Vecka 3
Barnens frasiga fiskfavoriter
Kyckling med vinägrett och bulgursallad
Pasta med linser och tomatsås
Korvgryta med äpple

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

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

Linser

Morot

Kycklingfilé

Passerade tomater

Gurka*

Korv

Pasta

Rödlök

Fetaost*

Bulgur*

Gul lök

Crème fraiche

Potatis

Äpple

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, curry, grönsaksbuljong, ajvar relish, vitvinsvinäger, honung, ägg,
ströbröd och majonnäs

* Används i fler recept

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

30 MIN

651 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 69g
Protein 34g

1. Barnens frasiga fiskfavoriter

Panerad fisk med currymajo och klyftpotatis.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, i klyftor
Olivolja
Salt
Vit fisk
Ägg
Ströbröd
Olivolja
Majonnäs
Curry
Morot, grovriven

450 g
0,5 msk
0,5 tsk
250 g
1 st
1 dl
2 msk
0,5 dl
0,25 tsk
250 g

900 g
1 msk
1 tsk
500 g
2 st
2 dl
4 msk
1 dl
0,5 tsk
500 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, majonnäs
och curry

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Fördela potatis på en ugnsplåt och ringla över olja
och salt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.
3. Skär fisken i kuber och salta. Doppa i lättvispat ägg
och sedan i ströbröd.
4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek några
fiskbitar i taget tills de är gyllene och genomstekta,
ca 5 min.
5. Blanda majonnäs och curry till en dippsås, smaka
av med salt och peppar.
6. Servera maten med currysåsen och morötter.

Tips:
• Med det asiatiska panchoströbrödet blir det extra
krispigt och gott.
• Tillsätt gärna bostongurka eller finhackad smörgåsgurka i currysåsen, gillas av de flesta barn.

20 MIN

503 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 21g
Protein 35g

2. Kyckling med vinägrett och bulgursallad
Matig enkel sallad med mycket smaker.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Grönsaksbuljongtärning
Kycklingfilé, i mindre
bitar
Olivolja
Fetaost, finsmulad
Gurka, skalad i bitar
Rödlök, finhackad
Ajvarvinägrett:
Olivolja
Vitvinsvinäger
Ajvar relish
Honung

1,5 dl
0,5 st

3 dl
1 st

250 g
0,5 msk
75 g
0,25 st
0,5 st

500 g
1 msk
150 g
0,5 st
1 st

2,5 msk
1 msk
1,5 msk
0,25 msk

5 msk
2 msk
3 msk
0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, grönsaksbuljong, ajvar relish, vitvinsvinäger och honung

1. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.
Låt buljongtärningen koka med i stället för att salta
vattnet.
2. Hetta upp en stekpanna med olja och stek kycklingen,
lite i taget tills den fått färg och blivit helt genomstekt.
3. Rör ihop ajvarvinägretten och blanda med den
varma bulguren. Tillsätt kyckling, fetaost, gurka och
lök. Blanda och servera.

Tips:
• Lägg rödlöken i vatten en stund innan du hackar den
så blir den mildare.
• Servera alla ingredienser till salladen i olika skålar,
så får barnen själva blanda.

25 MIN

569 kcal/port.
Energi från: Fett 9g
Kolhydrater 93g
Protein 28g

3. Pasta med linser och tomatsås

Den här pastarätten vänder du ihop i ett nafs.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Pasta
Passerade tomater
Linser, kokta
Fetaost

200 g
200 g
0,5 frp
75 g

400 g
400 g
1 frp
150 g

2. Värm de passande tomaterna och häll i avsköljda
linser. Smula ner 100 g av fetaosten och låt allt bli
varmt. Smaka av med salt och blanda med pastan.

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

3. Smula över resten av fetaosten vid servering.
Dra ett varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Gott att toppa med färska örter.
• Servera fetaosten bredvid till barnen.

30 MIN

464 kcal/port.
Energi från: Fett 36g
Kolhydrater 21g
Protein 13g

4. Korvgryta med äpple

Krämig och kryddig korvrätt med äpple och curry.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Korv
Gul lök, grovt hackad
Äpple, tärnat
Curry
Olivolja
Vatten
Crème fraiche
Gurka

1,5 dl
2 st
0,5 st
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk
1,5 dl
1 dl
0,25 st

3 dl
4 st
1 st
1 st
1 msk
1 msk
3 dl
2 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och curry

1. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär korven i tunna skivor och stek lätt krispig
i en stekpanna. Lägg åt sidan.
3. Fräs lök, äpple och curry i olja i samma stekpanna.
4. Häll i vatten och crème fraiche. Lägg tillbaka
korven och låt allt småputtra ca 5 min.
5. Skär gurkan i stavar och servera till grytan.

Tips:
• Gott att garnera med bladpersilja.
• En klick yoghurt till maten uppskattas av barnen.

Familjekassen v3

Innehållsförteckning
CREME FRAICHE 34%, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk, Laktos
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%.
Fett i torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
PASSERADE TOMATER
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin,
Sesamfrön, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Blötdjur, Svaveldioxid eller sulfit.

KORV TJOCK GRILL
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (45%), vatten, potatismjöl, fett från gris, salt, druvsocker,
lök, kryddor, kryddextrakt, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, rökarom.
FETTHALT: 22%.

Vecka 3
Tonfisklasagne med tomat och kapris
Asiatisk färspanna med vitlök och lime
Kikärtsbiffar med rostad blomkål
Korvslantar i het tomatsås

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

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

Lasagneplattor

Purjolök

Nötfärs

Ris*

Vitkål*

Korv

Kikärtor

Blomkål

Riven ost

Morot*

Ingefära

Gräddfil

Gul lök*

Krossade tomater

Lime

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, kapris, torkad timjan, honung, cayennepeppar, sambal oelek, fisksås, socker, japansk soja, ägg, vetemjöl, bakpulver, balsamvinäger och chilisås

* Används i fler recept

Samtliga artiklar i
matkassen är ekologiska

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

25 MIN

334 kcal/port.
Energi från: Fett 8g
Kolhydrater 45g
Protein 19g

1. Tonfisklasagne med tomat och kapris
Smakrik lasagne med tonfisk, morot och kapris.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Tonfisk, i vatten
Lasagneplattor, torra
Riven ost
Tomatsås:
Gul lök, finhackad
Vitlöksklyfta, finriven
Tomatpuré
Olivolja
Krossade tomater
Vatten
Morot, finriven
Kapris
Honung
Timjan, torkad
Svartpeppar
Cayennepeppar
Salt

0,5 st
4,5 st
50 g

1 st
9 st
100 g

0,5 st
1 st
0,25 dl
0,5 msk
0,5 frp
2,5 dl
0,5 st
0,25 dl
0,5 msk
0,25 tsk
0,25 tsk
1 krm
0,5 tsk

1 st
2 st
0,5 dl
1 msk
1 frp
5 dl
1 st
0,5 dl
1 msk
0,5 tsk
0,5 tsk
2 krm
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, torkad timjan,
tomatpuré, honung, kapris och cayennepeppar.

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Fräs lök, vitlök, tomatpuré i olja i en kastrull.
Häll i resten av ingredienserna till tomatsåsen
och låt småkoka 10-15 min. Häll av vattnet ur
tonfisken och rör ner tonfisken i tomatsåsen.
3. Varva pastaplattorna med såsen i en ugnsform
(ca 30x20 cm) avsluta med lite sås och strö på
riven ost. Grädda mitt i ugnen ca 35 min.

Tips:
• Toppa din egen bit med chiliflakes om du vill ha
lite spicy.
• Låt barnen vara med och göra lasagnen.

25 MIN

536 kcal/port.
Energi från: Fett 18g
Kolhydrater 65g
Protein 26g

2. Asiatisk färspanna med vitlök och lime

En lättlagad färspanna med asiatiska smaker, ris och krispig vitkål.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Nötfärs
Olivolja
Sambal oelek
Vitlöksklyfta, pressad
Fisksås
Socker
Soja, japansk
Lime, pressad saft
Purjolök, finstrimlad
Morot, tunt strimlad
Vitkål, tunt strimlad

1,5 dl
200 g
0,5 msk
0,25 msk
1,5 st
1 msk
0,5 msk
0,5 msk
0,5 st
15 g
1 st
125 g

3 dl
400 g
1 msk
0,5 msk
3 st
2 msk
1 msk
1 msk
1 st
30 g
2 st
250 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sambal oelek, fisksås,
vitlök, socker och japansk soja

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Fräs färsen i olja i en stekpanna till ett smul.
Tillsätt sambal oelek, vitlök, fisksås, socker och
soja. Stek några minuter till och smaka av med
limesaft och svartpeppar och toppa med purjolöken.
3. Servera med ris, morötter och vitkål.

Tips:
• För extra hetta kör ner färsk chili eller chiliflakes.
• Servera en svalkande klick matyoghurt till barnen
om de tycker att färsen är för starkt.

35 MIN

514 kcal/port.
Energi från: Fett 19g
Kolhydrater 62g
Protein 23g

3. Kikärtsbiffar med rostad blomkål
Biffarna blir lite heta av ingefäran. Väldigt gott!

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot
Blomkålshuvud
Olivolja
Kikärtor, kokta
Ägg
Gul lök, finhackad
Ingefära, riven
Vitlöksklyfta, rivna
Cayennepeppar
Vetemjöl
Bakpulver
Olivolja
Gräddfil
Vitlöksklyfta, riven
Honung

1 st
0,5 st
0,5 msk
2,5 dl
1 st
0,5 st
0,75 msk
1,5 st
1 krm
0,5 dl
1 tsk
0,5 msk
1 dl
0.5 st
0,5 tsk

2 st
1 st
1 msk
5 dl
2 st
1 st
1,5 msk
3 st
2 krm
1 dl
2 tsk
1 msk
2 dl
1 st
1 tsk		

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, ägg, vetemjöl, bakpulver, cayennepeppar, vitlök och honung

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Skala och skär morötterna i stavar. Dela blomkålen
i mindre bitar. Ta även med blasten. Vänd runt grönsakerna i olja på en plåt och rosta mitt i ugnen 20–25 min.
3. Mixa sönder kikärterna och blanda med ägg, lök
ingefära, vitlök, salt och cayennepeppar. Blanda mjöl
och bakpulver och rör ner i kikärtssmeten. Hetta upp
olja i en stekpanna och klicka ut smeten till små
platta biffar. Stek a 2 min per sida. Blanda gräddfil
med vitlök och honung. Smaka av med salt.
4. Servera biffarna med blomkål och vitlökssås.

Tips:
• Såsen kan även kryddas med sweet chilisås eller
lime.
• Servera gräddfilen utan vitlök till barnen.

25 MIN

685 kcal/port.
Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 94g
Protein 23g

4. Korvslantar i het tomatsås

En god korvgryta med smak av tomat, chili och vitlök.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Korv, i slantar
Olivolja
Vitlöksklyfta, pressad
Balsamvinäger
Chilisås
Tomatpuré
Vitkål

2 dl
4 st
0,5 tsk
0,5 st
1 tsk
0,5 dl
0,5 msk
125 g

4 dl
8 st
1 tsk
1 st
2 tsk
1 dl
1 msk
250 g

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

1. Tillred riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Stek korvarna i en het stekpanna med olja.
3. Tillsätt vitlök, balsamvinäger, chilisås och tomatpuré.
Stek ca 2 min och smaka av med salt och peppar.
Servera med ris och strimlad vitkål.

Tips:
• Blanda smokey bbq-sås med crème fraiche
så har ni en supergod sås.
• Toppa med en klick naturell yoghurt på barnens rätt.

Ekologiska kassen v3

Innehållsförteckning

SKINKA RÖKT EKOLOGISK SE, Scan
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*,
antioxidationsmedel E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250.
*Ekologisk råvara. Kontrollerad av SE-EKO-08.
VISPGRÄDDE EKO laktosfri, Valido
INGREDIENSER: GRÄDDE*(högpastöriserad). *KRAV-ekologisk ingrediens.
Ursprung gräddråvara: Sverige. Allergen: Mjölk.
Feta Organic KRAV, Änglamark
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk mjölk (FÅRMJÖLK min. 70%, GETMJÖLK
max. 30%), salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens ursprungsland Grekland.
Allergen: Mjölk.
TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt.
*KRAV-ekologisk ingrediens.
Pasta, Änglamark
INGREDIENSER: Ekologiskt DURUMVETEMJÖL*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.
*Ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete, ägg
Halloumi Ekologisk, Fontana
INGREDIENSER: Pastöriserad get*-ko*- och fårMJÖLK*, salt, vegetabiliskt ystenzym,
mynta*. *= Ekologisk produkt
Allergen: Mjölk.

Vecka 3
Barnens frasiga fiskfavoriter
Kyckling med vinägrett och bulgursallad
Pasta med linser och tomatsås
Korvgryta med äpple

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

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

Linser

Morot

Kycklingfilé

Passerade tomater

Gurka*

Korv

Pasta

Rödlök

Fetaost*

Bulgur*

Gul lök

Crème fraiche

Potatis

Äpple

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, curry, grönsaksbuljong, ajvar relish, vitvinsvinäger, honung, ägg,
ströbröd och majonnäs

* Används i fler recept

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

30 MIN

651 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 69g
Protein 34g

1. Barnens frasiga fiskfavoriter

Panerad fisk med currymajo och klyftpotatis.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, i klyftor
Olivolja
Salt
Vit fisk
Ägg
Ströbröd
Olivolja
Majonnäs
Curry
Morot, grovriven

450 g
0,5 msk
0,5 tsk
250 g
1 st
1 dl
2 msk
0,5 dl
0,25 tsk
250 g

900 g
1 msk
1 tsk
500 g
2 st
2 dl
4 msk
1 dl
0,5 tsk
500 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, majonnäs
och curry

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Fördela potatis på en ugnsplåt och ringla över olja
och salt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.
3. Skär fisken i kuber och salta. Doppa i lättvispat ägg
och sedan i ströbröd.
4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek några
fiskbitar i taget tills de är gyllene och genomstekta,
ca 5 min.
5. Blanda majonnäs och curry till en dippsås, smaka
av med salt och peppar.
6. Servera maten med currysåsen och morötter.

Tips:
• Med det asiatiska panchoströbrödet blir det extra
krispigt och gott.
• Tillsätt gärna bostongurka eller finhackad smörgåsgurka i currysåsen, gillas av de flesta barn.

20 MIN

503 kcal/port.
Energi från: Fett 31g
Kolhydrater 21g
Protein 35g

2. Kyckling med vinägrett och bulgursallad
Matig enkel sallad med mycket smaker.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Grönsaksbuljongtärning
Kycklingfilé, i mindre
bitar
Olivolja
Fetaost, finsmulad
Gurka, skalad i bitar
Rödlök, finhackad
Ajvarvinägrett:
Olivolja
Vitvinsvinäger
Ajvar relish
Honung

1,5 dl
0,5 st

3 dl
1 st

250 g
0,5 msk
75 g
0,25 st
0,5 st

500 g
1 msk
150 g
0,5 st
1 st

2,5 msk
1 msk
1,5 msk
0,25 msk

5 msk
2 msk
3 msk
0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, grönsaksbuljong, ajvar relish, vitvinsvinäger och honung

1. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.
Låt buljongtärningen koka med i stället för att salta
vattnet.
2. Hetta upp en stekpanna med olja och stek kycklingen,
lite i taget tills den fått färg och blivit helt genomstekt.
3. Rör ihop ajvarvinägretten och blanda med den
varma bulguren. Tillsätt kyckling, fetaost, gurka och
lök. Blanda och servera.

Tips:
• Lägg rödlöken i vatten en stund innan du hackar den
så blir den mildare.
• Servera alla ingredienser till salladen i olika skålar,
så får barnen själva blanda.

25 MIN

569 kcal/port.
Energi från: Fett 9g
Kolhydrater 93g
Protein 28g

3. Pasta med linser och tomatsås

Den här pastarätten vänder du ihop i ett nafs.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Pasta
Passerade tomater
Linser, kokta
Fetaost

200 g
200 g
0,5 frp
75 g

400 g
400 g
1 frp
150 g

2. Värm de passande tomaterna och häll i avsköljda
linser. Smula ner 100 g av fetaosten och låt allt bli
varmt. Smaka av med salt och blanda med pastan.

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

3. Smula över resten av fetaosten vid servering.
Dra ett varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Gott att toppa med färska örter.
• Servera fetaosten bredvid till barnen.

30 MIN

464 kcal/port.
Energi från: Fett 36g
Kolhydrater 21g
Protein 13g

4. Korvgryta med äpple

Krämig och kryddig korvrätt med äpple och curry.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Korv
Gul lök, grovt hackad
Äpple, tärnat
Curry
Olivolja
Vatten
Crème fraiche
Gurka

1,5 dl
2 st
0,5 st
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk
1,5 dl
1 dl
0,25 st

3 dl
4 st
1 st
1 st
1 msk
1 msk
3 dl
2 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och curry

1. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär korven i tunna skivor och stek lätt krispig
i en stekpanna. Lägg åt sidan.
3. Fräs lök, äpple och curry i olja i samma stekpanna.
4. Häll i vatten och crème fraiche. Lägg tillbaka
korven och låt allt småputtra ca 5 min.
5. Skär gurkan i stavar och servera till grytan.

Tips:
• Gott att garnera med bladpersilja.
• En klick yoghurt till maten uppskattas av barnen.

Laktosfria kassen v3

Innehållsförteckning

LAKTOSFRI CRÈME FRAICHE 12%, VALIO
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin,
syrningskultur och laktasenzym.

Allergentyp: Mjölk
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%.
Fett i torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
PASSERADE TOMATER
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin,
Sesamfrön, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Blötdjur, Svaveldioxid eller sulfit.

KORV TJOCK GRILL
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (45%), vatten, potatismjöl, fett från gris, salt, druvsocker,
lök, kryddor, kryddextrakt, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, rökarom.
FETTHALT: 22%.

Din lösning
på veckan.

Vecka 3
Barnens frasiga fiskfavoriter
Pasta med linser och tomatsås
Korvgryta med äpple

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

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

Passerade tomater

Gul lök

Korv

Pasta

Äpple

Fetaost

Bulgur

Gurka

Crème fraiche

Potatis

Linser

Morot

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, curry, ägg, ströbröd och majonnäs

* Används i fler recept

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

30 MIN

651 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 69g
Protein 34g

1. Barnens frasiga fiskfavoriter

Panerad fisk med currymajo och klyftpotatis.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis, i klyftor
Olivolja
Salt
Vit fisk
Ägg
Ströbröd
Olivolja
Majonnäs
Curry
Morot, grovriven

900 g
1 msk
1 tsk
500 g
2 st
2 dl
4 msk
1 dl
0,5 tsk
500 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, majonnäs
och curry

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Fördela potatis på en ugnsplåt och ringla över olja
och salt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.
3. Skär fisken i kuber och salta. Doppa i lättvispat
ägg och sedan i ströbröd.
4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek några
fiskbitar i taget tills de är gyllene och genomstekta,
ca 5 min.
5. Blanda majonnäs och curry till en dippsås, smaka
av med salt och peppar.
6. Servera maten med currysåsen och morötter.

Tips:
• Med det asiatiska panchoströbrödet blir det extra
krispigt och gott.
• Tillsätt gärna bostongurka eller finhackad smörgåsgurka i currysåsen, gillas av de flesta barn.

25 MIN

569 kcal/port.
Energi från: Fett 9g
Kolhydrater 93g
Protein 28g

2. Pasta med linser och tomatsås

Den här pastarätten vänder du ihop i ett nafs.
Ingredienser:

4 portioner

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Pasta
Passerade tomater
Linser, kokta
Fetaost

400 g
400 g
1 frp
150 g

2. Värm de passande tomaterna och häll i avsköljda
linser. Smula ner 100 g av fetaosten och låt allt bli
varmt. Smaka av med salt och blanda med pastan.

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

3. Smula över resten av fetaosten vid servering.
Dra ett varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Gott att toppa med färska örter.
• Servera fetaosten bredvid till barnen.

30 MIN

464 kcal/port.
Energi från: Fett 36g
Kolhydrater 21g
Protein 13g

3. Korvgryta med äpple

Krämig och kryddig korvrätt med äpple och curry.
Ingredienser:

4 portioner

Bulgur
Korv
Gul lök, grovt hackad
Äpple, tärnat
Curry
Olivolja
Vatten
Crème fraiche
Gurka

3 dl
4 st
1 st
1 st
1 msk
1 msk
3 dl
2 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och curry

1. Koka bulguren enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär korven i tunna skivor och stek lätt krispig
i en stekpanna. Lägg åt sidan.
3. Fräs lök, äpple och curry i olja i samma stekpanna.
4. Häll i vatten och crème fraiche. Lägg tillbaka
korven och låt allt småputtra ca 5 min.
5. Skär gurkan i stavar och servera till grytan.

Tips:
• Gott att garnera med bladpersilja.
• En klick yoghurt till maten uppskattas av barnen.

Tredagarskassen v3

Innehållsförteckning
CREME FRAICHE 34%, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk, Laktos
FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt,
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%.
Fett i torrsubstans min. 45%.

Allergentyp: Mjölk
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
PASSERADE TOMATER
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Sesamfrön, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Blötdjur, Svaveldioxid eller sulfit.

KORV TJOCK GRILL
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (45%), vatten, potatismjöl, fett från gris, salt, druvsocker,
lök, kryddor, kryddextrakt, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, rökarom.
FETTHALT: 22%.

Vecka 3
Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås
Wok med biff, lime, chili och vitlök
Svampbiffar med gräddsås och lingon
Omelett med skinka och broccoli

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.

Josefine Jonasson,
Legitimerad dietist

Din beställning ska innehålla följande artiklar
för veckans recept av Hälsokassen:
Tonfisk

Fullkornsris

Vitkål*

Biff

Nudlar

Morot*

Ägg*

Couscous

Rödlök

Rökt skinka

Potatis*

Ingefära

Rårörda lingon

Gul lök*

Champinjoner

Bönor

Sallad*

Broccoli

Kokosflingor

Lime*

Sugarsnaps

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, ströbröd, vitlök, chiliflakes, mango chutney,
japansk soja, vetemjöl, mellanmjölk, köttfond och maizena

* Används i fler recept

Vecko�llad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Sallad, tunt strimlad
Morot, tunt hyvlad
Vitkål, tunt strimlad
Sugarsnaps, tunt strimlad

0,25 st
2 st
100 g
75 g

0,5 st
4 st
200 g
150 g

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt
och nymalen peppar och en skvätt valfri vinäger.

40 MIN

464 kcal/port.
Energi från: Fett 34%
Kolhydrater 43%
Protein 23%

1. Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås
Spröda panerade fiskbollar med sås av mango chutney.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornsris
Tonfisk
Gul lök, riven
Ägg
Ströbröd
Vitlöksklyfta, finriven
Chiliflakes
Sallad
Kokosflingor
Olja, neutral
Doppsås:
Mango chutney
Lime, finrivet skal
och saft
Vatten

1 dl
150 g
0,5 st
0,5 st
0,25 dl
0,5 st
0,25 tsk
0,25 st
0,5 dl
1 msk

2 dl
300 g
1 st
1 st
0,5 dl
1 st
0,5 tsk
0,5 st
1 dl
2 msk

1,5 msk

3 msk

0,5 st
0,5 msk

1 st
1 msk

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, ströbröd, chiliflakes, vitlök och
mango chutney

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Smula sönder tonfisken och krama ur vätskan,
lägg i en bunke.
3. Tillsätt lök, ägg, ströbröd, vitlök, chiliflakes.
Rör till en jämn smet och låt stå ca 5 min.
4. Blanda mango chutney, limeskal, limesaft och
vatten till en doppsås.
5. Plocka salladsbladen och lägg i kallt vatten så
blir de extra krispiga.
6. Rulla bollar av tonfisksmeten och vänd runt i
kokos. Stek bollarna runt om i en het stekpanna
med olja till fin färg.
7. Servera bollarna i salladsblad med och ringla
över såsen. Servera med ris.

Tips:
• Gott med koriander till.

30 MIN

419 kcal/port.
Energi från: Fett 22%
Kolhydrater 47%
Protein 31%

2. Wok med biff, lime, chili och vitlök
Färgsprakande wok med nudlar.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nudlar
Olivolja
Vitkål, strimlad
Morot, strimlad
Rödlök, strimlad
Chiliflakes
Ingefära, riven
Vitlöksklyfta, skivad
Biff, strimlad
Salt
Svartpeppar
Lime
Soja, japansk

100 g
0,5 msk
150 g
1 st
0,5 st
0,25 tsk
0,5 msk
1 st
0,5 frp
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 st
1 msk

200 g
1 msk
300 g
2 st
1 st
0,5 tsk
1 msk
2 st
1 frp
1 tsk
0,5 tsk
1 st
2 msk

1. Tillred nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm en wokpanna med hälften av oljan. Stek vitkål,
morot, lök, chiliflakes, ingefära och vitlök i 3 min.
Lyft bort grönsakerna ur pannan så länge.
3. Hetta upp wokpannan igen med resten av oljan och
stek biffen med salt och peppar. Stek köttet i omgångar om woken är av mindre storlek.
4. Blanda kött och grönsaker i woken och pressa över
limesaft. Vänd ner nudlarna i woken och droppa över
soja och servera direkt.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, japansk soja
och vitlök

• Variera och servera woken med ris.

40 MIN

475 kcal/port.
Energi från: Fett 11%
Kolhydrater 71%
Protein 18%

3. Svampbiffar med gräddsås och lingon

Härliga vegetariska svampbiffar med klassiska tillbehör.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Champinjoner, skivade
Olivolja
Salt
Svartpeppar
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Bönor
Couscous
Ägg
Vetemjöl
Rårörda lingon
Brunsås:
Vatten
Mjölk, mellan
Köttfond
Soja, japansk
Maizena

250 g
125 g
0,25 msk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 st
0,5 st
100 g
0,5 dl
0,5 st
1 msk
0,75 dl

500 g
250 g
0,5 msk
1 tsk
0,5 tsk
1 st
1 st
200 g
1 dl
1 st
2 msk
1,5 dl

1,5 dl
1 dl
1 msk
0,5 tsk
1 msk

3 dl
2 dl
2 msk
1 tsk
2 msk

1. Koka potatis i saltat vatten. Stek svampen i olja på
hög värme i en stekpanna. Salta och peppra.
2. Tillsätt lök och vitlök efter några minuter. Skölj av
bönorna och mosa grovt. Hacka den stekta svampen
till mindre bitar. Blanda bönor och svamp med couscous,
ägg och mjöl. Låt smeten stå 3-4 min.
3. Hetta upp några droppar olja i en stekpanna och
klicka ut små biffar i pannan. Stek till fin yta på båda
sidorna. Ta upp och lägg biffarna under folie.
4. Häll i vatten, mjölk, fond och soja i stekpannan.
Låt sjuda ca 5 min. Red av med redning om ni önskar
en tjockare sås.
5. Servera biffarna med potatis, sås och rårörda
lingon.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, vetemjöl, mellanmjölk, maizena, köttfond och japansk soja

• Koka extra potatis till omeletten.

25 MIN

383 kcal/port.
Energi från: Fett 43%
Kolhydrater 26%
Protein 31%

4. Omelett med skinka och broccoli
Lättlagad, god och nyttig ugnsomelett.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Broccoli, buketter
Ägg
Vatten
Salt
Svartpeppar
Olivolja
Potatis, kokt i skivor
Rökt skinka, strimlad
Morot

250 g
4 st
0,5 dl
0,25 tsk
0,25 tsk
0,5 msk
200 g
80 g
1 st

500 g
8 st
1 dl
0,5 tsk
0,5 tsk
1 msk
400 g
160 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 200°. Koka broccolibuketterna i
saltat vatten ca 3 min. Låt rinna av väl.
2. Vispa ihop ägg, vatten, salt och peppar med en gaffel.
3. Smörj en ugnsfast form med olja. Slå i äggblandningen. Fördela lite av broccolin, potatisen
och skinkan i formen.
4. Grädda mitt i ugnen ca 20 min, tills omeletten
stannat. Servera med resten av broccolin och rivna
morötter.

Tips:
• Krydda med cayennepeppar om ni gillar lite sting.

Hälsokassen v3

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

SKINKA RÖKT SE
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*,
antioxidationsmedel E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. .

RISNUDLAR
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller
gluten, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Fisk, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

RÅRÖRDA LINGON
INGREDIENSER: Lingon* (Kina, Sverige), rörsocker*, vatten, geleringsmedel (E 440 pektin).
*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA. Fruktmängd: 50 g per 100 g.
Rårörsocker: handlat i enlighet med Fairtrade-kriterierna, totalt 45 %.
Läs mer på www.info.fairtrade.net. Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts),
Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor,
Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.

