
Vecka 3 

Lax med mango chutney

Grekisk böngryta

Snabb köttfärssås på högrev

Falukorv caprese



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, torkad oregano, vitlök, majonnäs, 
mango chutney, socker, honung, malen kanel och grönsaksbuljong

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Grytbitar

Falukorv

Mozzarella

Oliver

Krossade tomater*

Fänkålsfrön

Bönor

Baguette

Pasta

Ris

Sallad

Morot*

Lime

Potatis*

Gul lök*

Zucchini

Tomat

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

Familjekassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem 

hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR 

COOP PROVKÖK



1. Lax med mango chutney
Lax med lime och chili som serveras med mango chutney.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Laxfilé 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Sallad 0,5 st 1 st
Morot, i stavar 1 st 2 st
 Kryddblandning:
Fänkålsfrön 0,5 tsk 1 tsk
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Flingsalt 1 tsk 2 tsk
Socker 0,25 tsk 0,5 tsk
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 0,25 st 0,5 st
 Sås:
Mango chutney 0,5 dl 1 dl
Majonnäs 0,5 dl 1 dl
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, mango chutney, 
socker, flingsalt och chiliflakes

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Sätt ugnen på 175º. Mortla ihop kryddor, salt och 
socker. Blanda med finrivet limeskal.

3. Lägg laxen i en ugnsform och strö över krydd- 
blandningen. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Använd 
gärna en ugnstermometer, laxen är klar vid 47°.

4. Blanda ingredienserna till såsen. Plocka sallads-
bladen och lägg i kallt vatten så blir de extra krispiga. 
Servera laxen med ris och morotsstavar i sallads- 
bladen och ringla över lite sås.

Tips:
• Krydda med lite chiliflakes för extra hetta.
• Morötterna kan rivas om barnen gillar det bättre.

 

40 MIN
767 kcal/port.  

Energi från: Fett 39g  
Kolhydrater 69g  

Protein 32g



2. Grekisk böngryta
Härligt värmande gryta med potatis, bönor, vitlök och chili.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad
och tärnad  150 g  300 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  2 st  4 st
Chiliflakes 0,25 st  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Kanel, malen  0,25 msk  0,5 msk
Bönor, avsköljda  200 g 400 g
Oliver, urkärnade 1 dl  2 dl
Baguette  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, honung, malen
kanel, chiliflakes och grönsaksbuljong

1. Stek potatis, lök, vitlök och chili i olja i en gryta.
Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong och kanel.
Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt bönor och oliver och sjud
ytterligare 5 min.

2. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Värm
bröden enligt anvisningen på förpackningen och
servera till grytan.

Tips:
• Gott att toppa med smulad fetaost.
• Toppa med en klick grekisk yoghurt till barnen.

 

35 MIN
772 kcal/port.  

Energi från: Fett 56g  
Kolhydrater 27g  

Protein 41g



3. Snabb köttfärssås på högrev
Köttfärssås gjord på färdig sous vide-högrev.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Grytbitar sous-vide 0,5 frp 1 frp 
Gul lök, finhackad 0,5 st 1 st
Morot, tärnad 0,5 st 1 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1 dl 2 dl
Pasta 160 g 320 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, chiliflakes 
och vitlök

1. Krama förpackningen med köttet så bitarna delas 
upp i strimlor. Fräs lök och morot i olja ca 2 min.

2. Tillsätt vitlök, chiliflakes och oregano och rör om. 
Häll i krossade tomater och vatten och lägg i köttet 
(även skyn från förpackningen).

3. Låt småputtra ca 20 min. Koka pastan enligt  
anvisningen på förpackningen och servera med såsen.

Tips:
• Gott att toppa med persilja och riven parmesan.
• Riv moroten istället om barnen är känsliga för bitar.

 

30 MIN
465 kcal/port.  

Energi från: Fett 6g  
Kolhydrater 65g  

Protein 32g



4. Falukorv caprese
Ugnskorv på italienskt vis med rostad potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Falukorv  250 g 500 g
Mozzarella  50 g  100 g
Zucchini 0,25 st 0,5 st
Tomat  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Zucchini, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Klyfta potatisen och vänd runt med olja och salt
på en ugnsplåt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

3. Skär korv, mozzarella, zucchini och tomat i skivor
och varva i en ugnsform.

4. Ringla över olivolja och krydda med salt och
peppar. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min. Blanda den
hyvlade zucchinin med olja, salt och peppar. Servera 
korven med klyftpotatis och zucchini.

Tips:
• Skiva någon vitlöksklyfta över korven.
• Servera med ketchup till barnen.

35 MIN
484 kcal/port.  

Energi från: Fett 43g  
Kolhydrater 5g  

Protein 19g



Familjekassen v3 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Grytbitar sous-vide
Ingredienser: Grytbitar av nötbog° 89%,vatten, rapsolja, salt, druvsocker, svartpeppar,antioxida-
tionsmedel (E 301).°URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..

Baguette
INGREDIENSER: VETEMJÖL 65% (vete: Frankrike), vatten, jäst, salt, alkohol*, VETEMALTMJÖL , mjöl-
behandlingsmedel (E 300). *Alkoholen avdunstar vid bakning. Kan innehålla spår av råg, korn, havre 
och sesamfrön. Förpackad i en skyddande atmosfär..
Innehåller: Sesamfrön, UW, GO, GB, NR.

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%)*, vatten, potatismjöl, fett från gris,* druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel 
E250, rökarom. *Ursprung: Sverige..

Mozzarella 
INGREDIENSER: Mozzarella (pastöriserad KOMJÖLK, salt, surhetsreglerande medel (E 330), mikro-
biellt ystenzym), saltlake (vatten, salt)..
Innehåller: Mjölk.



Vecka 3 

Ugnsbakad lax 
med citronyoghurt och broccoli

Rostat grönt med pocherade ägg

Linsbolognese

Helstekt fläskfilé 
med tomatsås och fetaost



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, garam masala, bakplåtspapper, balsamvinäger, 
smör, honung, vitlök, torkad oregano, tomatpuré, grönsaksfond och torkad timjan

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

Laxfilé

Fläskytterfilé

Matyoghurt*

Ägg

Fetaost

Linser

Krossade tomater*

Ris

Pasta

Broccoli

Potatis*

Morot

Vitkål*

Rödlök*

Citron*

Gul lök

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

Ekologiska kassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

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

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK

* Används i fler recept

Samtliga artiklar i 
matkassen är ekologiska



1. Ugnsbakad lax med citronyoghurt och broccoli
Smakrik lax med en svalkande citrussås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Laxfilé  250 g  500 g
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Garam masala  0,25 msk  0,5 msk
Broccoli  1 st  2 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Matyoghurt  1,5 dl 3 dl
Citron 0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, garam masala och bakplåts-
papper

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg laxen med skinnsidan nedåt på en plåt med
bakplåtspapper. Salta och strö över garam masala.
Skär broccolin i bitar och fördela runt laxen.

3. Ringla över olja och tillaga mitt i ugnen ca 18 min.
Använd gärna stektermometer, laxen är perfekt vi 48°.

4. Blanda yoghurten med finrivet citronskal och smaka
av med salt. Servera laxen med ris, broccoli och 
citrusyoghurt.

Tips:
• Det går lika bra att krydda laxen med texmex krydda.
• Gott att servera med tortillabröd till barnen.

 

25 MIN
631 kcal/port.  

Energi från: Fett 30g  
Kolhydrater 50g  

Protein 34g



2. Rostat grönt med pocherade ägg
Grönsaker på plåt som toppas med yoghurt och krämiga ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Morot  2,5 st 5 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  150 g  300 g
Rödlök  0,5 st  1 st
Citron  0,25 st  0,5 st
Vinäger 0,5 tsk  1 tsk
Ägg  3 st  6 st
Matyoghurt  1 dl  2 dl

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

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.

2. Strimla vitkål och rödlök tunt, gärna med mandolin.
Fördela över de rostade grönsakerna och pressa över
citronsaft.

3. Koka upp saltat vatten och vinäger i en rymlig
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 yoghurt. Salta och peppra efter smak.

Tips:
• Det går bra att steka äggen istället för att pochera dem.
• Gör råa morotsstavar till barnen om de gillar det bättre.

40 MIN
350 kcal/port.  

Energi från: Fett 23g  
Kolhydrater 14g  

Protein 20g



3. Linsbolognese
Vegetarisk bolognese med linser och tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  2 dl  4 dl
Linser, torkade  1 dl  2 dl
Grönsaksfond 0,5 msk 1 msk
Honung 0,25 msk  0,5 msk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, torkad
timjan, grönsaksfond, honung och balsamvinäger

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en stor stekpanna eller
kastrull. Tillsätt tomatpurén och stek under omrörning
ca 3 min.

3. Häll i resten av ingredienserna och låt sjuda under 
lock i 15 min.

4. Servera med nykokt pasta.

Tips:
• Gott med chiliflakes på om man gillar hetta.
• Mixa såsen till barnen, om de är känsliga för bitar. 

 

25 MIN
585 kcal/port.  

Energi från: Fett 11g  
Kolhydrater 96g  

Protein 26g



4. Helstekt fläskytterfilé med tomatsås och fetaost
En härligt saftig fläskytterfilé med tomatsås och smulad fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk
Smör  0,25 msk  0,5 msk
Vitkål 100 g  200 g
Potatis, klyftor  450 g  900 g
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fetaost 75 g  150 g
 Tomatsås:
Rödlök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, honung, vitlök, torkad
oregano och balsamvinäger

1. Sätt ugnen på 200°. Skär bort ev fett från köttet och
krydda med salt och peppar.

2. Hetta upp smör i en stekpanna och stek köttet runt 
om i smör till fin stekyta. Stek klart i ugnen ca 25 min. 
Använd gärna stektermometer, filén är perfekt vid 68°.

3. Skär vitkålen i stora bitar. Fördela potatis och vitkål 
på en ugnsplåt och vänd runt i olja och salt. Rosta till 
fin färg, ca 25 min.

4. Fräs lök och vitlök i olja någon minut. Häll i tomat-
kross, vinäger, honung och oregano. Låt småputtra 
medan maten är i ugnen men minst 10 min. Smaka av 
med salt och peppar.

5. Låt köttet vila 5 min. Servera med potatis, vitkål 
och tomatsås.

Tips:
• Garnera med din färska favoritkrydda.
• Gör pizzasallad av vitkålen till barnen.

40 MIN
379 kcal/port.  

Energi från: Fett 33g  
Kolhydrater 36g  

Protein 31g



Ekologiska kassen v3 
Innehållsförteckning

Pasta, Änglamark
INGREDIENSER: Ekologiskt DURUMVETEMJÖL*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.
*Ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete, ägg

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.

Fetaost, eko
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk mjölk ( FÅRMJÖLK min. 70%, GETMJÖLK max. 30%), salt, 
mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens ursprungsland: Grekland.
Innehåller: UW, SW, SP, SR, SM, GO, GB, NR, SA, SH, SC, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Jordnötter, Se-
samfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupine and its Derivatives, Blötdjur, ST.

Matyoghurt*, eko
Ingredienser: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK*/ homo-genisert og pasteurisert MELK*/
MÆLK*/pastöroitu ja homogenoitu MAITO*, högpastöriserad och homo-geniserad GRÄDDE*/ho-
mogenisert og pasteurisert FLØTE*/FLØDE*/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA*, MJÖLKprotein*/
MELKprotein*/MÆLKprotein*/MAITOproteiini*, yoghurtkultur/hapate. *Ekologisk råvara/ Luomu, 
ursprung/opprinnelse/alkuperä EU.



Vecka 3 

Lax med mango chutney

Grekisk böngryta

Snabb köttfärssås på högrev

Falukorv caprese



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, torkad oregano, vitlök, majonnäs, 
mango chutney, socker, honung, malen kanel och grönsaksbuljong

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Grytbitar

Falukorv

Mozzarella

Oliver

Krossade tomater*

Fänkålsfrön

Bönor

Baguette

Pasta

Ris

Sallad

Morot*

Lime

Potatis*

Gul lök*

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 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



1. Lax med mango chutney
Lax med lime och chili som serveras med mango chutney.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Laxfilé 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Sallad 0,5 st 1 st
Morot, i stavar 1 st 2 st
 Kryddblandning:
Fänkålsfrön 0,5 tsk 1 tsk
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Flingsalt 1 tsk 2 tsk
Socker 0,25 tsk 0,5 tsk
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 0,25 st 0,5 st
 Sås:
Mango chutney 0,5 dl 1 dl
Majonnäs 0,5 dl 1 dl
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, mango chutney, 
socker, flingsalt och chiliflakes

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Sätt ugnen på 175º. Mortla ihop kryddor, salt och 
socker. Blanda med finrivet limeskal.

3. Lägg laxen i en ugnsform och strö över krydd- 
blandningen. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Använd 
gärna en ugnstermometer, laxen är klar vid 47°.

4. Blanda ingredienserna till såsen. Plocka sallads-
bladen och lägg i kallt vatten så blir de extra krispiga. 
Servera laxen med ris och morotsstavar i sallads- 
bladen och ringla över lite sås.

Tips:
• Krydda med lite chiliflakes för extra hetta.
• Morötterna kan rivas om barnen gillar det bättre.

 

40 MIN
767 kcal/port.  

Energi från: Fett 39g  
Kolhydrater 69g  

Protein 32g



2. Grekisk böngryta
Härligt värmande gryta med potatis, bönor, vitlök och chili.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad
och tärnad  150 g  300 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  2 st  4 st
Chiliflakes 0,25 st  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Kanel, malen  0,25 msk  0,5 msk
Bönor, avsköljda  200 g 400 g
Oliver, urkärnade 1 dl  2 dl
Baguette  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, honung, malen
kanel, chiliflakes och grönsaksbuljong

1. Stek potatis, lök, vitlök och chili i olja i en gryta.
Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong och kanel.
Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt bönor och oliver och sjud
ytterligare 5 min.

2. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Värm
bröden enligt anvisningen på förpackningen och
servera till grytan.

Tips:
• Gott att toppa med smulad fetaost.
• Toppa med en klick grekisk yoghurt till barnen.

 

35 MIN
772 kcal/port.  

Energi från: Fett 56g  
Kolhydrater 27g  

Protein 41g



3. Snabb köttfärssås på högrev
Köttfärssås gjord på färdig sous vide-högrev.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Grytbitar sous-vide 0,5 frp 1 frp 
Gul lök, finhackad 0,5 st 1 st
Morot, tärnad 0,5 st 1 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1 dl 2 dl
Pasta 160 g 320 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, chiliflakes 
och vitlök

1. Krama förpackningen med köttet så bitarna delas 
upp i strimlor. Fräs lök och morot i olja ca 2 min.

2. Tillsätt vitlök, chiliflakes och oregano och rör om. 
Häll i krossade tomater och vatten och lägg i köttet 
(även skyn från förpackningen).

3. Låt småputtra ca 20 min. Koka pastan enligt  
anvisningen på förpackningen och servera med såsen.

Tips:
• Gott att toppa med persilja och riven parmesan.
• Riv moroten istället om barnen är känsliga för bitar.

 

30 MIN
465 kcal/port.  

Energi från: Fett 6g  
Kolhydrater 65g  

Protein 32g



4. Falukorv caprese
Ugnskorv på italienskt vis med rostad potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Falukorv  250 g 500 g
Mozzarella  50 g  100 g
Zucchini 0,25 st 0,5 st
Tomat  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Zucchini, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Klyfta potatisen och vänd runt med olja och salt
på en ugnsplåt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

3. Skär korv, mozzarella, zucchini och tomat i skivor
och varva i en ugnsform.

4. Ringla över olivolja och krydda med salt och
peppar. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min. Blanda den
hyvlade zucchinin med olja, salt och peppar. Servera 
korven med klyftpotatis och zucchini.

Tips:
• Skiva någon vitlöksklyfta över korven.
• Servera med ketchup till barnen.

35 MIN
484 kcal/port.  

Energi från: Fett 43g  
Kolhydrater 5g  

Protein 19g



Laktosfria kassen v3 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Mozzarella laktsfri
INGREDIENSER: pastöriserad koMJÖLK, salt 0,6% (låg salthalt), surhetsreglerande medel: citronsyra..
Innehåller: Mjölk.

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%)*, vatten, potatismjöl, fett från gris,* druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel 
E250, rökarom. *Ursprung: Sverige..



Vecka 3 

Lax med mango chutney

Snabb köttfärssås på högrev

Falukorv caprese

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, torkad oregano, vitlök, majonnäs, 
mango chutney och socker

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Grytbitar

Falukorv

Mozzarella

Krossade tomater

Ris

Fänkålsfrön

Pasta

Sallad

Morot*

Lime

Potatis*

Gul lök*

Zucchini

Tomat

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

Tredagarskassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

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

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



1. Lax med mango chutney
Lax med lime och chili som serveras med mango chutney.

Ingredienser: 4 portioner
Ris 3 dl
Laxfilé 500 g
Olivolja 1 msk
Sallad 1 st
Morot, i stavar 2 st
 Kryddblandning:
Fänkålsfrön 1 tsk
Chiliflakes 0,5 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk
Flingsalt 2 tsk
Socker 0,5 tsk
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 0,5 st
 Sås:
Mango chutney 1 dl
Majonnäs 1 dl
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft 1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, majonnäs, mango chutney, 
socker, flingsalt och chiliflakes

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Sätt ugnen på 175º. Mortla ihop kryddor, salt och 
socker. Blanda med finrivet limeskal.

3. Lägg laxen i en ugnsform och strö över krydd- 
blandningen. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Använd 
gärna en ugnstermometer, laxen är klar vid 47°.

4. Blanda ingredienserna till såsen. Plocka sallads-
bladen och lägg i kallt vatten så blir de extra krispiga. 
Servera laxen med ris och morotsstavar i sallads- 
bladen och ringla över lite sås.

Tips:
• Krydda med lite chiliflakes för extra hetta.
• Morötterna kan rivas om barnen gillar det bättre.

40 MIN
767 kcal/port.  

Energi från: Fett 39g  
Kolhydrater 69g  

Protein 32g



2. Snabb köttfärssås på högrev
Köttfärssås gjord på färdig sous vide-högrev.

Ingredienser: 4 portioner
Grytbitar sous-vide 1 frp  
Gul lök, finhackad 1 st
Morot, tärnad 1 st
Olivolja 1 msk
Vitlöksklyfta, finhackad 2 st
Chiliflakes 0,5 tsk
Oregano, torkad 1 msk
Krossade tomater 1 frp
Vatten 2 dl
Pasta 320 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, chiliflakes 
och vitlök

1. Krama förpackningen med köttet så bitarna delas 
upp i strimlor. Fräs lök och morot i olja ca 2 min.

2. Tillsätt vitlök, chiliflakes och oregano och rör om. 
Häll i krossade tomater och vatten och lägg i köttet 
(även skyn från förpackningen).

3. Låt småputtra ca 20 min. Koka pastan enligt  
anvisningen på förpackningen och servera med såsen.

Tips:
• Gott att toppa med persilja och riven parmesan.
• Riv moroten istället om barnen är känsliga för bitar.

 

30 MIN
465 kcal/port.  

Energi från: Fett 6g  
Kolhydrater 65g 

Protein 32g



3. Falukorv caprese
Ugnskorv på italienskt vis med rostad potatis.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Olivolja  2 msk
Salt 1 tsk
Falukorv  500 g
Mozzarella  100 g
Zucchini 0,5 st
Tomat  2 st
Olivolja  1 msk
Salt  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Zucchini, tunt hyvlad  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Klyfta potatisen och vänd runt med olja och salt
på en ugnsplåt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

3. Skär korv, mozzarella, zucchini och tomat i skivor
och varva i en ugnsform.

4. Ringla över olivolja och krydda med salt och
peppar. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min. Blanda den
hyvlade zucchinin med olja, salt och peppar. Servera 
korven med klyftpotatis och zucchini.

Tips:
• Skiva någon vitlöksklyfta över korven.
• Servera med ketchup till barnen.

35 MIN
484 kcal/port.  

Energi från: Fett 43g  
Kolhydrater 5g  

Protein 19g



Tredagarskassen v3 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Grytbitar sous-vide
Ingredienser: Grytbitar av nötbog° 89%,vatten, rapsolja, salt, druvsocker, svartpeppar,antioxida-
tionsmedel (E 301).°URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%)*, vatten, potatismjöl, fett från gris,* druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel 
E250, rökarom. *Ursprung: Sverige..

Mozzarella 
INGREDIENSER: Mozzarella (pastöriserad KOMJÖLK, salt, surhetsreglerande medel (E 330), mikro-
biellt ystenzym), saltlake (vatten, salt)..
Innehåller: Mjölk.



Vecka 3 

Vit fisk på grönsaksbädd med rosa sås

Grekisk böngryta

Tandoorikyckling med ris

Köttfärssås med dolda grönsaker 



Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

Alla har vi minnen om mat från barn-
domen, en del goda, andra mindre bra. 
Jag tillhör dem som tyckte om skol-
maten, min favoritmat var ”sej i äggsås” 
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fort-
farande mina favoriter). Något jag hade 
väldigt svårt för var däremot rotmos. 

I vuxen ålder inser jag att jag borde tycka 
om det, jag gillar ju allt som ingår, men 
jag har faktiskt inte gett det en ny chans. 
Denna vecka tänker jag ta ett steg mot 
rotmosen och laga stompad morot med 
potatis. Jag känner på mig att det blir 
succé. 

 Att få hem en färdig kasse med meny och 
mat är lite av en chansning och kanske 
behöver man utmana sig själv och sina 
smaklökar mer vissa veckor än andra.

Våga göra det – det kan ju vara så att du 
plötsligt har ett gäng med nya favoriter 
bland dina recept. 

Jag hoppas att veckans meny 
ger dig både säkra kort och 
utmaningar – och att du 
gillar den!

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

* Används i fler recept

 Veck o-
sa ll ad

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, hummerfond, vitlök, chiliflakes, grönsaksbuljong,
malen kanel, tandoorikrydda, rågkusar, balsamvinäger och köttbuljong

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Nötfärs

Matlagningsgrädde

Matyoghurt

Krossade tomater*

Bönor

Oliver

Ris

Fullkornspasta

Potatis*

Morot*

Paprika*

Zucchini*

Gul lök*

Vitkål*

Cocktailtomater

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Vitkål 100 g 200 g
Cocktailtomater  125 g  250 g

Finstrimla vitkålen, gärna med en mandolin och servera toppad 
med salt och peppar.



1. Vit fisk på grönsaksbädd med rosa sås
Ångad fisk på en bädd av grönsaker serveras med hummersås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  250 g  500 g
Morot  1 st  2 st
Paprika  0,5 st  1 st
Zucchini  0,5 st  1 st 
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Hummersås:
Gul lök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Olivolja 0,5 tsk  1 tsk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,5 dl  1 dl
Hummerfond  1 msk  2 msk
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré och hummerfond.

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Tärna morot, paprika, zucchini och lök.

3. Fräs lök i olja i en kastrull till hummersåsen. 
Tillsätt tomatpuré och stek under omrörning 2 min.

4. Häll i vatten, fond och grädde. Låt småputtra 
några min.

5. Hetta upp olja i en stekpanna och stek grönsakerna
under omrörning tills de är lätt mjuka med krispig mitt.
Smaka av med salt och peppar.

6. Skär fisken i 4 portionsbitar och salta. Koka upp lite
vatten i en kastrull och lägg fisken i en sil/durkslag
ovanför det kokande vattnet. Sätt på ett lock och ånga
fisken tills den är tillagade rätt igenom, ca 3 min. 
Ånga 2 åt gången om det är en liten sil.

7. Servera fisken på en bädd av grönsaker, kokt potatis
och ringla över såsen.

Tips:
• Vill ni ha sting i såsen? Smaksätt med lite cayenne-
peppar.

35 MIN
351 kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 39% 

Protein 30%



2. Grekisk böngryta
Härligt värmande gryta med potatis, bönor, vitlök och chili.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad & tärnad  150 g  300 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  2 st  4 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärningar 1 st  2 st
Kanel, malen  0,25 tsk  0,5 tsk
Vita bönor, avsköljda  0,5 st  1 st
Oliver, urkärnade  15 g  30 g
Rågkusar  2 skivor  4 skivor

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes,  
grönsaksbuljong, malen kanel och rågkusar

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Skala och tärna potatis. Stek potatis, lök, vitlök och
chili i en gryta med olja. Tillsätt krossade tomater, 
vatten, buljong och kanel. Låt sjuda ca 20 min.  
Tillsätt bönor och oliver och sjud ytterligare 5 min.

3. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera grytan med rågkusar.

Tips:
• Gott med en klick yoghurt på vid servering.

 

35 MIN
309 kcal/port. 

Energi från: Fett 35% 
Kolhydrater 52% 

Protein 13%



3. Tandoorikyckling med ris
Kycklinglårfilé i yoghurtsås med indiska smaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Tandoorikrydda 1 msk  2 msk
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
Morot, riven  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt, vitlök och tandoorikrydda

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Sätt ugnen på 250°.

2. Lägg kycklinglårfiléerna ganska trångt i en 
ugnssäker form. Blanda yoghurt, vitlök och tandoori- 
krydda. Bred blandningen över kycklingen. Sätt in i 
ugnen ca 20 min.

3. Servera med ris, strimlad vitkål och rivna morötter.

Tips:
• Gillar du när det hettar till? Ta lite extra tandoori-
krydda eller hacka ner lite färsk chili.

 

30 MIN
437 kcal/port. 

Energi från: Fett 26% 
Kolhydrater 41% 

Protein 33%



4. Köttfärssås med dolda grönsaker
En enkel köttfärssås som är fylld med nyttigheter som inte märks!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, finhackad  0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st 2 st
Morot, grovriven  0,5 st 1 st 
Paprika, tärnad  0,5 st 1 st
Zucchini, tärnad  0,5 st 1 st
Olivolja  0,5 msk 1 msk
Tomatpuré  1 msk 2 msk
Krossade tomater  0,5 frp 1 frp
Balsamvinäger  0,5 msk 1 msk
Köttbuljongtärning  0,5 st 1 st 
Salt  0,5 tsk 1 tsk 
Svartpeppar  0,5 tsk 1 tsk
Nötfärs  250 g 500 g
Morot  1,5 st 3 st
Fullkornspasta 50 g 100 g 

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

1. Fräs lök, vitlök, morot och paprika till såsen i  
en kastrull med olja. Tillsätt tomatpuré. Fräs under  
omrörning 1 minut till. Häll i krossade tomater, 
balsamvinäger och buljong.

2. Låt småputtra ca 20 min. Stek köttfärsen under 
omrörning tills den är genomstekt. Krydda med salt och 
peppar. Mixa tomatsåsen slät och häll i köttfärsen. Låt 
sjuda 10 min till.

3. Koka pastan i rikligt med saltat vatten. Lägg ner  
hyvlad morot och pasta precis innan vattnet hälls bort. 
Servera med såsen.

Tips:
• Gott att toppa med färsk basilika.

35 MIN
416 kcal/port. 

Energi från: Fett 33%
Kolhydrater 36% 

Protein 31%



Hälsokassen v3 
Innehållsförteckning

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

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Krossade tomater och tomatjuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).

Matyoghurt
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, yoghurtkultur..
Innehåller: Mjölk.




