Ekologiska kassen v34
Innehållsförteckning

Ä-KABANOSS, ÄNGLAMARK KABANOSS
INGREDIENSER: Griskött* 87%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor (peppar*, paprika*, vitlök*, 
cayennepeppar*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsme-
del (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt och rökt. 
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

FETA EKO, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: Ekologisk pastöriserad fårmjölk* och getmjölk*, mjölksyrakultur, vegetabilisk 
löpe, havssalt. *KRAV-godkänd råvara. 
Allergentyp: Mjölk

CREME FRAICHE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE*, syrningskultur. *KRAV-ekologisk ingrediens. 
Ursprung¬sland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Laktos

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

LINSER RÖDA, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Torkade, skalade och delade ekologiska röda linser*. *KRAV-ekologisk 
ingrediens.

SPAGHETTI EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. *KRAV-ekologiskt ingrediens.



Vecka 34

Fiskbollar i vitvinssås
 

Fegvegobollar med blomkål
 

Saltrostad potatis och  
palsternacka med biff

 
Kycklinggryta



Basvaror att ha hemma: salt, svartpeppar, olivolja, ägg, vetemjöl, vitt matlagnings-
vin, grönsaksbuljong, mandelmjöl, ströbröd, smör, kinesisk soja, maizena, curry, 
torkad dragon, cayennpeppar, currypasta, rårörda lingon och worchestersås.

* Används i fler recept

Vit fisk 

Bacon

Biff

Kycklinglårfilé

Bönor

Grädde

Kokosmjölk

Riven ost

Ris

Palsternacka

Citron

Gul lök*

Potatis*

Broccoli*

Blomkål

Körsbärstomater

Persilja

Lime  

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

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

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

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!



Fiskbollar i vitvinssås
Ljuvliga fiskbollar i krämig sås.

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Mixa fisken i en matberedare eller hacka su-
perfint med kniv. Lägg i en bunke och blanda ner 
citronskal och saft, lök, ägg, mjöl, salt och peppar. 
Rulla till runda små bollar med blöta händer.

3. Stek lök i olja tills den mjuknat något. Tillsätt 
mjöl och rör ordentligt. Häll i vin, vatten, grädde 
och buljong. Rör om och låt koka ihop 4 min.

4. Lägg försiktigt ner fiskbollarna i pannan och 
sätt på ett lock. Låt småputtra på låg värme ca  
10 min. Vänd försiktigt bollarna efter halva tiden.

5. Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten och 
lägg i broccolin, låt koka i 3 min.

6. Pressa potatisen och servera med fiskbollar i 
sås och kokt broccoli.

TIPS: 
• Den färska fisken bör du äta tidigare i veckan alt 
frysa in för att ta fram senare i veckan.

• En enkelt stekt torsk i smör brukar vara omtyckt 
bland de flesta barn.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, skalad 0,5 kg 1 kg
Vit fisk 250 g 500 g
Citron, finrivet skal + saft 0,25 st 0,5 st
Gul lök, riven 0,25 st 0,5 st
Ägg 0,5 st 1 st
Vetemjöl 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Gul lök, hackad 0,25 st 0,5 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vetemjöl 0,5 msk  1 msk
Vitt matlagningsvin 0,5 dl 1 dl
Vatten 0,5 dl 1 dl
Grädde 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Broccoli, buketter 125 g 250 g

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, grönsaks-
buljong, vitt matlagningsvin och ägg.

RECEPT 1 
35 min

550 g kcal/port
Energi från:

Fett 13 g
Kolhydrater 51 g

Protein 57 g



Fegvegobollar med blomkål
Smarriga bönbollar med bacon och blomkål.

1. Koka potatis i lättsaltat vatten.

2. Lägg blomkålen i en kastrull med vatten och 
koka i 2 min. 

3. Strimla och stek bacon till fin färg i en torr, het 
stekpanna. Mosa bönorna med t ex en ballongvisp. 
Blanda bönorna med resten av ingredienserna till 
en smet och rör sist ner bacon. Forma till bollar och 
stek runt om i oljan på medelvärme ca 5 min.

4. Bryn löken i smör och häll på vatten. Smula ner 
buljong och häll i soja. Låt småputtra några min. 
Red av med maizena till önskad konsistens. Serve-
ra bollarna med mos, sås, blomkål och lingon.
 
TIPS: 
• Recept på pickladc grönsaker hittar du på coop.se

• Låt barnen vara med och rulla bönbollarna.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 0,5 kg 1 kg
Blomkål,  300 g 600 g
små fina buketter  
Bacon 70 g 140 g
Bönor 0,5 frp 1 frp 
Riven ost 1 dl 2 dl
Mandelmjöl 1 dl 2 dl
Ägg 0,5 st 1 st
Ströbröd 0,5 dl 1 dl
Gul lök, grovriven 0,5 dl 1 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 1 msk 2 msk
Gul lök, finhackad 0,25 st 0,5 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Vatten 2,5 dl 5 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Soja, kinesisk 0,5 tsk 1 tsk
Maizena 1,25 msk 2,5 msk
Rårörda lingon 1 dl 2 dl

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, mandelmjöl, ägg, 
ströbröd, smör, grönsaksbuljong, rårörda lingon, 
kinesisk soja och maizena.

RECEPT 2 
35 min

1015 kcal/port
Energi från:

Fett 39 g
Kolhydrater 114 g

Protein 51 g



1. Sätt ugnen på 225°. Skala palsternackorna och 
skär i mindre bitar om de är stora. Dela potatisen. 
Fördela palsternacka, potatis och tomater på en 
plåt. Ringla över olja och ruska runt plåten. Rosta 
mitt i ugnen ca 30 min. Salta.

2. Blanda alla ingredienserna till kryddsmöret. 

3. Salta och peppra biffen. Hetta upp smör i en 
stek- eller grillpanna och stek köttet 2-3 min per 
sida. De ska få fin färg men inte bli torrstekta.

TIPS: 
• Ta ut köttet ca 30 min innan det steks så det blir 
rumstempererat.

• Skiva köttet tunt till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Palsternacka 250 g 500 g
Potatis 250 g 500 g
Körsbärstomater 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Biff 250 g 500 g
Smör 0,5 msk 1 msk

Kryddsmör:
Smör 50 g 100 g
Persilja, finhackad 1 msk 2 msk
Curry 0,5 tsk 1 tsk
Dragon, torkad 0,5 tsk 1 tsk
Worcestersås 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, smör, curry, torkad dragon, 
worcestersås och cayennepeppar.

RECEPT 3 
40 min

420 kcal/port
Energi från:

Fett 15 g
Kolhydrater 40 g

Protein 32 g

Saltrostad potatis 
och palsternacka med biff

Saftig biff med kryddigt smör.



1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Lägg kyckling, kokosmjölk, och currypasta i en 
kastrull. Koka upp under lock och låt sjuda 15 min. 

3. Lägg broccolibuketter på grytan i en tråd sil och 
sätt tillbaka locket. Dra från värmen och låt broccolin 
ånga 5 min innan servering. 

4. Servera grytan med limeklyftor och ris.
 

TIPS: 
• Servera gärna med färsk koriander.

• Servera lite morotsstavar vid sidan av till barnen.

RECEPT 4 
25 min

430 kcal/port
Energi från:

Fett 23 g
Kolhydrater 26 g

Protein 29 g

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ris 2 dl 4 dl
Kycklinglårfilé 225 g 450 g
Kokosmjölk 200 ml 400 ml
Currypasta 1 msk 2 msk
Broccoli 250 g 500 g
Lime 0,5 st 1 st

 
Bra att ha hemma: 
salt och currypasta.

Kycklinggryta
God kycklinggryta med kokos och limesmak.



Laktosfria kassen v34
Innehållsförteckning

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

BACON PIGGHAM SE, SCAN
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserve-
ringsmedel (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

SVARTA BÖNOR, Zeta
INGREDIENSER: Svarta bönor, vatten, salt.

COCONUT MILK 400MLX12, Santa Maria
INGREDIENSER: Kokosnötsextrakt från pressat fruktkött av kokosnöt (77%), vatten, 
emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E466).

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



Vecka 34

Fiskbollar i vitvinssås
 

Halloumi Stroganoff
 

Mezebollar med libanesisk bulgur
 

Potatisfrittata med paprika

   



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, tomatpuré, grönsaksbuljong, balsamvinäger, socker, 
torkad timjan, vetemjöl och vitt matlagningsvin.

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

* Används i fler recept

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Morot 1,5 st 3 st
Gurka  0,25 st  0,5 st
Körsbärstomater  125 g  250 g
Persilja 0,25 st 0,5 st
Ruccola 15 g 30 g
Babyspenat 20 g 40 g

Blanda morot, gurka, tomater, persilja, ruccola och spenat till en sallad. 
Toppa med några droppar olja och salt och peppar.

 Veck o-
sa ll ad

Vit fisk
Nötfärs
Matlagningsgrädde*
Ägg*
Halloumi
Linser
Russin
Fullkornsris
Fullkornsbulgur

Passerade tomater
Citron*
Gul lök*
Potatis*
Paprika
Babyspenat*
Tomat
Morot*
Broccoli

Vitlök
Persilja*
Rucola*
Savoykål
Zucchini
Gräslök
Gurka
Körsbärstomater

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



1. Koka potatis i lättsaltat vatten.
 
2. Mixa fisken i en matberedare eller hacka su-
perfint med kniv. Lägg i en bunke och blanda ner 
citron, lök, ägg, mjöl, salt och peppar. Rulla till 
runda små bollar med blöta händer.
 
3. Stek lök i olja tills den mjuknat något. Tillsätt 
mjöl och rör ordentligt. Häll i vin, vatten, grädde 
och buljong. Rör om och låt koka ihop 4 min.
 
4. Lägg försiktigt ner fiskbollarna i pannan och 
sätt på ett lock. Låt småputtra på låg värme ca  
10 min. Vänd försiktigt bollarna efter halva tiden.
 
5. Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten och 
lägg i broccolin, låt koka i 3 min.
 
6. Pressa potatisen och servera med fiskbollar i  
sås och kokt broccoli.

TIPS: 
• Den färska fisken bör du äta tidigare i veckan alt 
frysa in för att ta fram senare i veckan.

RECEPT 1 
35 min

393 kcal/port
Energi från:

Fett 27%
Kolhydrater 42%

Protein 31%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Potatis, skalad 300 g 600 g
Vit fisk 250 g 500 g
Citron, finrivet skal  
och saft 0,25 st 0,5 st
Gul lök, riven 0,5 st 1 st
Ägg 0,5 st 1 st
Vetemjöl 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Gul lök, hackad 0,25 tsk 0,5 st
Olivolja 0,5 tsk 1 tsk
Vetemjöl 2 msk 4 msk
Vitt matlagningsvin 0,5 dl 1 dl
Vatten 0,5 dl 1 dl
Grädde 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Broccoli, buketter 125 g 250 g

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl,  
grönsaksbuljong och vitt matlagningsvin.

Fiskbollar i vitvinssås
Fisk i krämig vinsås med pressad potatis.



1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
 
2. Skär halloumi i centimetertjocka stavar och 
morot i tunna stavar. Hacka löken. Stek löken 
några min i olja och tillsätt sedan morot och 
halloumi.
 
3. Tillsätt tomatpuré, grädde, passerade toma-
ter, buljong, vinäger, timjan och socker. Rör ner 
linserna.
Koka upp och låt allt sjuda några min. Smaka av 
med salt och peppar.
 
4. Spara 8 stora hela blad av savoykålen till kål-
dolmarna. Strimla resten av savoykålen och fräs 
den och zucchini i olja i en stekpanna. Smaka av 
med salt och peppar.
 
5. Servera stroganoffen med ris, savoykål och 
zucchini.

TIPS: 
• Variera salladen med just de grönsakerna du 
gillar bäst. 
 

RECEPT 2 
20 min

470 kcal/port
Energi från:

Fett 33%
Kolhydrater 47%

Protein 20%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ris  1,5 dl  3 dl
Halloumi  100 g  200 g
Morot 1 st  2 st
Gul lök 0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Grädde  1,25 dl  2,5 dl
Passerade tomater  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st  1 st
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Linser, avsköljda  0,5 dl  1 dl
Savoykål  100 g  200 g 
Zucchini, i bitar  0,25 st  0,5 st 

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong,  
tomatpuré, balsamvinäger, torkad timjan och socker.
 

Halloumi Stroganoff
God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.



1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
 
2. Blanda färsen med hälften av vitlöken, all persil-
ja, salt och peppar. Hetta upp hälften av oljan i en 
stekpanna och klicka eller forma till små bollar av 
färsen och stek tills de är genomstekta, ca 8 min.
 
3. Värm upp resten av oljan i en annan stekpanna 
och stek lök, resten av vitlöken och tomatpuré tills 
löken är mjuk. Häll ner bulgur och rör om ordentligt 
så det blir en jämn röd färg. Dra pannan från vär-
men. Vänd runt med citronskal, russin och rucola. 
Smaka av med salt.
 
4. Servera de nystekta färsbollarna med bulgur och 
pressa över lite citron över vid servering.

TIPS: 
• Servera gärna med en klicka turkisk yoghurt.

RECEPT 3 
40 min

488 kcal/port
Energi från:

Fett 43%
Kolhydrater 32%

Protein 25 %

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Bulgur 1 dl 2 dl
Nötfärs 250 g 500 g
Vitlöksklyfta, pressad 1,5 st 3 st
Persilja, hackad 0,5 dl 1 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 1 msk 2 msk
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Tomatpuré 1 msk 2 msk
Citron, finrivet skal  
och saft 0,25 st 0,5 st
Russin 0,25 dl 0,5 dl
Rucola 20 g 40 g 
 
 
Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja och tomatpuré.

Mezebollar med libanesisk bulgur
Middagen smaksatt med vitlök, citron och persilja.



1. Vispa ihop ägg, vatten, salt och peppar i en 
bunke. Fräs potatis och paprika i olja i en stor 
stekpanna ett par min. (Eller använd två mindre 
pannor och stek ½ sats i varje.) Strö på baby- 
spenat.
 
2. Häll äggsmeten i pannan och stek på medel-
värme. Lyft och stick på några ställen så att lös 
smet kan rinna ner och stelna. Frittatan är klar 
när den stadgat sig men fortfarande är krämig på 
ytan.
 
3. Blanda ingredienserna till tomatsalladen, 
smaka av med salt och peppar och servera till 
frittatan.

TIPS: 
• Koka potatisen dagen innan och byt spenaten 
mot färska örter, t ex basilika.

RECEPT 4 
20 min

344 kcal/port
Energi från:

Fett 41 %
Kolhydrater 38%

Protein 21%

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner

Ägg 4 st 8 st
Vatten 0,5 dl 1 dl
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Potatis, kokt i skivor 250 g 500 g
Paprika, bitar 1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Babyspenat 15 g 30 g
Tomatsallad:
Tomat, klyftor 1,5 st 3 st
Gräslök 1 msk 2 msk
Morot, riven 1 st 2 st
Balsamvinäger 0,5 msk 1 msk

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

Potatisfrittata med paprika
Omelett med potatis, paprika och spenat med tomatsallad.



Hälsokassen v34
Innehållsförteckning

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

HALLOUMI, FONTANA
Ingredienser: Pastöriserad ko-, får- och getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym, mynta.
Allergentyp: Mjölk

RÖDA LINSER, GOGREEN
Ingredienser: Röda linser, vatten, salt, antioxidalionsmedel (E300, E385)./ Røde linser,  
vann, salt, antioksidasjonsmiddel (E300, E385). 

TOMATER PASSERADE, COOP
Ingredienser: Finfördelade tomater utan skinn och kärnor 99,6%, salt.


