Vecka 4
Lax med fetaosttäcke och gurksallad
Barnens vegetariska omelett
Pasta med bacon och blomkål
Färsbiffar med sirapsslungad kål

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:
Laxfilé

Oliver

Blomkål*

Ägg

Majskorn

Gul lök*

Nötfärs

Pasta

Vitkål*

Bacon

Potatis*

Kålrot

Matlagningsgrädde*

Gurka*

Ingefära

Fetaost

Rödlök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ättikssprit, socker, mellanmjölk, torkad timjan, vitlök,
ljus sirap, ägg, ströbröd, torkad dill och vitvinsvinäger

* Används i fler recept

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

25 MIN

604 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 63g
Protein 33g

1. Lax med fetaosttäcke och gurksallad

Grekisk lax med kokt potatis och klassisk gurka i ättikslag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Laxfilé
Smör, till formen
Svartpeppar
Fetaost
Gurksallad:
Vatten, ljummen
Ättiksprit (12 %)
Socker
Gurka, skuren i kuber
Rödlök, hackad
Dill, torkad
Vitkål, strimlad

450 g
250 g
0,25 msk
0,25 tsk
75 g

900 g
500 g
0,5 msk
0,5 tsk
150 g

0,75 dl
0,25 dl
0,5 dl
0,25 st
0,25 st
0,5 tsk
100 g

1,5 dl
0,5 dl
1 dl
0,5 st
0,5 st
1 tsk
200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, socker, ättiksprit och torkad
dill

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.
3. Lägg laxen i en smord ugnsform och salta och peppra.
Smula fetaosten över laxen. Tillaga i ugn 10 - 15 minuter.
4. Blanda ihop vatten, ättika och socker tills sockret
löst sig. Lägg i gurka, rödlök och dill.
5. Servera laxen med den kokta potatisen och gurksalladen och strimlad vitkål

Tips:
• Om du inte har torkad dill, skippa den i gurksalladen.
• Smörstek laxen till barnen och servera osten i kuber
bredvid för de som vill ha.

45 MIN

566 kcal/port.
Energi från: Fett 43g
Kolhydrater 27g
Protein 18g

2. Barnens vegetariska omelett
Mumsig omelett med majs och potatis.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Ägg
Matlagningsgrädde
Mjölk, mellan
Salt
Majskorn
Oliver, urkärnade
Blomkål, tunt hyvlad
Rödlök, tunt hyvlad
Vitvinsvinäger

2,5 st
3 st
0,75 dl
0,75 dl
0,5 tsk
75 g
0,25 frp
150 g
0,25 st
0,25 msk

5 st
6 st
1,5 dl
1,5 dl
1 tsk
150 g
0,5 frp
300 g
0,5 st
0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, mellanmjölk och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skiva potatisen i en halv cm tunna skivor och koka
5 min. Lägg ut i botten på en ugnsform. Knäck äggen
i en skål. Vispa i grädde, mjölk och salt.
3. Häll av spadet från majsen och oliver. Fördela på
potatisarna och häll på omeletten.
4. Grädda mitt i ugnen tills omeletten har stelnat, ca
30 min. Blanda blomkål, rödlök och vitvinsvinäger.
Smaka av med salt. Servera omeletten med
blomkålssallad.

Tips:
• Koka gärna potatisen i dagen innan.
• Servera oliverna bredvid om barnen inte gillar dom i
maten.

25 MIN

622 kcal/port.
Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 79g
Protein 21g

3. Pasta med bacon och blomkål

En snabblagad gräddig pasta med bacon, blomkål och timjan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Bacon, strimlad
Gul lök, hackad
Blomkål, riven
Timjan, torkad
Vitlöksklyfta, finhackad
Matlagningsgrädde
Gurka

200 g
70 g
0,5 st
200 g
1 tsk
0,5 st
1,5 dl
0,25 st

400 g
140 g
1 st
400 g
2 tsk
1 st
3 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp en stekpanna och stek bacon lätt knaprig
tillsätt lök och fräs under omrörning någon minut till.
Tillsätt riven blomkål, timjan och vitlök och stek
ytterligare 5 min.
3. Rör ner grädde och låt småputtra i 2-3 min, tills
såsen är krämig. Smaka av med salt och peppar. Vänd
ihop såsen med pastan vid servering och servera med
gurkstavar.

Tips:
• Gott att toppa med riven parmesan.
• Servera såsen separat om barnen inte vill att den
blandas med pastan.

40 MIN

563 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 33g
Protein 32g

4. Färsbiffar med sirapsslungad kål

Saftiga biffar av färs, serveras med ett rotmos med smak av ingefära.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vitkål
Smör
Sirap, ljus
Rotmos:
Kålrot
Ingefära, finriven
Smör
Mjölk, mellan
Salt
Färsbiffar:
Ägg
Vatten
Ströbröd
Nötfärs
Gul lök, grovt riven
Timjan, torkad
Salt
Svartpeppar

150 g
1 msk
0,5 msk

300 g
2 msk
1 msk

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

1 kg
1 msk
2 msk
1 dl
1 tsk

0,5 st
0,5 dl
0,5 dl
250 g
0,5 st
0,25 dl
0,5 tsk
0,25 tsk

1 st
1 dl
1 dl
500 g
1 st
0,5 dl
1 tsk
0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ljus sirap, mellanmjölk, ströbröd, ägg och torkad timjan

1. Skala och skär kålroten i mindre bitar. Koka dem
mjuka i saltat vatten. Mixa slätt med en mixerstav.
Tillsätt ingefära, smör och mjölk och smaka av med
salt.
2. Vispa upp ägg och vatten lätt i en bunke. Tillsätt
ströbrödet och låt svälla någon minut. Lägg i resten
av ingredienserna och rör om till en jämn smet.
3. Forma till 6/12 små biffar. Hetta upp olja i en stek
panna och stek biffarna tills de är genomstekta med
fin färg på båda sidor, ca 5 min.
4. Skär kålen i bitar och stek i smör under omrörning
ca 3 min. Tillsätt sirap och salt och stek ytterligare
någon minut. Servera biffarna med kålen och
ingefärsmoset.

Tips:
• Garnera med färsk timjan.
• Gott med lingonsylt till barnen.

Familjekassen v4

Innehållsförteckning
BACON SKIVAT, SCAN
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250), Bacon är en rå produkt och skall genomstekas.

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

Vecka 4
Fiskgratäng med citronsås
Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Gulasch med nötfärs
Rostat grönt med pocherade ägg

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:
Vit fisk

Pasta

Palsternacka

Nötfärs

Krossade tomater

Morot*

Ägg

Gul lök

Broccoli

Crème fraiche*

Röd lök*

Vitkål

Matyoghurt

Citron*

Fetaost

Potatis*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitpeppar, fiskbuljong, smör, mjölk, vitlök, chiliflakes,
tomatpuré, paprikapulver, hel kummin, köttbuljong, bröd, balsamvinäger och
cayennepeppar

* 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

40 MIN

565 kcal/port.
Energi från: Fett 29g
Kolhydrater 41g
Protein 33g

1. Fiskgratäng med citronsås

Smakrik fiskgratäng med crème fraiche och potatismos.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vit fisk
Salt
Vitpeppar
Rödlök, strimlad
Citronsås:
Crème fraiche
Vatten
Fiskbuljongtärning
Citron, finrivet skal
och pressad saft
Potatismos:
Potatis, mjölig
Palsternacka
Smör
Mjölk
Salt

250 g
0,25 tsk
0,25 tsk
0,5 st

500 g
0,5 tsk
0,5 tsk
1 st

1 dl
0,5 dl
0,5 st

2 dl
1 dl
1 st

0,5 st

1 st

250 g
250 g
1 msk
1 dl
0,5 tsk

500 g
500 g
2 msk
2 dl
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, vitpeppar, fiskbuljong, mjölk och smör

1. Sätt ugnen på 200°. Skala och koka potatis och
palsternacka i saltat vatten. Mosa med en kross
eller ballongvisp. Tillsätt smör, mjölk och salt.
Rör kraftigt till ett fluffigt mos.
2. Koka upp crème fraiche, vatten och buljong.
Smaka av med citronskal och saft.
3. Lägg fisken i mitten av en ugnsform. Salta,
peppra och skeda moset runt fisken.
4. Häll såsen över fisken och gratinera mitt i ugnen
ca 20 min. Toppa med rödlök vid servering.

Tips:
• Gott med en grönsallad till.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

20 MIN

527 kcal/port.
Energi från: Fett 11g
Kolhydrater 84g
Protein 20g

2. Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Snabblagad pasta med tomatsås som toppas med fetaost.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Fetaost
Sås:
Olivolja
Vitlöksklyfta,
tunt skivad
Morot, finriven
Tomatpuré
Krossade tomater
Vatten
Cayennepeppar
Salt

200 g
75 g

400 g
150 g

0,5 msk

1 msk

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

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Spola pastan i kallt vatten.
2. Hetta upp en kastrull med olivolja, stek vitlöken och
morötterna i oljan ett par minuter. Tillsätt tomatpuré
och häll på krossade tomater, vatten och cayennepeppar låt puttra någon minut och tillsätt salt.
3. Vänd ner pastan i såsen och häll över i en ugnsform.
Bryt fetaosten i mindre bitar och strö över pastan.
Toppa med nymalen svartpeppar. Ställ in i övre delen
av ugnen och låt osten få lite färg i ca 5 min.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, cayennepeppar, tomatpuré
och vitlök

• Har du gamla ostkanter hemma riv dom och toppa
gratängen.
• Det går bra att servera pastan och såsen separat till
barnen och skippa gratineringen.

40 MIN

591 kcal/port.
Energi från: Fett 35g
Kolhydrater 38g
Protein 33g

3. Gulasch med nötfärs

De klassiska gulaschkryddorna tomatpuré, paprika
och kummin gör denna gryta mustig.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Olivolja
Nötfärs
Gul lök, strimlad
Vitlöksklyfta, finhackad
Chiliflakes
Tomatpuré
Paprikapulver
Kummin, hel
Vatten
Köttbuljongtärning
Potatis, skalad och
tärnad
Morot, skivad
Salt
Crème fraiche
Bröd, skivor

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

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

150 g
1 st
0,25 tsk
1 dl
2 st

300 g
2 st
0,5 tsk
2 dl
4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, tomatpuré, vitlök, hel kummin,
chiliflakes, bröd, paprikapulver och köttbuljong

1. Hetta upp olja i en gryta och stek färsen tills den är
brun och smulig.
2. Tillsätt lök, vitlök, chiliflakes och tomatpuré. Fräs
med färsen ett par min. Häll i resten av ingredienserna
och låt koka under lock ca 30 min.
4. Servera med en klick crème fraiche och ett
gott bröd.

Tips:
• Chilirädda? Skippa chilin i grytan och krydda med
sambal oelek el cayennepeppar i tallriken istället.
• Lägg några skivor ost på brödskivorna och gratinera
dem till de minsta.

40 MIN

350 kcal/port.
Energi från: Fett 23g
Kolhydrater 14g
Protein 20g

4. Rostat grönt med pocherade ägg

Rått krisp möter sött och varmt ugnsrostat med härligt rinnig äggula.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Morot
Olivolja
Salt
Broccoli
Vitkål
Rödlök
Citron
Balsamvinäger
Ägg
Matyoghurt

250 g
2 st
1 msk
0,5 tsk
125 g
150 g
0,25 st
0,25 st
0,5 tsk
4 st
1 dl

500 g
4 st
2 msk
1 tsk
250 g
300 g
0,5 st
0,5 st
1 tsk
8 st
2 dl

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

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. Dela broccolin i buketter och skiva stammen,
lägg in broccolin och rosta ytterligare 10 min. 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 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:
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda över
vitkålen.
• Stek på en skiva skinka till barnen.

Ekologiska kassen v4

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 4
Lax med fetaosttäcke och gurksallad
Barnens vegetariska omelett
Pasta med bacon och blomkål
Färsbiffar med sirapsslungad kål

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:
Laxfilé

Oliver

Blomkål*

Ägg

Majskorn

Gul lök*

Nötfärs

Pasta

Vitkål*

Bacon

Potatis*

Kålrot

Matlagningsgrädde*

Gurka*

Ingefära

Fetaost

Rödlök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ättikssprit, socker, mellanmjölk, torkad timjan, vitlök,
ljus sirap, ägg, ströbröd, torkad dill och vitvinsvinäger

* Används i fler recept

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

25 MIN

604 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 63g
Protein 33g

1. Lax med fetaosttäcke och gurksallad

Grekisk lax med kokt potatis och klassisk gurka i ättikslag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Laxfilé
Smör, till formen
Svartpeppar
Fetaost
Gurksallad:
Vatten, ljummen
Ättiksprit (12 %)
Socker
Gurka, skuren i kuber
Rödlök, hackad
Dill, torkad
Vitkål, strimlad

450 g
250 g
0,25 msk
0,25 tsk
75 g

900 g
500 g
0,5 msk
0,5 tsk
150 g

0,75 dl
0,25 dl
0,5 dl
0,25 st
0,25 st
0,5 tsk
100 g

1,5 dl
0,5 dl
1 dl
0,5 st
0,5 st
1 tsk
200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, socker, ättiksprit och torkad
dill

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.
3. Lägg laxen i en smord ugnsform och salta och peppra.
Smula fetaosten över laxen. Tillaga i ugn 10 - 15 minuter.
4. Blanda ihop vatten, ättika och socker tills sockret
löst sig. Lägg i gurka, rödlök och dill.
5. Servera laxen med den kokta potatisen och gurksalladen och strimlad vitkål

Tips:
• Om du inte har torkad dill, skippa den i gurksalladen.
• Smörstek laxen till barnen och servera osten i kuber
bredvid för de som vill ha.

45 MIN

566 kcal/port.
Energi från: Fett 43g
Kolhydrater 27g
Protein 18g

2. Barnens vegetariska omelett
Mumsig omelett med majs och potatis.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Ägg
Matlagningsgrädde
Mjölk, mellan
Salt
Majskorn
Oliver, urkärnade
Blomkål, tunt hyvlad
Rödlök, tunt hyvlad
Vitvinsvinäger

2,5 st
3 st
0,75 dl
0,75 dl
0,5 tsk
75 g
0,25 frp
150 g
0,25 st
0,25 msk

5 st
6 st
1,5 dl
1,5 dl
1 tsk
150 g
0,5 frp
300 g
0,5 st
0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, mellanmjölk och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skiva potatisen i en halv cm tunna skivor och koka
5 min. Lägg ut i botten på en ugnsform. Knäck äggen
i en skål. Vispa i grädde, mjölk och salt.
3. Häll av spadet från majsen och oliver. Fördela på
potatisarna och häll på omeletten.
4. Grädda mitt i ugnen tills omeletten har stelnat, ca
30 min. Blanda blomkål, rödlök och vitvinsvinäger.
Smaka av med salt. Servera omeletten med
blomkålssallad.

Tips:
• Koka gärna potatisen i dagen innan.
• Servera oliverna bredvid om barnen inte gillar dom i
maten.

25 MIN

622 kcal/port.
Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 79g
Protein 21g

3. Pasta med bacon och blomkål

En snabblagad gräddig pasta med bacon, blomkål och timjan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Bacon, strimlad
Gul lök, hackad
Blomkål, riven
Timjan, torkad
Vitlöksklyfta, finhackad
Matlagningsgrädde
Gurka

200 g
70 g
0,5 st
200 g
1 tsk
0,5 st
1,5 dl
0,25 st

400 g
140 g
1 st
400 g
2 tsk
1 st
3 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp en stekpanna och stek bacon lätt knaprig
tillsätt lök och fräs under omrörning någon minut till.
Tillsätt riven blomkål, timjan och vitlök och stek
ytterligare 5 min.
3. Rör ner grädde och låt småputtra i 2-3 min, tills
såsen är krämig. Smaka av med salt och peppar. Vänd
ihop såsen med pastan vid servering och servera med
gurkstavar.

Tips:
• Gott att toppa med riven parmesan.
• Servera såsen separat om barnen inte vill att den
blandas med pastan.

40 MIN

563 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 33g
Protein 32g

4. Färsbiffar med sirapsslungad kål

Saftiga biffar av färs, serveras med ett rotmos med smak av ingefära.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vitkål
Smör
Sirap, ljus
Rotmos:
Kålrot
Ingefära, finriven
Smör
Mjölk, mellan
Salt
Färsbiffar:
Ägg
Vatten
Ströbröd
Nötfärs
Gul lök, grovt riven
Timjan, torkad
Salt
Svartpeppar

150 g
1 msk
0,5 msk

300 g
2 msk
1 msk

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

1 kg
1 msk
2 msk
1 dl
1 tsk

0,5 st
0,5 dl
0,5 dl
250 g
0,5 st
0,25 dl
0,5 tsk
0,25 tsk

1 st
1 dl
1 dl
500 g
1 st
0,5 dl
1 tsk
0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ljus sirap, mellanmjölk, ströbröd, ägg och torkad timjan

1. Skala och skär kålroten i mindre bitar. Koka dem
mjuka i saltat vatten. Mixa slätt med en mixerstav.
Tillsätt ingefära, smör och mjölk och smaka av med
salt.
2. Vispa upp ägg och vatten lätt i en bunke. Tillsätt
ströbrödet och låt svälla någon minut. Lägg i resten
av ingredienserna och rör om till en jämn smet.
3. Forma till 6/12 små biffar. Hetta upp olja i en stek
panna och stek biffarna tills de är genomstekta med
fin färg på båda sidor, ca 5 min.
4. Skär kålen i bitar och stek i smör under omrörning
ca 3 min. Tillsätt sirap och salt och stek ytterligare
någon minut. Servera biffarna med kålen och
ingefärsmoset.

Tips:
• Garnera med färsk timjan.
• Gott med lingonsylt till barnen.

Laktosfria kassen v4

Innehållsförteckning

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

Allergentyp: Mjölk
BACON SKIVAT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301),
konserveringsmedel (E250), Bacon är en rå produkt och skall genomstekas.

Din lösning
på veckan.

Vecka 4
Lax med fetaosttäcke och gurksallad
Barnens vegetariska omelett
Pasta med bacon och blomkål

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:
Laxfilé

Oliver

Rödlök*

Ägg

Majskorn

Blomkål*

Bacon

Pasta

Gul lök

Matlagningsgrädde*

Potatis*

Vitkål

Fetaost

Gurka*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ättikssprit, socker, mellanmjölk, torkad timjan,
vitlök, torkad dill och vitvinsvinäger

* Används i fler recept

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

25 MIN

604 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 63g
Protein 33g

1. Lax med fetaosttäcke och gurksallad

Grekisk lax med kokt potatis och klassisk gurka i ättikslag.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis
Laxfilé
Smör, till formen
Svartpeppar
Fetaost
Gurksallad:
Vatten, ljummen
Ättiksprit (12 %)
Socker
Gurka, skuren i kuber
Rödlök, hackad
Dill, torkad
Vitkål, strimlad

900 g
500 g
0,5 msk
0,5 tsk
150 g
1,5 dl
0,5 dl
1 dl
0,5 st
0,5 st
1 tsk
200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, socker, ättiksprit och torkad
dill

1. Sätt ugnen på 225 grader
2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.
3. Lägg laxen i en smord ugnsform och salta och peppra.
Smula fetaosten över laxen. Tillaga i ugn 10 - 15 minuter.
4. Blanda ihop vatten, ättika och socker tills sockret
löst sig. Lägg i gurka, rödlök och dill.
5. Servera laxen med den kokta potatisen och gurksalladen och strimlad vitkål

Tips:
• Om du inte har torkad dill, skippa den i gurksalladen.
• Smörstek laxen till barnen och servera osten i kuber
bredvid för de som vill ha.

45 MIN

566 kcal/port.
Energi från: Fett 43g
Kolhydrater 27g
Protein 18g

2. Barnens vegetariska omelett
Mumsig omelett med majs och potatis.

Ingredienser:

4 portioner

Potatis
Ägg
Matlagningsgrädde
Mjölk, mellan
Salt
Majskorn
Oliver, urkärnade
Blomkål, tunt hyvlad
Rödlök, tunt hyvlad
Vitvinsvinäger

5 st
6 st
1,5 dl
1,5 dl
1 tsk
150 g
0,5 frp
300 g
0,5 st
0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, mellanmjölk och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skiva potatisen i en halv cm tunna skivor och koka
5 min. Lägg ut i botten på en ugnsform. Knäck äggen
i en skål. Vispa i grädde, mjölk och salt.
3. Häll av spadet från majsen och oliver. Fördela på
potatisarna och häll på omeletten.
4. Grädda mitt i ugnen tills omeletten har stelnat, ca
30 min. Blanda blomkål, rödlök och vitvinsvinäger.
Smaka av med salt. Servera omeletten med
blomkålssallad.

Tips:
• Koka gärna potatisen i dagen innan.
• Servera oliverna bredvid om barnen inte gillar dom
i maten.

25 MIN

622 kcal/port.
Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 79g
Protein 21g

3. Pasta med bacon och blomkål

En snabblagad gräddig pasta med bacon, blomkål och timjan.
Ingredienser:

4 portioner

Pasta
Bacon, strimlad
Gul lök, hackad
Blomkål, riven
Timjan, torkad
Vitlöksklyfta, finhackad
Matlagningsgrädde
Gurka

400 g
140 g
1 st
400 g
2 tsk
1 st
3 dl
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp en stekpanna och stek bacon lätt knaprig
Tillsätt lök och fräs under omrörning någon minut till.
Tillsätt riven blomkål, timjan och vitlök och stek
ytterligare 5 min.
3. Rör ner grädde och låt småputtra i 2-3 min, tills
såsen är krämig. Smaka av med salt och peppar. Vänd
ihop såsen med pastan och servera med gurkstavar.

Tips:
• Gott att toppa med riven parmesan.
• Servera såsen separat om barnen inte vill att den
blandas med pastan.

Tredagarskassen v4

Innehållsförteckning
BACON SKIVAT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av gris (96%), vatten, salt,
antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250), Bacon är en rå produkt och skall
genomstekas.

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

Vecka 4
Räksallad med rostade grönsaker
Indisk kyckling med raita
Färsbiffar med bönsallad och kvargsås
Fried rice med stekt ägg

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:
Räkor

Råris

Tomat*

Nötfärs

Ingefära

Rucola*

Kycklingfilé

Broccoli

Gul lök*

Ägg*

Paprika

Kvarg*

Morot*

Matyoghurt

Potatis*

Bönmix

Grönkål*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, spiskummin, cayennepeppar, paprikapulver,
torkad dill och torkad mynta

* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Rucola
Grönkål
Morot

35 g
50 g
2 st

70 g
100 g
4 st

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med salt
och peppar.

35 MIN

232 kcal/port.
Energi från: Fett 20%
Kolhydrater 38%
Protein 42%

1. Räksallad med rostade grönsak
Matig sallad med skaldjur och dressing.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot, slantad
Potatis, tärnad
Olivolja
Vitlöksklyfta, riven
Spiskummin
Cayennepeppar
Salt
Grönkål
Kvarg
Vitlöksklyfta, riven
Tomat, tärnad
Rucola, tärnad
Räkor, avrunna

1 st
150 g
0,5 msk
0,5 st
0,25 tsk
0,25 tsk
0,5 tsk
50 g
1 dl
0,5 st
1 st
15 g
170 g

2 st
300 g
1 msk
1 st
0,5 tsk
0,5 tsk
1 tsk
100 g
2 dl
1 st
2 st
30 g
340 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, cayennepeppar och spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela morot och potatis på en
ugnsplåt och vänd runt i olja, vitlök, spiskummin,
cayennepeppar och salt. Rosta mitt i ugnen ca 20
min. Rosta med kålen de sista 5 min.
2. Blanda en dressingen på kvarg och vitlök. Smaka av
salt och cayennepeppar.
3. Blanda ihop de rostade grönsakerna med tomat,
rucola och räkor. Servera med dressing.

Tips:
• Rosta extra grönsaker, perfekt att ha i kylen och
göra goa sallader på.

35 MIN

370 kcal/port.
Energi från: Fett 23%
Kolhydrater 39%
Protein 38%

2. Indisk kyckling med raita
Kyckling med indiska kryddor.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Kycklingfilé
Spiskummin
Paprikapulver
Svartpeppar
Vitlöksklyfta, riven
Olivolja
Morot, riven

300 g
2 st
0,5 msk
0,5 msk
0,25 tsk
1,5 st
0,5 msk
2 st

600 g
4 st
1 msk
1 msk
0,5 tsk
3 st
1 msk
4 st

1 tsk
0,5 st
1 dl

2 tsk
1 st
2 dl

Raita:
Mynta, torkad
Vitlöksklyfta, riven
Matyoghurt

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, paprikapulver, torkad
mynta, vitlök och spiskummin.

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.
2. Dela kycklingfiléerna i 3 avlånga bitar. Blanda
kryddor och vitlök med olja. Lägg kycklingbitarna i
marinaden och vänd runt ordentligt.
3. Hetta upp en stekpanna och stek kycklingen ca
6 min. Använd gärna stektermometer, kycklingen är
perfekt vid 70°.
4. Blanda mynta, vitlök med yoghurt till en raita och
smaka av med salt och peppar.
5. Servera kycklingen med potatis, raita och
riven morot.

Tips:
• Tillred kycklingen i ugnen på grilleffekt.

35 MIN

388 kcal/port.
Energi från: Fett 37%
Kolhydrater 24%
Protein 39%

3. Färsbiffar med bönsallad och kvargsås
Smakrika färsbiffar med en fräsch bönsallad.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Ägg
Gul lök, finhackad
Morot, finriven
Vitlöksklyfta, finriven
Paprikapulver
Salt
Svartpeppar
Olivolja
Kvarg
Dill, torkad
Vitlöksklyfta, riven

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

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

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

1 frp
0,5 st
4 st
2 krm
1 tsk

Bönsallad:
Bönmix, avsköljda
Gul lök, finhackad
Tomat, delad
Salt
Spiskummin

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, torkad dill,
paprikapulver och spiskummin.

1. Blanda ihop färsen med ägg, lök, morot, vitlök,
paprikapulver, salt och peppar. Forma till mindre
biffar och stek 2-3 min per sida i en het panna i olja.
2. Blanda alla ingredienser till bönsalladen. Rör ihop
kvarg, dill och vitlök till en sås. Smaka av med salt
och peppar.
3. Servera biffarna med bönsallad och kvargsås.

Tips:
• Stek hellre biffarna för lite än för mycket så blir
de saftigare. Det gör inget med rosa mitt.

20 MIN

376 kcal/port.
Energi från: Fett 38%
Kolhydrater 45%
Protein 17%

4. Fried rice med stekt ägg
Stekt ris med grönsaker och ägg.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Olivolja
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finriven
Ingefära, riven
Broccoli, i små buketter
Paprika, tärnad
Råris, kokt
Ägg, stekt

1 msk
1 st
0,5 st
10 g
250 g
0,5 st
2,5 dl
2 st

2 msk
2 st
1 st
20 g
500 g
1 st
5 dl
4 st

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

1. Hetta upp olja i en wok eller stor stekpanna.
Stek lök, vitlök och ingefära tills löken mjuknat.
2. Tillsätt broccoli och paprika och stek under ett
par minuter. Blanda ner riset, rör om och fortsätt
steka på medelvärme tills riset är varmt.
Smaka av med salt och peppar.
3. Stek äggen i lite olja och servera till det
stekta riset.

Tips:
• Torrosta lite frön eller nötter om ni vill ha lite crunch
på rätten.

Hälsokassen v4

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

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

Allergentyp: Kräftdjur
KVARG
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK/ pasteurisert MELK/ pastöroitu MAITO, mjölksyrakultur/
melkesyrekultur / hapate, ystenzym/ mikrobiell løpe/ mikrobiologinen juoksute..

Innehåller: Mjölk.

