
Vecka 6 

Tacofisk

Rostat grönt med pocherade ägg

Kycklinggryta med oliver och ris

Pasta med rökt skinka och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, hönsbuljong, honung, vitlök, malen koriander, malen spiskummin, 
paprikapulver, socker, cayennepeppar och vinäger

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Ägg

Matlagningsgrädde

Fetaost

Crème fraiche

Riven ost

Hela tomater

Krossade tomater

Pasta

Ris*

Rucola

Citron*

Vitkål

Potatis

Morot

Fänkål*

Rödlök*

Gul lök

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. Tacofisk
Krämig och god ugnsgratinerad fisk med tacokrydda.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,25 dl  2,5 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Citronsaft, pressad  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Vitkål  150 g  300 g 
Fänkål 0,25 st 0,5 st
Citron 0,5 msk 1 msk 
 Tacokrydda:
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, malen koriander, malen spiskummin, paprika- 
pulver, socker och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°. Blanda ihop tacokryddan.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Skär fisken i skivor, ca 2 cm tjocka. Lägg fisken i en
ugnsform. Häll över citronsaften och salta.

4. Vispa samman grädde, crème fraiche och taco- 
kryddan.

5. Bred ut såsen över fisken och strö över den rivna
osten. Ställ in i mitten av ugnen ca 20 min.

6. Servera med strimlad vitkål och fänkålssallad top-
pad med lite citron, salt och svartpeppar. 

Tips:
• Gott med nachochips till.
• Servera gurkstavar till barnen.

 

25 MIN
640 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 51g 

Protein 35g



2. Rostat grönt med pocherade ägg
Rått krisp möter sött och varmt ugnsrostat med härligt rinnig äggula.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, klyftor  250 g  500 g
Morot, stavar  3 st  6 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fänkål  0,25 st  0,5 st
Rödlök  0,25 st  0,5 st
Citron  0,25 st  0,5 st
Vinäger  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  4 st  8 st

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

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatis och morot på en
ugnsplåt. Ringla över olja och salta. Rosta mitt i ugnen
ca 20-25 min. 

2. Skär fänkål 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 kast-
rull. 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. Salta 
och peppra efter smak.

Tips:
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda över
fänkålen.
• Servera alla grönsaker separat så får barnen välja
sina favoriter.

40 MIN
441 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 28g 

Protein 15g



3. Kycklinggryta med oliver och ris
En lättlagad grytan med kycklinglårfilé tomat och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Kycklinglårfilé 250 g 500 g
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyftor, finhackade 1,5 st 3 st
Hela tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1 dl 2 dl
Hönsbuljongtärning 0,5 st 1 st
Honung 0,25 msk 0,5 msk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 0,5 tsk

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

1. Tillaga riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär kycklingen i mindre bitar. Stek kycklingen, lök 
och vitlök i olja tills löken mjuknat. Häll på tomater, 
vatten och smula ner buljongen. Låt sjuda ca 20 min. 
Smaka av med honung, salt och peppar.

3. Servera med nykokt ris.

Tips:
• Gott med färsk persilja och oliver i grytan.
• Denna rätt är även god till pasta eller couscous, så 
kan barnen själva välja.

 

40 MIN
582 kcal/port. 

Energi från: Fett 16g 
Kolhydrater 64g 

Protein 43g



4. Pasta med skinka och fetaost
Pasta i tomatsås med lök, rucola, rökt skinka och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rökt skinka, strimlad  0,5 frp  1 frp
Rödlök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Krossade tomater  200 g  400 g
Pasta  250 g  500 g
Fetaost, smulad  75 g  150 g
Rucola  35 g 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och vitlök

1. Stek skinka tills den är något knaprig i torr panna.
Tillsätt lök och vitlök och stek tills löken mjuknat.

2. Häll i tomatkross och låt småputtra någon min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

4. Smula ner fetaosten i såsen och vänd ihop pastan
med såsen och rucola. Krydda med svartpeppar.

Tips:
• Det går alldeles utmärkt att krydda upp såsen med
lite örtkryddor.
• Servera rucolan vid sidan av till de minsta om de
ogillar att ha den i pastan.

30 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 41g 

Protein 23g



Familjekassen v6 
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 

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

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

CREME FRAICHE 34%, COOP 
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Mjölk, Laktos 

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

RÖKT SKINKA 
INGREDIENSER: Skinka av gris° 90% (helmuskel), vatten, salt, druvsocker, socker, stabiliserings- 
medel (E 451), antioxidationsmedel (E 301), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. 
°Ursprung: Sverige..

HELA TOMATER
INGREDIENSER: Skalade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien), surhetsreglerande 
medel (E 330 citronsyra ). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA.
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Sojabönor, Lupin, Blötdjur, Selleri, Senap, Fisk, Mjölk, Nötter 
(eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 6 

Fiskgryta med potatis och palsternacka

Svamppasta

Grekisk falukorv i ugn

Stroganoff



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, fiskfond, fänkålsfrön, vitlök, chiliflakes, vitvinsvinäger, 
fransk senap, köttbuljong och mjölk

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

Vit fisk

Falukorv

Biff

Fetaost

Crème fraiche*

Krossade tomater

Pasta

Ris*

Potatis*

Tomat

Rödlök

Palsternacka

Citron

Champinjoner

Babyspenat*

Vitkål

Gul lök

Morot*

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. Fiskgryta med potatis och palsternacka
En värmande matig fiskgryta med smak av fänkål och citron.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Potatis, tärnad 150 g 300 g
Fänkålsfrön  0,5 tsk  1 tsk
Smör  1 msk  2 msk
Vatten  1,5 dl  3 dl
Crème fraiche 1 dl  2 dl
Fiskfond  0,5 msk  1 msk
Palsternacka, skalad,
och tärnad  1,5 st  3 st
Citron, pressad saft  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, fänkålsfrön, smör och fiskfond

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär fisken i kuber, salta och låt stå minst 10 min.
Fräs lök, potatis och fänkålsfrön i smör i en traktör
panna eller en stekpanna med höga kanter.

3. Häll i vatten, crème fraiche och fond. Lägg i 
palsternacka och sjud tills den och potatisen är mjuk, 
ca 10 min. Smaka av med salt. Lägg ner fiskbitarna 
utan att röra om. Låt sjuda ytterligare 3 min under 
lock. Pressa över citronsaft.

4. Servera fiskgrytan med ris.

Tips:
• Har du morötter hemma ta med det i grytan också.
• Servera grönsaker och fisk för sig om barnen inte
gillar att det blandas.

 

35 MIN
732 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 63g 

Protein 54g



2. Svamppasta
Smakrik pasta med champinjoner, spenat och chiliflkes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Champinjoner, i kvartar 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk 
Babyspenat 50 g 100 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Pasta 200 g 400 g
Morot 1,5 st 3 st

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

1. Hetta upp en stekpanna med olja och stek 
champinjonerna tills de vätskat av sig och fått färg. 
Stek hastigt med vitlök och chiliflakes. Vänd ner 
spenaten och låt den ”smälta ner” under omrörning. 
Smaka av med salt.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda spenat och champinjonfräset med pastan och 
toppa med chiliflakes. Servera med morotstavar.

Tips:
• Servera med riven parmesan.
• Servera pastan separat om barnen inte gillar att blanda.

 

20 MIN
460 kcal/port. 

Energi från: Fett 7g 
Kolhydrater 78g 

Protein 15g



3. Grekisk falukorv i ugn
Falukorv med fetaost, spenat och tomat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Falukorv 250 g  500 g
Tomat, skivad 1 st  2 st
Fetaost, skivad 75 g  150 g
Babyspenat 35 g  70 g
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
 Potatismos:
Potatis  450 g  900 g
Smör  10 g  20 g
Mjölk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål 150 g  300 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,25 msk 0,5 msk
Vitvinsvinäger 0,5 msk  1 msk
Svartpeppar 0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, smör och 
mjölk

1. Sätt ugnen på 225°. Skala och skär potatisen i 
jämn-stora bitar. Koka i saltat vatten tills de är mjuka. 
Mosa med potatisstomp eller ballongvisp, tillsätt 
smör och mjölk och rör kraftigt till ett fluffigt mos. 
Smaka av med salt.

2. Lägg korven i en ugnsfast form. Skär snitt nästan
igenom hela korven. Stoppa tomatskivor, ostskivor 
och spenat i snitten. Peppra och ringla över olivolja.

3. Grädda mitt i ugnen tills korv och ost fått färg, ca 
20 min. Finstrimla vitkål och krama runt med salt. Låt 
stå några minuter. Krama ut vätskan som bildats och 
blanda kålen med olja, vitvinsvinäger och svartpeppar.

4. Servera falukorven med mos och vitkålssallad.

Tips:
• Den här rätten går att variera i all oändlighet. 
Fyll med ex med mozzarella, senap, oliver eller färska 
örter.
• Låt barnen hjälpa till att laga korven.

30 MIN
545 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 42g 

Protein 41g



4. Stroganoff
Krämig stroganoff med tomat, senap och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl  3 dl
Biff, strimlad 0,5 st 1 st
Smör  10 g 20 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk 1 tsk
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Senap, fransk  1,5 msk  3 msk
Krossade tomater 0,5 frp  1 frp
Köttbuljongtärning  0,5 st  1 st
Crème fraiche  0,75 dl 1,5 dl
Morot  1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, fransk senap och köttbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp smöret i en het stekpanna och bryn
köttet i omgångar, salta och peppra.

3. Tillsätt löken och bryn tillsammans med köttet i
ca 2 min. Tillsätt senap, tomatkross och buljong. Låt
puttra ihop några minuter.

4. Häll på crème fraiche och låt koka ihop någon minut
till. Servera med ris och rivna morötter.

Tips:
• Gott att krydda grytan med hel kummin.
• Servera morotsstavar till barnen.

35 MIN
378 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 24g 

Protein 28g



Ekologiska kassen v6 
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.

CREME FRA KRAV 34%, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE*, mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Mjölk 

FALUKORV 
INGREDIENSER: Gris* och nötkött* 64% (Sverige), vatten, fett från gris* 5% (Sverige), potatis-
mjöl**, salt, kryddor (svartpeppar**, muskot**, ingefära**), lök**, socker**, antioxidationsme-
del (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. 
**Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt..



Vecka 6 

Tacofisk

Rostat grönt med pocherade ägg

Kycklinggryta med oliver och ris

Pasta med rökt skinka och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, hönsbuljong, honung, vitlök, malen koriander, malen spiskummin, 
paprikapulver, socker, cayennepeppar och vinäger

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Ägg

Matlagningsgrädde

Fetaost

Crème fraiche

Riven ost

Hela tomater

Krossade tomater

Pasta

Ris*

Rucola

Citron*

Vitkål

Potatis

Morot

Fänkål*

Rödlök*

Gul lök

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. Tacofisk
Krämig och god ugnsgratinerad fisk med tacokrydda.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,25 dl  2,5 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Citronsaft, pressad  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Vitkål  150 g  300 g 
Fänkål 0,25 st 0,5 st
Citron 0,5 msk 1 msk 
 Tacokrydda:
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, malen koriander, malen spiskummin, paprika- 
pulver, socker och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°. Blanda ihop tacokryddan.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Skär fisken i skivor, ca 2 cm tjocka. Lägg fisken i en
ugnsform. Häll över citronsaften och salta.

4. Vispa samman grädde, crème fraiche och taco- 
kryddan.

5. Bred ut såsen över fisken och strö över den rivna
osten. Ställ in i mitten av ugnen ca 20 min.

6. Servera med strimlad vitkål och fänkålssallad top-
pad med lite citron, salt och svartpeppar. 

Tips:
• Gott med nachochips till.
• Servera gurkstavar till barnen.

 

25 MIN
640 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 51g 

Protein 35g



2. Rostat grönt med pocherade ägg
Rått krisp möter sött och varmt ugnsrostat med härligt rinnig äggula.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, klyftor  250 g  500 g
Morot, stavar  3 st  6 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fänkål  0,25 st  0,5 st
Rödlök  0,25 st  0,5 st
Citron  0,25 st  0,5 st
Vinäger  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  4 st  8 st

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

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatis och morot på en
ugnsplåt. Ringla över olja och salta. Rosta mitt i ugnen
ca 20-25 min. 

2. Skär fänkål 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 kast-
rull. 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. Salta 
och peppra efter smak.

Tips:
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda över
fänkålen.
• Servera alla grönsaker separat så får barnen välja
sina favoriter.

40 MIN
441 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 28g 

Protein 15g



3. Kycklinggryta med oliver och ris
En lättlagad grytan med kycklinglårfilé tomat och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Kycklinglårfilé 250 g 500 g
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyftor, finhackade 1,5 st 3 st
Hela tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 1 dl 2 dl
Hönsbuljongtärning 0,5 st 1 st
Honung 0,25 msk 0,5 msk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 0,5 tsk

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

1. Tillaga riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär kycklingen i mindre bitar. Stek kycklingen, lök 
och vitlök i olja tills löken mjuknat. Häll på tomater, 
vatten och smula ner buljongen. Låt sjuda ca 20 min. 
Smaka av med honung, salt och peppar.

3. Servera med nykokt ris.

Tips:
• Gott med färsk persilja och oliver i grytan.
• Denna rätt är även god till pasta eller couscous, så 
kan barnen själva välja.

 

40 MIN
582 kcal/port. 

Energi från: Fett 16g 
Kolhydrater 64g 

Protein 43g



4. Pasta med skinka och fetaost
Pasta i tomatsås med lök, rucola, rökt skinka och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rökt skinka, strimlad  0,5 frp  1 frp
Rödlök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Krossade tomater  200 g  400 g
Pasta  250 g  500 g
Fetaost, smulad  75 g  150 g
Rucola  35 g 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och vitlök

1. Stek skinka tills den är något knaprig i torr panna.
Tillsätt lök och vitlök och stek tills löken mjuknat.

2. Häll i tomatkross och låt småputtra någon min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

4. Smula ner fetaosten i såsen och vänd ihop pastan
med såsen och rucola. Krydda med svartpeppar.

Tips:
• Det går alldeles utmärkt att krydda upp såsen med
lite örtkryddor.
• Servera rucolan vid sidan av till de minsta om de
ogillar att ha den i pastan.

30 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 41g 

Protein 23g



Laktosfria kassen v6 
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

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

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

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

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

RÖKT SKINKA 
INGREDIENSER: Skinka av gris° 90% (helmuskel), vatten, salt, druvsocker, socker, stabiliserings-
medel (E 451), antioxidationsmedel (E 301), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. °Ursprung: 
Sverige.

HELA TOMATER
INGREDIENSER: Skalade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien), surhetsreglerande 
medel (E 330 citronsyra ). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA.
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Sojabönor, Lupin, Blötdjur, Selleri, Senap, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree 
nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 6

Tacofisk

Rostat grönt med pocherade ägg

Pasta med rökt skinka och fetaost

Din lösning
på veckan.



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, malen koriander, malen spiskummin, paprika-
pulver, socker, cayennepeppar och vinäger

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

* Används i fler recept

Vit fisk

Rökt skinka

Ägg

Matlagningsgrädde

Fetaost

Crème fraiche

Riven ost

Krossade tomater

Pasta

Ris

Rucola

Citron*

Vitkål

Potatis

Morot

Fänkål*

Rödlök*

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. Tacofisk
Krämig och god ugnsgratinerad fisk med tacokrydda.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  2,5 dl
Vit fisk  500 g
Citronsaft, pressad  2 msk
Salt  1 tsk
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Crème fraiche  2 dl
Riven ost  1,5 dl
Vitkål  300 g
Fänkål 0,5 st
Citron 1 msk
 Tacokrydda:
Koriander, malen  1 tsk
Spiskummin, malen  1 msk
Paprikapulver  1 tsk
Cayennepeppar  1 tsk
Socker  1 tsk
Salt  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, malen koriander, malen spiskummin, paprika- 
pulver, socker och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°. Blanda ihop tacokryddan.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Skär fisken i skivor, ca 2 cm tjocka. Lägg fisken i en
ugnsform. Häll över citronsaften och salta.

4. Vispa samman grädde, crème fraiche och tacokryddan.

5. Bred ut såsen över fisken och strö över den rivna
osten. Ställ in i mitten av ugnen ca 20 min.

6. Servera med strimlad vitkål och fänkålssallad top-
pad med lite citron, salt och svartpeppar.

Tips:
• Gott med nachochips till.
• Servera gurkstavar till barnen.

25 MIN
640 kcal/port.

Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 51g

Protein 35g



2. Rostat grönt med pocherade ägg
Rått krisp möter sött och varmt ugnsrostat med härligt rinnig äggula.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis, klyftor  500 g
Morot, stavar  6 st
Olivolja  2 msk
Salt  1 tsk
Fänkål  0,5 st
Rödlök  0,5 st
Citron  0,5 st
Vinäger  1 tsk
Ägg  8 st

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

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatis och morot på en
ugnsplåt. Ringla över olja och salta. Rosta mitt i ugnen
ca 20-25 min.

2. Skär fänkål 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 kast-
rull. 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. Salta 
och peppra efter smak.

Tips:
• Strö gärna chiliflakes eller någon örtkrydda över
fänkålen.
• Servera alla grönsaker separat så får barnen välja
sina favoriter.

40 MIN
441 kcal/port.

 Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 28g 

Protein 15g



3. Pasta med skinka och fetaost
Pasta i tomatsås med lök, rucola, rökt skinka och fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Rökt skinka, strimlad  1 frp
Rödlök, strimlad  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  2 st
Krossade tomater  400 g
Pasta  500 g
Fetaost, smulad  150 g
Rucola  70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och vitlök

1. Stek skinka tills den är något knaprig i torr panna.
Tillsätt lök och vitlök och stek tills löken mjuknat.

2. Häll i tomatkross och låt småputtra någon min.

3. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

4. Smula ner fetaosten i såsen och vänd ihop pastan
med såsen och rucola. Krydda med svartpeppar.

Tips:
• Det går alldeles utmärkt att krydda upp såsen med
lite örtkryddor.
• Servera rucolan vid sidan av till de minsta om de
ogillar att ha den i pastan.

30 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 32g 
Kolhydrater 41g 

Protein 23g



Tredagarskassen v6
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 

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

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

CREME FRAICHE 34%, COOP 
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Mjölk, Laktos 

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



Vecka 6 

Indisk fiskgryta

Pasta med aubergine och tomatsås

Fyllda tomater med rostat vitkålsmos

Helstekt fläskytterfilé 
med ugnsrostade grönsaker



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist

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.

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

* Används i fler recept

 Veck o-
sa ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vitkål, finstrimlat 100 g 200 g
Morot, finstrimlat 1 st 2 st
Rucola 15 g 30 g
Körsbärstomater, klyftade 125 g 250 g

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, vitlök, garam masala, kardemumma, 
cayennepeppar, rosépeppar och smör

Vit fisk

Fläskytterfilé

Chèvre

Matlagningsgrädde*

Krossade tomater

Linser*

Fullkornspasta

Potatis*

Morot*

Gul lök*

Ingefära

Rödlök

Aubergine

Tomat

Vitkål*

Rödbeta

Rucola*

Körsbärstomater



1. Indisk fiskgryta
Fiskgryta med indiska smaker som garam masala, ingefära och kardemumma.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Potatis  250 g  500 g
Morot  1 st  2 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Rapsolja  0,5 tsk  1 tsk
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Kardemumma  0,5 tsk  1 tsk
Ingefära  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Vatten  3 dl  6 dl
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, rapsolja, cayennepeppar, karde-
mumma, garam masala och vitlök

1. Skär fisken i bitar och salta. Skala och skär potatis
och morötter i bitar och löken i klyftor. Stek grönsa-
kerna under omrörning i olja med vitlöken, de torra 
kryddorna och salt.

2. Tillsätt vatten och grädde och låt sjuda tills potati-
sen är mjuk, ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Lägg i fisk-bitarna så de blir täckta av såsen. Sätt 
på ett lock och dra kastrullen från värmen. Servera 
när fisken är klar efter ca 5 min.

Tips:
• Har du koriander hemma så är det gott att servera 
till.

 

30 MIN
305 kcal/port. 

Energi från: Fett 29% 
Kolhydrater 38% 

Protein 33%



2. Pasta med aubergine och tomatsås
Snabblagad pastasås med aubergine och tomat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rödlök, hackad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, finriven  1,5 st  3 st
Aubergine, tärnad  1 st  2 st
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Linser, avsköljda  100 g  200 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fullkornspasta  130 g  260 g

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

1. Hetta upp en kastrull eller stekpanna med olja i.
Stek lök, vitlök och aubergine tills löken är mjuk.

2. Häll i tomatkross och linser. Låt sjuda ca10 min.
Tillsätt salt. Häll i lite vatten om det behövs mer
vätska.

3. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

4. Toppa pastan med såsen vid servering och dra ett
varv med pepparkvarnen.

Tips:
• Håll utkik efter bönpasta i din butik, ett proteinrikt
alternativ till vanlig pasta.

25 MIN
495 kcal/port. 

Energi från: Fett 12% 
Kolhydrater 69% 

Protein 19%



3. Fyllda tomater med rostat vitkålsmos
Ugnsbakade tomater fyllda med linser och morötter.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Tomat  4 st  8 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Morot, grovriven  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Linser, kokta  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
 Vitkålsmos:
Potatis  250 g  500 g
Vitkål  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matlagningsgrädde  0,5 dl  1 dl

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

1. Sätt ugnen på 225°. Skala och dela potatisarna.
Koka i lättsaltat vatten.

2. Skär vitkålen i mindre bitar och woka i olja till lätt
gyllene i färgen. Mixa vitkålen till en slät puré mosa
potatisen och vispa ihop allt med grädde. Smaka av
med salt och peppar.

3. Skär av toppen av tomaterna och gröp ur innehållet
med en sked. Fräs lök, vitlök och morot i olja under
omrörning någon minut. Tillsätt linser och tomaternas
inkråm. Smaka av med salt och cayennepeppar.

4. Fyll tomaterna med fyllningen, sätt på locken och
ringla över lite olja. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min.

Tips:
• Mixa inte både vitkål och potatis samtidigt, då kan
moset bli som klister.

 

40 MIN
364 kcal/port. 

Energi från: Fett 30% 
Kolhydrater 55% 

Protein 15%



4. Helstekt fläskytterfilè med ugnsrostade grönsaker
Peppar ger smak till fläskytterfilén och osten till grönsakerna.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rödbeta  300 g  600 g
Fläskytterfilé  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Rosépeppar, smulad  0,5 tsk  1 tsk
Smör  0,5 msk  1 msk
Gul lök  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Chèvre  0,5 st  1 st
Rucola  35 g  70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör och rosépeppar

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka rödbetorna med 3 cm kvar av blasten i
saltat vatten. Koka dem precis mjuka, skölj i kallt
vatten och gnid av skalet.

3. Putsa fläskytterfilé och klappa in salt och peppar.
Hetta upp en stekpanna med lock och bryn köttet
runt om i smör. Sänk temperaturen på spisen och
lägg på ett lock. Låt eftersteka ca 10 min. Använd
gärna en stektermometer, fläskytterfilén är perfekt
vid 68°. Låt vila 5 min innan köttet skärs upp i 1 cm
tjocka skivor.

4. Klyfta rödbetorna och löken, fördela på en ugns
plåt. Ringla över olja och salta. Rosta högt upp i
ugnen ca 10 min. Bryt chèvreosten i bitar och
fördela på plåten. Toppa med rucola.

Tips:
• Grönsakerna kan gärna serveras som en förrätt
med lite rostade nötter som topping.

40 MIN
425 kcal/port. 

Energi från: Fett 49% 
Kolhydrater 20% 

Protein 31%



Hälsokassen v6 
Innehållsförteckning

CHÉVRE
Ingredienser: Pastöriserad GETMJÖLK, salt, antioxidationsmedel: kalciumklorid, ystenzym, 
mjölksyrakultur, vitmögelkultur..
Innehåller: Mjölk.

FULLKORNSPASTA
INGREDIENSER: fullkornsmjöl av durumVETE 55%, mjöl av durumVETE.
Allergentyp: Vete

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

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


