Vecka 5
Pasta med tonfisk och grönkål
Asiatisk färspanna med vitlök
Linsbiffar med klyftpotatis
Fläskytterfilé i dragonsås

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:
Tonfisk

Pasta

Grönkål

Nötfärs

Vita bönor

Gul lök

Fläskytterfilé

Ris*

Citron

Matlagningsgrädde*

Äpple

Morot*

Gräddfil

Broccoli

Vitkål

Riven ost

Potatis

Babyspenat*

Linser

Purjolök*

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, fiskbuljong, sambal oelek, fisksås, socker,
japansk soja, sweet chilisås, ströbröd, ägg, kapris, cayennepeppar, äppelcidervinäger,
smör, torkad dragon och köttbuljong

* Används i fler recept

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

30 MIN

681 kcal/port.
Energi från: Fett 25g
Kolhydrater 79g
Protein 32g

1. Pasta med tonfisk och grönkål

Krämig tonfiskpasta med vita bönor och kapris.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Grönkål, plockade blad
Purjolök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Olivolja
Vatten
Matlagningsgrädde
Citron, finrivet skal
och saft
Fiskbuljongtärning
Salt
Svartpeppar
Tonfisk, i vatten
Vita bönor, avsköljda
Kapris, små

160 g
100 g
50 g
0,5 st
0,5 msk
1,5 dl
0,75 dl

320 g
200 g
100 g
1 st
1 msk
3 dl
1,5 dl

0,25 st
0,5 st
0,25 tsk
0,25 tsk
90 g
1 frp
15 g

0,5 st
1 st
0,5 tsk
0,5 tsk
180 g
2 frp
30 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Fräs grönkål, purjolök och vitlök i olja i en stekpanna.
Tillsätt vatten, grädde, finrivet citronskal (endast det
gula) och citronsaft.
3. Smula ner fiskbuljongen och krydda med salt och
peppar. Krama ur vätskan ur tonfisken och rör ner i
såsen. Tillsätt bönor och kapris. Vänd ner den nykokta
pastan och servera direkt.

Tips:
• För lite extra sting krydda med chiliflakes.
• Servera såsen separat så barnen själva får blanda
med pastan.

25 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 67g
Protein 32g

2. Asiatisk färspanna med vitlök

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
Purjolök, finstrimlad
Morot, riven
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
50 g
2 st
150 g

3 dl
400 g
1 msk
0,5 msk
3 st
2 msk
1 msk
1 msk
100 g
4 st
300 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 salt
och svartpeppar.
3. Servera med ris, purjolök, morot och vitkål.

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

40 MIN

667 kcal/port.
Energi från: Fett 15g
Kolhydrater 98g
Protein 34g

3. Linsbiffar med klyftpotatis

Goda vegetariska biffar på linser och morot.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Olivolja
Salt
Olivolja
Babyspenat
Sweet chilisås
Gräddfil

450 g
0,5 msk
0,5 tsk
0,5 msk
15 g
1 msk
1,5 dl

900 g
1 msk
1 tsk
1 msk
30 g
2 msk
3 dl

145 g
0,5 st
0,75 dl
0,5 st
0,5 dl
0,5 st
0,5 st
0,5 tsk
1 krm

290 g
1 st
1,5 dl
1 st
1 dl
1 st
1 st
1 tsk
2 krm

Linsbiffar:
Linser, torkade
Morot, riven
Riven ost
Gul lök, riven
Ströbröd
Ägg
Vitlöksklyfta, riven
Salt
Cayennepeppar

Bra att ha hemma:
salt, cayennepeppar, olivolja, ströbröd, ägg, vitlök
och sweet chilisås

1. Sätt ugnen på 200º. Skär potatisen i klyftor och
vänd runt i olja på en ugnsplåt. Salta och rosta
mitt i ugnen ca 25 min.
2. Blanda alla ingredienser till biffarna till en
jämn smet och forma till små biffar.
3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.
4. Servera biffarna med klyftpotatis, spenat
och sweet chilisås blandad med gräddfil.

Tips:
• Gott med riven parmesan eller fetaost i gräddfilen.
• Strunta i att blanda ner chilisåsen i gräddfilen
till barnen.

35 MIN

513 kcal/port.
Energi från: Fett 12g
Kolhydrater 64g
Protein 35g

4. Fläskytterfilé i dragonsås

Fläskytterfilén serveras med en äppelsallad med rå, tunt skivad broccoli.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Fläskytterfilé
Smör
Flingsalt
Svartpeppar
Purjolök, strimlad
Vitlöksklyfta, finhackad
Vatten
Matlagningsgrädde
Dragon, torkad
Köttbuljongtärning

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

3 dl
1 st
1 msk
1 tsk
0,5 msk
100 g
1 st
1,5 dl
1,5 dl
1 msk
1 st

125 g
0,5 msk
0,5 st
20 g
0,5 msk
0,5 tsk

250 g
1 msk
1 st
40 g
1 msk
1 tsk

Äppelsallad:
Broccoli, i tunna skivor
Olivolja
Äpplen, i tunna skivor
Babyspenat
Äppelcidervinäger
Flingsalt

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök,
torkad dragon, köttbuljong och äppelcidervinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Putsa och skär köttet i ca 1 cm skivor. Hetta upp en
stekpanna och stek köttet i smör på hög värme till fin
färg. Salta och peppra. Stek med purjolök och vitlök
under omrörning tills löken är mjuk. Tillsätt vatten,
grädde, dragon och buljong. Låt småputtra ca 10 min.
3. Vänd runt broccolin med olja. Blanda sedan med
resten av ingredienserna till salladen.
4. Servera fläskytterfilén i dragonsåsen med ris och
äppelsallad med broccoli.

Tips:
• Skiva broccolin med en mandolin så blir det riktigt tunt.
• Servera äpplet vid sidan av till barnen.

Familjekassen v5

Innehållsförteckning
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

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

Vecka 5
Räkcurry med kokosmjölk och broccoli
Krispiga bönbullar med matvete
Fläskkotlett i grönpepparsås
Pasta med rotsaker och linser

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:
Räkor

Linser

Gul lök*

Fläskkotlett

Kokosmjölk

Tomat

Gräddfil

Matvete*

Rödlök

Riven ost

Pasta

Potatis

Bönor vita

Broccoli

Vitkål*

Crème fraiche

Morot*

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes, curry, grönsaksbuljong, ägg,
spiskummin, cayennepeppar, ströbröd, sweet chilisås, grönpeppar, rött matlagningsvin,
oxfond, smör, torkad timjan och tomatpuré

* 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

30 MIN

419 kcal/port.
Energi från: Fett 23g
Kolhydrater 37g
Protein 14g

1. Räkcurry med kokosmjölk och broccoli

Räkcurry med grönsaker och kokosmjölk är en härlig vardagsmiddag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Matvete
Broccoli, i buketter och
stjälken i bitar
Morot, i tunna stavar
Gul lök, skivad
Chiliflakes
Vitlöksklyfta, finriven
Curry
Olivolja
Grönsaksbuljongtärning
Kokosmjölk
Räkor, skalade

1,25 dl

2,5 dl

125 g
1 st
0,5 st
0,25 tsk
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk
0,5 st
200 ml
75 g

250 g
2 st
1 st
0,5 tsk
1 st
1 msk
1 msk
1 st
400 ml
150 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, chiliflakes, vitlök, curry
och grönsaksbuljong

1. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.
2. Stek grönsaker, lök, chili, vitlök och curry i olja så
att allt får färg. Smula ner buljongen och häll på
kokosmjölken. Låt sjuda 10–15 min.
3. Lägg i räkorna och värm grytan ca 1 min. Smaka av
med salt. Servera räkcurryn med matvetet.

Tips:
• Gott att servera koriander till.
• Koka nudlar till barnen om de hellre vill ha det.

35 MIN

646 kcal/port.
Energi från: Fett 19g
Kolhydrater 81g
Protein 37g

2. Krispiga bönbollar med matvete
Bönbollar med matvete, tomat och gräddfilssås.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

1. Koka matvetet enligt anvisningen på paketet.

Matvete
Vitkål, strimlad
Tomat, tärnad
Rödlök, strimlad
Bönbullar:
Bönor, avsköljda
Riven ost
Gul lök, riven
Ägg
Spiskummin
Salt
Cayennepeppar
Ströbröd, panering

1,25 dl
100 g
1 st
0,5 st

2,5 dl
200 g
2 st
1 st

2. Mosa och blanda alla ingredienser till bönbollarna
till en jämn smet.

0,5 frp
0,75 dl
0,5 st
0,5 st
0,5 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 dl

1 frp
1,5 dl
1 st
1 st
1 tsk
1 tsk
0,5 tsk
1 dl

Tips:

1 dl
0,25 dl

2 dl
0,5 dl

• Har du tortillabröd eller pitabröd hemma, servera
det till.
• Låt barnen vara med och rulla bollarna.

Sås:
Crème fraiche
Sweet chilisås

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sweet chilisås, ströbröd, cayennepeppar,
spiskummin och ägg.

3. Forma till bollar och rulla i ströbröd. Hetta upp olja
i stekpanna, stek till fin färg på medelvärme ca 20 min.
4. Blanda gräddfil med sweet chilisås.
5. Servera bollarna med matvete, vitkål, tomat,
lök och sås.

40 MIN

716 kcal/port.
Energi från: Fett 48g
Kolhydrater 36g
Protein 34g

3. Fläskkotlett i grönpepparsås

Vitkålsmos och fläskkotlett med smakrik grönpeppar.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fläskkotlett
Flingsalt
Svartpeppar
Smör

2 frp
1 tsk
0,25 tsk
0,5 msk

2 frp
2 tsk
0,5 tsk
1 msk

0,5 st
1 msk
0,5 msk
1 st
0,5 dl
0,5 dl
1 dl
0,75 msk

1 st
2 msk
1 msk
2 st
1 dl
1 dl
2 dl
1,5 msk

350 g
150 g
0,5 dl

700 g
300 g
1 dl

Grönpepparsås:
Gul lök, finhackad
Grönpeppar, torkad
Smör
Morot, stavar
Rött matlagningsvin
Vatten
Crème fraiche
Oxfond, koncentrerad

Vitkålmos:
Potatis
Vitkål
Mjölk

1. Skala och dela potatisarna. Koka dem mjuka i saltat
vatten, ca 15 min. Skär vitkålen i mindre bitar och
stek i olja tills den är lätt gyllene i färgen. Mixa
vitkålen till en slät puré.
2. Mosa potatisen och vispa ihop med kålpurén och
mjölk. Smaka av med salt och peppar.
3. Stek lök och grönpeppar i smör i en kastrull tills löken är mjuk. Häll på vin, vatten och crème fraiche och
fond, låt småputtra tills såsen kokat ihop, ca 5 min.
4. Krydda fläskkotletterna med salt och peppar. Hetta
upp en stekpanna med smör och stek filén ca 3 min
per sida.
5. Servera med grönpepparsås, vitkålsmos och morot
stavar.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, grönpeppar,
rött matlagningsvin, oxfond och mjölk

• Gott att servera vitlöksstekta bönor eller
haricots verts till.
• Gör vanligt potatismos om barnen gillar det bättre.

30 MIN

501 kcal/port.
Energi från: Fett 4g
Kolhydrater 95g
Protein 19g

4. Pasta med rotsaker och linser

Pasta med ugnsrostade rotsaker som morot och vitkål.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot
Vitkål
Olivolja
Pasta
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Timjan, torkad
Tomatpuré
Vatten
Linser, avsköljda

1,5 st
200 g
0,5 msk
200 g
0,5 st
0,5 st
0,5 tsk
1 msk
0,5 dl
0,25 frp

3 st
400 g
1 msk
400 g
1 st
1 st
1 tsk
2 msk
1 dl
0,5 frp

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

1. Sätt ugnen på 200º. Skala och skär morötterna i
jämnstora bitar. Skär kålen i lika stora bitar och vänd
runt allt med oljan på en plåt med bakplåtspapper.
Salta och rosta mitt i ugnen ca 30 min.
2. Koka pastan enligt anvisning på förpackningen.
Fräs lök, vitlök, timjan och tomatpuré i olja under
omrörning några minuter.
3. Tillsätt vatten och linser. Vänd ned pastan och de
rostade grönsakerna. Smaka av med salt och peppar
och servera direkt.

Tips:
• Gott att toppa med färsk oregano eller basilika.
• Servera grönsakerna och pastan separerat så får
barnen själva blanda.

Ekologiska kassen v5

Innehållsförteckning

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

Allergentyp: Kräftdjur
VISPGRÄDDE EKO LAKTOSFRI, VALIDO
INGREDIENSER: GRÄDDE*(högpastöriserad). *KRAV-ekologisk ingrediens. Ursprung
gräddråvara: Sverige.

Allergen: Mjölk.
SVENSKT MATVETE, FREBACO KVARN
INGREDIENSER: Ekologiskt VETE (svenskodlat, 100% fullkorn).

Allergentyp: Vete
PASTA, ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt DURUMVETEMJÖL*, ekologiska ÄGG* 15%, vatten, salt.
*Ekologisk ingrediens.

Allergentyp: Vete, ägg
KOKOSMJÖLK, EKO
INGREDIENSER: Ekologiskt kokosextrakt 71% (kokosnöt: Vietnam), vatten, förtjockningsmedel (E 415).

RIVEN OST EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologisk goudaost 98% (ekologisk mjölk*, salt, ekologisk mjölksyrakultur*,
konsistensgivande medel (mikrobiellt ystenzym)), ekologisk potatistärkelse*. Packad i en
skyddande atmosfär. * KRAV- ekologisk ingrediens.

Allergentyp: Mjölk
GRÄDDFIL 12 %, EKO
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

Allergentyp: Mjölk

Vecka 5
Pasta med tonfisk och grönkål
Asiatisk färspanna med vitlök
Linsbiffar med klyftpotatis
Fläskytterfilé i dragonsås

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:
Tonfisk

Pasta

Grönkål

Nötfärs

Vita bönor

Gul lök

Fläskytterfilé

Ris*

Citron

Matlagningsgrädde*

Äpple

Morot*

Matyoghurt

Broccoli

Vitkål

Riven ost

Potatis

Babyspenat*

Linser

Purjolök*

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, fiskbuljong, sambal oelek, fisksås, socker,
japansk soja, sweet chilisås, ströbröd, ägg, kapris, cayennepeppar, äppelcidervinäger,
smör, torkad dragon och köttbuljong

* Används i fler recept

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

30 MIN

681 kcal/port.
Energi från: Fett 25g
Kolhydrater 79g
Protein 32g

1. Pasta med tonfisk och grönkål

Krämig tonfiskpasta med vita bönor och kapris.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Grönkål, plockade blad
Purjolök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Olivolja
Vatten
Matlagningsgrädde
Citron, finrivet skal
och saft
Fiskbuljongtärning
Salt
Svartpeppar
Tonfisk, i vatten
Vita bönor, avsköljda
Kapris, små

160 g
100 g
50 g
0,5 st
0,5 msk
1,5 dl
0,75 dl

320 g
200 g
100 g
1 st
1 msk
3 dl
1,5 dl

0,25 st
0,5 st
0,25 tsk
0,25 tsk
90 g
1 frp
15 g

0,5 st
1 st
0,5 tsk
0,5 tsk
180 g
2 frp
30 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Fräs grönkål, purjolök och vitlök i olja i en stekpanna.
Tillsätt vatten, grädde, finrivet citronskal (endast det
gula) och citronsaft.
3. Smula ner fiskbuljongen och krydda med salt och
peppar. Krama ur vätskan ur tonfisken och rör ner i
såsen. Tillsätt bönor och kapris. Vänd ner den nykokta
pastan och servera direkt.

Tips:
• För lite extra sting krydda med chiliflakes.
• Servera såsen separat så barnen själva får blanda
med pastan.

25 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 67g
Protein 32g

2. Asiatisk färspanna med vitlök

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
Purjolök, finstrimlad
Morot, riven
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
50 g
2 st
150 g

3 dl
400 g
1 msk
0,5 msk
3 st
2 msk
1 msk
1 msk
100 g
4 st
300 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 salt
och svartpeppar.
3. Servera med ris, purjolök, morot och vitkål.

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

40 MIN

667 kcal/port.
Energi från: Fett 15g
Kolhydrater 98g
Protein 34g

3. Linsbiffar med klyftpotatis

Goda vegetariska biffar på linser och morot.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Olivolja
Salt
Olivolja
Babyspenat
Sweet chilisås
Matyoghurt

450 g
0,5 msk
0,5 tsk
0,5 msk
15 g
1 msk
1,5 dl

900 g
1 msk
1 tsk
1 msk
30 g
2 msk
3 dl

145 g
0,5 st
0,75 dl
0,5 st
0,5 dl
0,5 st
0,5 st
0,5 tsk
1 krm

290 g
1 st
1,5 dl
1 st
1 dl
1 st
1 st
1 tsk
2 krm

Linsbiffar:
Linser, torkade
Morot, riven
Riven ost
Gul lök, riven
Ströbröd
Ägg
Vitlöksklyfta, riven
Salt
Cayennepeppar

Bra att ha hemma:
salt, cayennepeppar, olivolja, ströbröd, ägg, vitlök
och sweet chilisås

1. Sätt ugnen på 200º. Skär potatisen i klyftor och
vänd runt i olja på en ugnsplåt. Salta och rosta
mitt i ugnen ca 25 min.
2. Blanda alla ingredienser till biffarna till en
jämn smet och forma till små biffar.
3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.
4. Servera biffarna med klyftpotatis, spenat
och sweet chilisås blandad med matyoghurt.

Tips:
• Gott med riven parmesan eller fetaost i gräddfilen.
• Strunta i att blanda ner chilisåsen i yoghurten till
barnen.

35 MIN

513 kcal/port.
Energi från: Fett 12g
Kolhydrater 64g
Protein 35g

4. Fläskytterfilé i dragonsås

Fläskytterfilén serveras med en äppelsallad med rå, tunt skivad broccoli.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Fläskytterfilé
Smör
Flingsalt
Svartpeppar
Purjolök, strimlad
Vitlöksklyfta, finhackad
Vatten
Matlagningsgrädde
Dragon, torkad
Köttbuljongtärning

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

3 dl
1 st
1 msk
1 tsk
0,5 msk
100 g
1 st
1,5 dl
1,5 dl
1 msk
1 st

125 g
0,5 msk
0,5 st
20 g
0,5 msk
0,5 tsk

250 g
1 msk
1 st
40 g
1 msk
1 tsk

Äppelsallad:
Broccoli, i tunna skivor
Olivolja
Äpplen, i tunna skivor
Babyspenat
Äppelcidervinäger
Flingsalt

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök,
torkad dragon, köttbuljong och äppelcidervinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Putsa och skär köttet i ca 1 cm skivor. Hetta upp en
stekpanna och stek köttet i smör på hög värme till fin
färg. Salta och peppra. Stek med purjolök och vitlök
under omrörning tills löken är mjuk. Tillsätt vatten,
grädde, dragon och buljong. Låt småputtra ca 10 min.
3. Vänd runt broccolin med olja. Blanda sedan med
resten av ingredienserna till salladen.
4. Servera fläskytterfilén i dragonsåsen med ris och
äppelsallad med broccoli.

Tips:
• Skiva broccolin med en mandolin så blir det riktigt tunt.
• Servera äpplet vid sidan av till barnen.

Laktosfria kassen v5

Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

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

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

TURKISK YOGHURT LAKTOSFRI, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteruisert melk/pastöroitu maito,
grädde/kremfløde/kerma, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.

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

Allergentyp: Mjölk

Din lösning
på veckan.

Vecka 5
Pasta med tonfisk och grönkål
Asiatisk färspanna med vitlök
Fläskytterfilé i dragonsås

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:
Tonfisk

Vita bönor

Grönkål

Nötfärs

Ris*

Citron

Fläskytterfilé

Äpple

Morot*

Matlagningsgrädde*

Broccoli

Vitkål

Pasta

Purjolök*

Babyspenat

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, fiskbuljong, äppelcidervinäger, vitlök, sambal
oelek, fisksås, socker, japansk soja, kapris, smör, torkad dragon och köttbuljong

* Används i fler recept

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

30 MIN

681 kcal/port.
Energi från: Fett 25g
Kolhydrater 79g
Protein 32g

1. Pasta med tonfisk och grönkål

Krämig tonfiskpasta med vita bönor och kapris.
Ingredienser:

4 portioner

Pasta
Grönkål, plockade blad
Purjolök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Olivolja
Vatten
Matlagningsgrädde
Citron, finrivet skal
och saft
Fiskbuljongtärning
Salt
Svartpeppar
Tonfisk, i vatten
Vita bönor, avsköljda
Kapris, små

320 g
200 g
100 g
1 st
1 msk
3 dl
1,5 dl
0,5 st
1 st
0,5 tsk
0,5 tsk
180 g
400 g
30 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Fräs grönkål, lök och vitlök i olja i en stekpanna.
Tillsätt vatten, grädde, finrivet citronskal (endast det
gula) och citronsaft.
3. Smula ner fiskbuljongen och krydda med salt och
peppar. Krama ur vätskan ur tonfisken och rör ner i
såsen. Tillsätt bönor och kapris. Vänd ner den nykokta
pastan och servera direkt.

Tips:
• För lite extra sting krydda med chiliflakes.
• Servera såsen separat så barnen själva får blanda
med pastan.

25 MIN

518 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 67g
Protein 32g

2. Asiatisk färspanna med vitlök

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

4 portioner

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

3 dl
400 g
1 msk
0,5 msk
3 st
2 msk
1 msk
1 msk
100 g
4 st
300 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 salt
och svartpeppar.
3. Servera med ris, salladslök, morot och vitkål.

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

35 MIN

513 kcal/port.
Energi från: Fett 12g
Kolhydrater 64g
Protein 35g

3. Fläskytterfilé i dragonsås

Fläskytterfilén serveras med en äppelsallad med rå, tunt skivad broccoli.
Ingredienser:

4 portioner

Ris
Fläskytterfilé
Smör
Flingsalt
Svartpeppar
Purjolök, strimlad
Vitlöksklyfta, finhackad
Vatten
Matlagningsgrädde
Dragon, torkad
Köttbuljongtärning

3 dl
1 st
1 msk
1 tsk
0,5 msk
100 g
1 st
1,5 dl
1,5 dl
1 msk
1 st

Äppelsallad:
Broccoli, i tunna skivor
Olivolja
Äpplen, i tunna skivor
Babyspenat
Äppelcidervinäger
Flingsalt

250 g
1 msk
1 st
40 g
1 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, torkad
dragon, smör, köttbuljong och äppelcidervinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Putsa och skär köttet i ca 1 cm skivor. Hetta upp en
stekpanna och stek köttet i smör på hög värme till fin
färg. Salta och peppra. Stek med purjolök och vitlök
under omrörning tills löken är mjuk. Tillsätt vatten,
grädde, dragon och buljong. Låt småputtra ca 10 min.
3. Vänd runt broccolin med olja. Blanda sedan med
resten av ingredienserna till salladen.
4. Servera fläskytterfilén i dragonsåsen med ris och
äppelsallad med broccoli.

Tips:
• Skiva broccolin med en mandolin så blir det
riktigt tunt.
• Servera äpplet vid sidan av till barnen.

Tredagarskassen v5

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete

Vecka 5
Medelhavsfisk
Rostat grönt med pocherade ägg
Fetaostfylld lövbiff
med medelhavsgrönsaker
Halloumi Stroganoff

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:
Vit fisk

Passerade tomater

Morot*

Lövbiff

Linser

Broccoli

Halloumi

Fullkornsris*

Fänkål*

Ägg

Potatis*

Rödlök*

Fetaost

Tomat

Zucchini

Crème fraiche

Babyspenat*

Gul lök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, kapris, vitvinsvinäger, tomatpuré, grönsaksbuljong,
torkad timjan, balsamvinäger och mellanmjölk

* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Babyspenat
Fänkål, tunt hyvlad

20 g
0,25 st

40 g
0,5 st

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

40 MIN

397 kcal/port.
Energi från: Fett 34%
Kolhydrater 35%
Protein 31%

1. Medelhavsfisk

Härlig saftig fisk med smak av tomater och kapris.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornsris
Vit fisk
Salt
Tomat, i bitar
Gul lök, strimlad
Vitlöksklyfta, riven
Kapris
Babyspenat
Olivolja
Svartpeppar

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

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

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

1. Sätt ugnen på 200º.
2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg fisken i en ugnsform och salta. Blanda tomater,
lök, vitlök, kapris och spenat med olja. Lägg blandningen
på fisken och grädda mitt i ugnen ca 30 min.
3. Dra ett varv med pepparkvarnen vid servering.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.

40 MIN

343 kcal/port.
Energi från: Fett 34%
Kolhydrater 45%
Protein 21%

2. Rostat grönt med pocherade ägg
Härliga grönsaker på plåt med krämigt ägg.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Morot
Olivolja
Salt
Broccoli
Fänkål
Rödlök
Vitvinsvinäger
Ägg

300 g
2 st
0,5 msk
0,5 tsk
125 g
75 g
0,5 st
0,5 tsk
3 st

600 g
4 st
1 msk
1 tsk
250 g
150 g
1 st
1 tsk
6 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och vitvinsvinäger

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. Lägg in broccolin och rosta ytterligare 8-10 min.
3. Skär fänkål och rödlök i supertunna skivor, gärna
med mandolin. Och fördela över de rostade grönsakerna.
4. Koka upp saltat vatten och vinäger i en rymlig
kastrull. Rör runt med en sked så det blir en virvel.
5. 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.
6. Servera äggen till de rostade grönsakerna.
Salta och peppra efter smak.

Tips:
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda över
rätten.

30 MIN

472 kcal/port.
Energi från: Fett 38%
Kolhydrater 33%
Protein 29%

3. Fetaostfylld lövbiff med medelhavsgrönsaker
Stekt lövbiff med fetostfyllning och härliga ugnsgrönsaker.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, klyftad
Zucchini
Rödlök, klyftad
Olivolja
Salt
Svartpeppar
Fetaost
Crème fraiche
Vitlöksklyfta, pressad
Lövbiff
Salt
Svartpeppar
Olivolja

400 g
150 g
0,75 st
0,5 msk
0,5 tsk
0,5 krm
50 g
1 dl
0,25 st
200 g
0,5 tsk
0,5 krm
0,5 msk

800 g
300 g
1,5 st
1 msk
1 tsk
1 krm
100 g
2 dl
0,5 st
400 g
1 tsk
1 krm
1 msk

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

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Sprid ut potatisklyftorna på ena halvan av en plåt
och ringla över olja. Rosta mitt i ugnen ca 15 min.
3. Ta ut plåten och lägg dit grönsakerna. Ringla över
olja, salta och peppra. Rosta ytterligare ca 15 min.
4. Smula fetaosten och blanda med crème fraiche
och vitlök i en skål. Smaka av med salt och peppar.
5. Lägg ut lövbiffarna på en skärbräda och dela på
längden. Bred på en klick fetaoströra. Vik ihop från
båda hållen, salta och peppra efter tycke.
6. Hetta upp olja i en stekpanna och stek köttet ca
3 min per sida. Servera biffen med rostade grönsaker,
potatisklyftor och den fetaostkrämen som blev över.

Tips:
• Garnera med en färsk krydda, tex basilika.

30 MIN

489kcal/port.
Energi från: Fett 34%
Kolhydrater 46%
Protein 20%

4. Halloumi Stroganoff

God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornsris
Halloumi
Morot
Gul lök
Olivolja
Tomatpuré
Mjölk, mellan
Passerade tomater
Grönsaksbuljongtärning
Balsamvinäger
Timjan, torkad
Linser, avsköljda

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

2 dl
200 g
2 st
1 st
1 msk
2 msk
2,5 dl
2 dl
1 st
1 msk
1 tsk
1 dl

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, mellanmjölk, passerade tomater,
buljong, vinäger och timjan. Rör ner linserna. Koka
upp och låt allt sjuda några min. Smaka av med
salt och peppar.
4. Servera stroganoffen med ris.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré,
balsamvinäger, torkad timjan och mellanmjölk.

• Variera salladen med just de grönsakerna du gillar
bäst.

Hälsokassen v5

Innehållsförteckning
HALLOUMI, FONTANA
INGREDIENSER: Pastöriserad ko-, får- och getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym, mynta.

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%.

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

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

