
Vecka 6 

Dragonpanerad fisk med örtsås

Pastagratäng med kyckling

Enkel halloumi stroganoff

Raggmunk med fläsk



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, smör, ägg, citronpeppar, torkad dragon, torkad dill, 
ströbröd, vitvinsvinäger, vitlök, dijonsenap, tomatpuré, mjölk, rårörda lingon och vetemjöl

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Bacon

Gräddfil

Matlagningsgrädde*

Fetaost

Riven ost

Halloumi

Soltorkade tomater

Passerade tomater

Pasta

Ris

Potatis*

Morot*

Gurka

Rödlök

Broccoli

Gul lök

Vitkål

Äpple

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. Dragonpanerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Gurka, tunt skivad 0,25 st  0,5 st
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Gurka, i stavar 0,25 st 0,5 st
Morot, i stavar 1 st  2 st
 Panerad fisk:
Vit fisk  200 g  400 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Ströbröd  1 dl  2 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Citronpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Gräddfil 1,5 dl  3 dl
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad 0,5 tsk  1 tsk  
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, citronpeppar, 
torkad dragon, torkad dill, ströbröd och vitvinsvinäger

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Skär
fisken i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd
med dragon och citronpeppar.

2. Vänd fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en stek-
panna och klicka i smör. Sänk till medelvärme
och stek fisken till fin färg runt om. Låt rinna
av på hushållspapper.

3. Blanda gräddfil, lök och dill. Smaka av med 
salt och peppar. Krama ihop den tunt skivade 
gurkan med lite vinäger och smaka av med salt 
och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås, snabbinlagd 
gurka och morots- och gurkstavar.

Tips:
•  Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

 

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Pastagratäng med kyckling
Gratäng med kyckling, soltorkade tomater, fetaost och broccoli.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 0,5 l 1 l
Kycklinglårfilé 200 g 400 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyfta, finriven 0,5 st 1 st
Matlagningsgrädde 1,5 dl 3 dl 
Mjölk 1 dl 2 dl
Soltorkade tomater, 
strimlade 0,5 dl 1 dl
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Broccoli, 250 g 500 g  
Riven ost 1,5 dl 3 dl 
   
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och mjölk

1. Sätt ugnen på 225º. Koka pastan enligt anvisningen 
på förpackningen. Strimla kycklingen och stek hastigt 
i olja på hög värme i en stekpanna. Salta och peppra. 
Tillsätt vitlök, grädde och mjölk och låt puttra i 5 min.

2. Vänd runt såsen med pasta, soltorkade tomater, 
hälften av fetaosten och broccoli i en ugnsform.

3. Strö över riven ost och gratinera mitt i ugnen till fin 
färg, 10–15 min.

4. Strö över resten av fetaosten.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Servera broccolin vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
801 kcal/port. 

Energi från: Fett 40g 
Kolhydrater 58g 

Protein 49g

Serveringstips och inspiration



3. Enkel halloumi stroganoff
Krämig vegetarisk stroganoff med halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Halloumi  200 g  400 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Rapsolja 0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Dijonsenap  0,75 msk  1,5 msk
Vatten  0,5 dl  1 dl
Passerade tomater  0,5 frp  1 frp
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Morot, riven  1,5 st  3 st
 Vinägrett:
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, rapsolja, olivolja, dijonsenap, 
tomatpuré och vitvinsvinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär halloumin i strimlor. Riv löken grovt. Stek 
halloumin i olja så att den får färg och lägg på ett
fat.

3. Stek lök och tomatpuré i olja. Tillsätt dijonsenap
och vatten. Häll i passerade tomater och grädde. Låt
såsen puttra ca 10 min. Tillsätt halloumin och smaka
av med salt och peppar.

4. Blanda morot med vinägrett. Servera till
stroganoffen med kokt ris och morotsallad.

Tips:
• Gott att blanda i lite dijonsenap i vinägretten.
• Servera morotsstavar till barnen. 

 

25 MIN
728 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 69g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



4. Raggmunk med fläsk
Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vetemjöl  1 dl  2 dl
Mjölk  2,5 dl  5 dl
Ägg  1 st  2 st
Potatis  300 g  600 g
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Bacon  120 g  240 g
Rårörda lingon 1 dl 2 dl
 Sallad:
Vitkål, strimlad  150 g 300 g
Äpple, tärnat 0,5 st 1 st
Rapsolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, smör, rapsolja, mjölk, rårörda lingon, vitvinsvinäger 
och vetemjöl, svartpeppar och ägg

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.

2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.

3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.

4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Blanda
vitkål och äpple med, olja, vinäger, salt och 
svartpeppar. Servera raggmunkarna med bacon, 
kålsallad och rårörda lingon.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon av frysta lingon och socker.
• Servera äpplet i klyftor vid sidan av till barnen.

25 MIN
634 kcal/port. 

Energi från: Fett 31g 
Kolhydrater 17g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v6 
Innehållsförteckning

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE (Sverige), syrningskultur..
Innehåller: Mjölk.

Fetaost 
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 97% ( FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK högst 30%), salt, 
mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens ursprung: Grekland..
Innehåller: Sojabönor, Selleri, Senap, Lupine and its Derivatives, Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, 
Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten.

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, GET - och FÅRMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, mikrobiellt 
ystenzym, torkade myntablad..
Innehåller: Mjölk.

Soltorkade tomater
INGREDIENSER: Soltorkade tomater (Turkiet), solrosolja, salt, oregano, surhetsreglerande medel (E 
330, E 260)..
Innehåller: Fisk, ST, SR, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, SC, Lupine and its Deriva-
tives, Blötdjur, SA, SH, SM, SW, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, Kräftdjur, Ägg, SP, UW, GO, GB, NR

Passerade tomater
INGREDIENSER: Passerade tomater utan skal och kärnor (Portugal och/eller Spanien), surhetsregle-
rande medel (E 330)..

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

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

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



Vecka 6 

Nasigoreng med räkor

Parmesanköttbullar 
med rostade grönsaker

Linsbiffar med klyftpotatis

Korvstroganoff med kryddig korv



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, smör, tomatpuré, dijonsenap, vinäger,  
curry, torkad basilika, cayennepeppar och ströbröd

 

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

Nötfärs

Kryddig korv

Ägg*

Parmesanost*

Matlagningsgrädde

Räkor

Ris*

Linser

Pasta

Potatis

Tomat

Rödlök

Zucchini

Gul lök*

Vitkål*

Broccoli

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. Nasigoreng med räkor
Stekt ris med curry, räkor och vitkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl  3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Curry  1 tsk 2 tsk
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitkål, strimlad 75 g  150 g
Broccoli 125 g 250 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st 1 st
Räkor  150 g  300 g
Ägg  2 st  4 st

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek curry
hastigt under omrörning. Tillsätt lök, vitkål, 
broccoli och vitlök. Stek någon minut till.

3. Tillsätt riset och stek under omrörning tills allt
är blandat. Vänd sist ner räkorna.

4. Stek äggen i lite olja, salta och peppra. Servera 
riset med äggen.

Tips:
• Koka riset dagen innan så går det extra fort att laga
middagen.
• Gott att servera med en klick yoghurt eller gräddfil.

 

40 MIN
478 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 61g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



2. Parmesanköttbullar med rostade grönsaker
Ny smak på köttbullarna med parmesan och tomat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini, i bitar 0,5 st  1 st
Rödlök, i bitar  1 st  2 st
Tomat, i klyftor 1 st 2 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Pasta 160 g 320 g 
 Köttbullar:
Nötfärs  250 g  500 g
Ägg  0,5 st  1 st
Parmesanost, finriven 0,5 dl  1 dl
Basilika, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Tomatpuré  1,5 msk  3 msk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Sprid ut grönsakerna i en långpanna eller
ugnssäker form. Ringla över olivolja, salta och
peppra. Rosta grönsakerna mitt i ugnen ca 20 min.

3. Blanda ingredienserna till köttbullarna till en
smidig färs. Forma 12 stora köttbullar. Hetta upp
olja i en stekpanna och bryn köttbullarna runt om
så att de får färg utan att bli genomstekta. Lägg
dem på plåten med grönsakerna de sista 5 min.
Servera köttbullarna med grönsakerna.

Tips:
• Garnera med färsk basilika.
• Gott med barnens favoritpasta till.

 

30 MIN
436 kcal/port. 

Energi från: Fett 26g 
Kolhydrater 15g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



3. Linsbiffar med klyftpotatis
Goda vegetariska biffar på linser och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Vitkål 150 g 300 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk 
 Linsbiffar:
Linser, torkade 0,5 frp  1 frp
Morot, riven  0,5 st 1 st
Parmesanost 0,25 frp  0,5 frp
Gul lök, riven 0,5 st 1 st
Ströbröd  0,5 dl 1 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar 1 krm  2 krm
 Vitlöksmajonnäs:
Ägg 0,5 st 1 st
Neutral olja 1 dl 2 dl
Senap, dijon 0,5 tsk 1 tsk
Vinäger 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
 
Bra att ha hemma:
salt, cayennepeppar, neutral olja, ströbröd, 
vitlök, dijonsenap och vinäger

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka linserna enligt anvisningen på paketet.

3. Skär potatisen och vitkålen i klyftor och vänd 
runt i olja på en ugnsplåt. Salta och rosta mitt 
i ugnen ca 25 min.

4. Blanda alla ingredienser till biffarna till en jämn
smet och forma till små biffar.

5. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.

6. Lägg ägg, neutral olja, senap, vinäger, vitlök och 
salt i en mixerbunke, sätt ner stavmixen på botten
 och börja mixa, dra sakta uppåt.

7. Servera biffarna med klyftpotatis, vitkål och
vitlöksmajonnäs

Tips:
• Gillar du inte vitlök, blanda ner lite sweet chilisås i 
majonnäsen.
• Om barnen inte gillar vitlök, skippa den i såsen.

 

40 MIN
667 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 98g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



4. Korvstroganoff med kryddig korv
Korv stroganoff med dijon, kryddstark korv och grädde. Smakrik och gräddig!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Kryddig korv, i slantar 150 g 300 g
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Smör 0,5 msk 1 msk
Tomatpuré 1 msk 2 msk
Matlagningsgrädde 1 dl 2 dl 
Vatten 0,5 dl 1 dl
Senap, dijon 0,5 msk 1 msk
Vitkål, strimlad 75 g 150 g
Morot, strimlad 1 st 2 st
Vinäger 1 msk 2 msk 
Olivolja 1,5 msk 3 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, smör, tomatpuré, 
dijonsenap och vinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek korv, lök och vitlök i smör tills löken är mjuk.

2. Tillsätt tomatpuré och stek ytterligare ett par 
minuter. Tillsätt grädde, vatten och senap och låt 
sjuda ca 10 min. Krama ihop vitkål och morot med olja 
och vinäger, salt och peppar.

3. Smaka av stroganoffen med salt och peppar och
servera med ris och vitkålssallad.

Tips:
•  Ugnstek vitkålen om du gillar det bättre.
• Gott med pasta till om barnen gillar det bättre.

30 MIN
620 kcal/port. 

Energi från: Fett 31g 
Kolhydrater 65g 

Protein 18g

Serveringstips och inspiration



   

Ekologiska kassen v6 
Innehållsförteckning

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

Chorizo, eko
Ingredienser: Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*, paprika*, 
vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), kon-
serveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt och rökt. 
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige..

Parmesan, eko
INGREDIENSER: Opastöriserad ekologisk KOMJÖLK (Italien), salt, löpe..
Innehåller: Mjölk.

Grädde, eko
Ingredienser: Ekologisk GRÄDDE, stabiliseringsmedel (karragenan), laktasenzym. Högpastöriserad.
Innehåller: Mjölk.

Räkor, eko
INGREDIENSER: RÄKOR (Pandalus borealis) 48%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, 
E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202)..
Innehåller: Kräftdjur.



Vecka 6 

Dragonpanerad fisk med örtsås

Pastagratäng med kyckling

Enkel halloumi stroganoff

Raggmunk med fläsk



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, smör, ägg, citronpeppar, torkad dragon, torkad dill, 
ströbröd, vitvinsvinäger, vitlök, dijonsenap, tomatpuré, mjölk, rårörda lingon och vetemjöl

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklinglårfilé

Bacon

Gräddfil

Matlagningsgrädde*

Fetaost

Riven ost

Halloumi

Soltorkade tomater

Passerade tomater

Pasta

Ris

Potatis*

Morot*

Gurka

Rödlök

Broccoli

Gul lök

Vitkål

Äpple

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. Dragonpanerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Gurka, tunt skivad 0,25 st  0,5 st
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Gurka, i stavar 0,25 st 0,5 st
Morot, i stavar 1 st  2 st
 Panerad fisk:
Vit fisk  200 g  400 g
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Ströbröd  1 dl  2 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Citronpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Gräddfil 1,5 dl  3 dl
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad 0,5 tsk  1 tsk  
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, citronpeppar, 
torkad dragon, torkad dill, ströbröd och vitvinsvinäger

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Skär
fisken i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd
med dragon och citronpeppar.

2. Vänd fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en stek-
panna och klicka i smör. Sänk till medelvärme
och stek fisken till fin färg runt om. Låt rinna
av på hushållspapper.

3. Blanda gräddfil, lök och dill. Smaka av med 
salt och peppar. Krama ihop den tunt skivade 
gurkan med lite vinäger och smaka av med salt 
och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås, snabbinlagd 
gurka och morots- och gurkstavar.

Tips:
•  Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

 

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Pastagratäng med kyckling
Gratäng med kyckling, soltorkade tomater, fetaost och broccoli.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 0,5 l 1 l
Kycklinglårfilé 200 g 400 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Vitlöksklyfta, finriven 0,5 st 1 st
Matlagningsgrädde 1,5 dl 3 dl 
Mjölk 1 dl 2 dl
Soltorkade tomater, 
strimlade 0,5 dl 1 dl
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Broccoli, 250 g 500 g  
Riven ost 1,5 dl 3 dl 
   
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och mjölk

1. Sätt ugnen på 225º. Koka pastan enligt anvisningen 
på förpackningen. Strimla kycklingen och stek hastigt 
i olja på hög värme i en stekpanna. Salta och peppra. 
Tillsätt vitlök, grädde och mjölk och låt puttra i 5 min.

2. Vänd runt såsen med pasta, soltorkade tomater, 
hälften av fetaosten och broccoli i en ugnsform.

3. Strö över riven ost och gratinera mitt i ugnen till fin 
färg, 10–15 min.

4. Strö över resten av fetaosten.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Servera broccolin vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
801 kcal/port. 

Energi från: Fett 40g 
Kolhydrater 58g 

Protein 49g

Serveringstips och inspiration



3. Enkel halloumi stroganoff
Krämig vegetarisk stroganoff med halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Halloumi  200 g  400 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Rapsolja 0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Dijonsenap  0,75 msk  1,5 msk
Vatten  0,5 dl  1 dl
Passerade tomater  0,5 frp  1 frp
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Morot, riven  1,5 st  3 st
 Vinägrett:
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, rapsolja, olivolja, dijonsenap, 
tomatpuré och vitvinsvinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär halloumin i strimlor. Riv löken grovt. Stek 
halloumin i olja så att den får färg och lägg på ett
fat.

3. Stek lök och tomatpuré i olja. Tillsätt dijonsenap
och vatten. Häll i passerade tomater och grädde. Låt
såsen puttra ca 10 min. Tillsätt halloumin och smaka
av med salt och peppar.

4. Blanda morot med vinägrett. Servera till
stroganoffen med kokt ris och morotsallad.

Tips:
• Gott att blanda i lite dijonsenap i vinägretten.
• Servera morotsstavar till barnen. 

 

25 MIN
728 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 69g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



4. Raggmunk med fläsk
Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vetemjöl  1 dl  2 dl
Mjölk  2,5 dl  5 dl
Ägg  1 st  2 st
Potatis  300 g  600 g
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Bacon  120 g  240 g
Rårörda lingon 1 dl 2 dl
 Sallad:
Vitkål, strimlad  150 g 300 g
Äpple, tärnat 0,5 st 1 st
Rapsolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, smör, rapsolja, mjölk, rårörda lingon, vitvinsvinäger 
och vetemjöl, svartpeppar och ägg

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.

2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.

3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.

4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Blanda
vitkål och äpple med, olja, vinäger, salt och 
svartpeppar. Servera raggmunkarna med bacon, 
kålsallad och rårörda lingon.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon av frysta lingon och socker.
• Servera äpplet i klyftor vid sidan av till barnen.

25 MIN
634 kcal/port. 

Energi från: Fett 31g 
Kolhydrater 17g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v6 
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

Matyoghurt, laktos
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk och grädde, mjölkprotein, skummjölkspulver, yoghurtkultur, 
laktasenzym..
Innehåller: Mjölk.

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserverings- 
medel (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

Riven ost, Västerbottensost 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
Allergentyp: Mjölk

Halloumi laktos
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK från ko, get och får, ystenzym, laktasenzym, salt, mynta.
Innehåller: Mjölk.

Soltorkade tomater
INGREDIENSER: Soltorkade tomater (Turkiet), solrosolja, salt, oregano, surhetsreglerande medel 
(E330, E 260)..
Innehåller: Fisk, ST, SR, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, SC, Lupine and its Deriva-
tives, Blötdjur, SA, SH, SM, SW, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, Kräftdjur, Ägg, SP, UW, GO, GB, NR

Passerade tomater
INGREDIENSER: Passerade tomater utan skal och kärnor (Portugal och/eller Spanien), surhets- 
reglerande medel (E 330).



Vecka 6 

Dragonpanerad fisk med örtsås

Enkel halloumi stroganoff

Raggmunk med fläsk

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, smör, ägg, citronpeppar, torkad dragon,
torkad dill, ströbröd, vitvinsvinäger, dijonsenap, tomatpuré, mjölk, rårörda lingon 
och vetemjöl

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Bacon

Gräddfil

Matlagningsgrädde

Halloumi

Passerade tomater

Ris

Potatis*

Morot*

Gurka

Rödlök

Gul lök

Vitkål

Äpple

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. Dragonpanerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och sås. En familjefavorit!

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Gurka, tunt skuren 0,5 st
Vitvinsvinäger  1 msk
Gurka, i stavar 0,5 st
Morot, i stavar 2 st
 Panerad fisk:
Vit fisk  400 g
Salt 0,5 tsk
Ströbröd  2 dl
Dragon, torkad  2 tsk
Citronpeppar  1 tsk
Ägg  1 st
Olivolja  2 msk
Smör  1 msk
 Sås:
Gräddfil 3 dl
Rödlök, finhackad  0,5 st
Dill, torkad 1 tsk  
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, ägg, citronpeppar, 
torkad dragon, torkad dill, ströbröd och vitvinsvinäger

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Skär
fisken i mindre bitar och salta. Blanda ströbröd med
dragon och citronpeppar.

2. Rulla fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en stekpanna
och klicka i smör. Sänk till medelvärme och stek 
fiskarna till fin färg runt om. Låt rinna av på.

3. Blanda gräddfil, lök och dill. Smaka av med salt
och peppar. Krama ihop gurka med lite vinäger och 
smaka av med salt och svartpeppar.

4. Servera fisken med potatis, sås och snabbinlagd 
gurka och morots- och gurkstavar.

Tips:
•  Den vita fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa in
för att ta fram senare i veckan.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

  

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Enkel halloumi stroganoff
Krämig vegetarisk stroganoff med halloumi.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Halloumi  400 g
Gul lök  1 st
Rapsolja 1 msk
Tomatpuré  1 msk
Dijonsenap  1,5 msk
Vatten  1 dl
Passerade tomater  1 frp
Matlagningsgrädde  2 dl
Morot, riven  3 st
 Vinägrett:
Olivolja  1 msk
Vitvinsvinäger  0,5 msk
Salt  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, rapsolja, olivolja, dijonsenap, 
tomatpuré och vitvinsvinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär halloumin i strimlor. Riv löken grovt. Stek
halloumin i olja så att den får färg och lägg på ett fat.

3. Stek lök och tomatpuré i olja. Tillsätt dijonsenap
och vatten. Häll i passerade tomater och grädde. Låt
såsen puttra ca 10 min. Tillsätt halloumin och smaka
av med salt och peppar.

4. Blanda morot med vinägrett. Servera till
stroganoffen med kokt ris och morotsallad.

Tips:
• Gott att blanda i lite dijonsenap i vinägretten.
• Servera morotsstavar till barnen. 

 

25 MIN
728 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 69g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



3. Raggmunk med fläsk
Raggmunk med fläsk är en älskad klassisk husmansrätt.

Ingredienser: 4 portioner
Vetemjöl  2 dl
Mjölk  5 dl
Ägg  2 st
Potatis  600 g
Smör  2 msk
Salt  1 tsk
Bacon  240 g
Rårörda lingon 2 dl
 Sallad:
Vitkål, strimlad  300 g
Äpple, tärnat 1 st
Rapsolja  1 msk
Vitvinsvinäger  0,5 msk
Salt  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, rapsolja, mjölk, rårörda 
lingon, vitvinsvinäger, ägg och vetemjöl

1. Mät upp mjöl och salt i en skål. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa ihop till en jämn smet. Vispa i
resten av mjölken och ägg.

2. Skala potatisen och riv den fint. Blanda genast ner
potatisen i smeten så att den inte mörknar.

3. Smält smör i en stekpanna. Klicka ut 0,5 dl smet
per raggmunk, bred ut den något och grädda några
min på varje sida.

4. Stek fläsket 3-4 min i het torr panna. Blanda
vitkål och äpple med olja, vinäger, salt och peppar.
Servera raggmunkarna med bacon, kålsallad och 
rårörda lingon.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon av frysta lingon och socker.
• Servera äpplet i klyftor vid sidan av till barnen.

25 MIN
634 kcal/port. 

Energi från: Fett 31g 
Kolhydrater 17g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v6 
Innehållsförteckning

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE (Sverige), syrningskultur..
Innehåller: Mjölk.

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, GET - och FÅRMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, mikrobiellt 
ystenzym, torkade myntablad..
Innehåller: Mjölk.

Passerade tomater
INGREDIENSER: Passerade tomater utan skal och kärnor (Portugal och/eller Spanien), 
surhetsreglerande medel (E 330)..

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.



Vecka 6 

Laxfilé med zucchinisallad

Snabblagad biffstroganoff

Vegobiffar med halloumi och rostad potatis

Jordärtskockssoppa med kryddig korv



Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

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

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

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

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

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

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

* Används i fler recept

 Veck o-
sa ll ad

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, fransk senap, köttbuljong, mellan mjölk, smör, ägg, vetemjöl 
och grönsaksbuljong

Laxfilé

Biff

Kryddig korv

Matlagningsgrädde

Matyoghurt

Halloumi

Kikärtor

Krossade tomater

Babyspenat*

Potatis*

Zucchini*

Pepparrot 

Citron*

Gul lök*

Broccoli

Morot

Jordärtskockor*

Mangold*

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Jordärtskocka, delade 75 g 150 g 
Mangold 20 g 40 g
Babyspenat 15 g 30 g

Sätt ugnen på 225°. Blanda jordärtskockor med lite olja och salt och 
rosta i ugnen i ca 25 min. Låt svalna. Blanda ihop grönsakerna till en 
sallad och servera toppad med salt och peppar.



1. Laxfilé med zucchinisallad
Färgglad lax med zucchinisallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Zucchini  125 g  250 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Pepparrot, finriven  10 g  20 g
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Citron, saft  0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

 

1. Koka potatisen i saltat vatten.

2. Hyvla zucchinin med en osthyvel eller potatisskalare 
till långa skivor. Salta och vänd runt försiktigt med
olja.

3. Skär laxen i portionsbitar och strö över salt och
peppar.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek laxen 2-3
min per sida. Den får gärna vara rå i mitten.

5. Blanda yoghurt, pepparrot och citronskal (endast
det gula) och citronsaft till en sås. Smaka av med salt.

6. Servera laxen med potatis, zucchinisallad och
citronsås.

Tips:
• Koka extra potatis till potatisplättarna senare i veckan.

 

35 MIN
482 kcal/port. 

Energi från: Fett 50% 
Kolhydrater 25% 

Protein 25%

Serveringstips och inspiration



2. Snabblagad biffstroganoff
Krämig klassisk stroganoff med tomat och senap.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Biff 200 g 400 g
Smör  0,25 msk 0,5 msk
Svartpeppar 0,5 tsk 1 tsk
Gul lök, strimlad 0,5 st 1 st
Fransk senap 1,5 msk 3 msk
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Köttbuljongtärning  0,5 st 1 st
Mjölk, mellan 0,5 dl 1 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Potatis 300 g 600 g
Broccoli 125 g 250 g

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

1. Strimla biffen. Hetta upp smör i en het stekpanna, 
bryn köttet i omgångar, salta och peppra. Tillsätt lök 
och bryn tillsammans med köttet i ca 2 min.

2. Tillsätt senap, tomatkross och buljong. Låt puttra 
ihop några minuter. Häll på mjölk och låt koka ihop. 
Servera stroganoffen med kokt potatis och broccoli.

Tips:
• Gott att toppa med färsk persilja.

 

25 MIN
308 kcal/port. 

Energi från: Fett 16% 
Kolhydrater 45% 

Protein 39%

Serveringstips och inspiration



3. Vegobiffar med halloumi och rostad potatis
Saftiga biffar med kikärtor, zucchini och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  300 g  600 g
Olivolja  0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Kikärtor, kokta  0,5 frp 1 frp
Morot  1 st  2 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Halloumi  50 g  100 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,25 dl  0,5 dl
Ägg 0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Babyspenat  20 g  40 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, ägg och vetemjöl

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatisen på en
ugnsplåt och vänd runt i olja och salt. Rosta mitt i
ugnen ca 25 min.

2. Skölj kikärtorna i kallt vatten och mosa dem
grovt i en bunke.

3. Riv ner morot, zucchini och halloumi i bunken. 
Blanda i lök, mjöl, ägg och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek små
biffar av smeten på medelvärme, ca 3 min per
sida.

5. Vänd ihop spenaten med den varma potatisen
och pressa över lite citron. Servera med biffarna.

Tips:
• Gott med en kall yoghurtsås till eller en klick crème
fraiche.

 

35 MIN
415 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 48% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



4. Jordärtskockssoppa med kryddig korv
Smakrik soppa med jordärtskockor och potatis, toppad med kryddig korv.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Jordärtskockor  150 g  300 g
Potatis  150 g  300 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Vatten  0,5 l 1 l
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Matlagningsgrädde  1 dl 2 dl
Kryddig korv  1,5 st  3 st
Mangold  15 g  30 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk

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

1. Skala jordärtskockor, potatis och lök. Skär allt i lika
stora bitar och lägg i en kastrull. Häll på vatten och
smula ner buljongen. Låt sjuda under lock tills allt är
mjukt.

2. Mixa soppan slät och häll i grädde. Smaka av med
salt. Skär korven i tunna skivor och stek lätt knapriga i
torr stekpanna. Servera soppan med korven och toppa
med mangoldblad, några droppar olja och nymalen
svartpeppar.

Tips:
• Servera korvarna bredvid om du hellre vill det.

25 MIN
425 kcal/port. 

Energi från: Fett 57% 
Kolhydrater 30% 

Protein 13%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v6 
Innehållsförteckning

Choritzo
INGREDIENSER: Gris°- och nötkött° 73%, vatten, potatismjöl, kryddor (muskot, vitlökspulver, ingefä-
ra, koriander, svartpeppar, spiskummin, lökpulver, vitpeppar, cayennepeppar, oregano, paprika), salt, 
druvsocker, kryddextrakt, konserveringsmedel (E 250), stabiliseringsmedel (E 450), antioxidations-
medel (E 300). Naturskinn. Kokt och rökt. °Ursprung: Sverige..

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

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, GET - och FÅRMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, mikrobiellt 
ystenzym, torkade myntablad..
Innehåller: Mjölk.

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

Turkisk yoghurt 500 g, Lindahls
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteurisert melk/homogenisoitu ja pas-
töroitu maito,grädde/kremfløde/ kerma, yoghurtkultur/ yoghurt/hapate 
Allergentyp: Mjölk


