Vecka 7
Lasagne med rökt lax och spenat
Tunnbrödsrulle med korv
Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren
Yakiniku

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:
Kallrökt lax

Kokosmjölk

Gul lök*

Biff

Krossade tomater

Rödkål

Grillkorv

Tortillabröd

Äpple

Crème fraiche

Kikärtor

Babyspenat

Färska lasagneplattor

Ris*

Blomkål*

Riven ost

Ananas

Ingefära

Pepparrot

Potatis

Morot

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sesamolja, neutral olja, mjölk, vitlök, smör, majonnäs, socker,
vitvinsvinäger, kokosflingor, sesamfrön, ättiksprit, japansk soja och garam masala

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

40 MIN

626 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 46g
Protein 36g

1. Lasagne med rökt lax och spenat

Fisklasagne som går lika bra att göra på gravad eller rimmad lax.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Gul lök, finhackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Krossade tomater
Crème fraiche
Mjölk
Salt
Svartpeppar
Babyspenat
Kallrökt lax, i skivor
Färska lasagneplattor
Riven ost
Blomkål, hyvlad
Olivolja

0,5 st
1 st
200 g
1 dl
1 dl
0,5 tsk
0,25 tsk
35 g
75 g
125 g
50 g
150 g
1 msk

1 st
2 st
400 g
2 dl
2 dl
1 tsk
0,5 tsk
70 g
150 g
250 g
100 g
300 g
2 msk

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Stek lök och vitlök. Blanda krossade tomater,
crème fraiche, mjölk, lök och vitlök i en skål.
Salta och peppra. Spara 2 dl sås till lasagnens
översta lager.
3. Varva sås, spenat och lax med lasagneplattorna
i en ugnsfast form. Tryck till de sista plattorna lite
extra och toppa med den sparade såsen och riven
ost.
4. Grädda lasagnen i ugnen tills den bubblar i
kanterna och fått fin färg, ca 25 min.
5. Koka blomkålsbuketter i lättsaltat vatten i 3 min.
Blanda blomkålen med olivolja och smaksätt med salt
och svartpeppar. Servera till lasagnen.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Ugnsrosta blomkålen med olja och salt om barnen
gillar det bättre.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

855 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 63g
Protein 22g

2. Tunnbrödsrulle med korv

En variant av den klassiska tunnbrödsrullen,
här med tortillabröd, grillkorv, krossad potatis och rödkål.
Ingredienser:
Potatis, skrubbad,
skalad
Gula lökar, skivade
Smör
Salt
Grillkorvar
Tortillabröd
Rödkål, tunt strimlad
Pepparrotssås:
Majonnäs
Äpple, grovriven
Pepparrot, riven
Vitvinsvinäger

2 portioner

4 portioner

300 g
1 st
1 msk
0,25 tsk
4 st
2 st
100 g

600 g
2 st
2 msk
0,5 tsk
8 st
4 st
200 g

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

1,5 dl
1 st
2 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, smör, majonnäs och vitvinsvinäger

1. Koka potatisen i saltat vatten. Stek löken i smör på
Medel värme under ca 10 min, rör då och då. Salta.
2. Blanda ihop alla ingredienserna till såsen. Stek
korven till fin färg. Fyll tortillabröden med lätt krossad
potatis, stekt lök, rödkål, korv och pepparrotssås.

Tips:
• Riv lite extra pepparrot vid servering.
• Servera ketchup i barnens korvrulle.

Serveringstips och inspiration

15 MIN

657 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 92g
Protein 16g

3. Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren

Snabblagad och god vego-gryta med blomkål, ananas och kikärter.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Gurkmeja, mald
Garam masala
Neutral olja
Kokosmjölk
Kikärtor, avsköljda
Ananas, finhackad
inkl spad
Blomkålsbuketter, små
Ingefära, färsk
Salt
Kokosflingor

1,5 dl
1 tsk
0,75 msk
0,5 msk
200 ml
0,5 frp

3 dl
2 tsk
1,5 msk
1 msk
400 ml
1 frp

95 g
225 g
15 g
0,5 tsk
0,5 dl

190 g
450 g
30 g
1 tsk
1 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, kokosflingor, garam masala
och gurkmeja

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek de torra kryddorna i olja i en gryta. Tillsätt kokosmjölk, kikärter, ananas med spad och blomkål. Riv
ingefäran fint och tillsätt i grytan.
2. Salta och låt grytan puttra tills riset är klart. Rosta
kokosflingorna i torr panna under omrörning till fin
färg.
3. Toppa grytan med kokosflingor och servera med ris.

Tips:
• Toppa gärna med chiliflakes.
• Servera med en klick yoghurt, det brukar barnen gilla.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

380 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 30g
Protein 34g

4. Yakiniku

Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Sesamfrön
Olivolja
Biff, strimlad
Gul lök, tunt skuren
Olivolja
Picklad morot:
Morot
Vatten
Socker
Ättiksprit (12%)
Sås:
Soja, japansk
Sesamolja
Vitlöksklyfta, finriven
Socker
Ingefära, finriven

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

3 dl
0,5 dl
1 msk
500 g
1 st
1 msk

2 st
0,5 msk
0,5 msk
0,5 msk

4 st
1 msk
1 msk
1 msk

0,5 dl
0,25 msk
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk

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

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja,
ättiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda alla ingredienser till såsen.
2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Rör hela tiden, de bränner lätt. Lägg dem åt
sidan.
3. Hyvla morot och vänd runt i vatten, socker och
ättika.
4. Hetta upp pannan med olja och stek strimlad biff
tills den har fått fin färg, tillsätt såsen. Vänd ner löken
och sesamfrön, stek ytterligare någon min.
5. Servera med riset och salladen.

Tips:
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till denna
rätt.
• Servera morötterna opicklade till barnen om dom
gillar det bättre.

Familjekassen v7

Innehållsförteckning
GRILLKORV
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 53%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, bindväv från gris*,
salt, druvsocker**, kryddor (vitpeppar**, paprika**, ingefära**, koriander**, muskot**, cayennepeppar**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt.
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

KALLRÖKTLAX
Ingredienser: LAX, salt.

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

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).

TORTILLABRÖD
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422,
E 412), surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282),
bakpulver (E 500), risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Ägg, Fisk, Kräftdjur,
Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Mjölk.

Vecka 7
Krämig laxpasta
Pannbiff med potatismos
Chili con aubergine
Råraka med solros, kål
och färskost-Lotta Lundgren

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:
Kallrökt lax

Krossade tomater

Broccoli

Nötfärs

Pasta

Potatis*

Crème fraiche

Ris

Morot*

Bacon

Solroskärnor

Tomat

Färskost

Champinjoner

Vitkål

Bönor

Gul lök*

Aubergine

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, fiskbuljong, mjölk, ströbröd, vitlök, tomatpuré, paprikapulver, spiskummin, rårörda lingon, chiliflakes, grovt bröd, grönsaksbuljong och potatismjöl

* 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

Serveringstips och inspiration

20 MIN

606 kcal/port.
Energi från: Fett 28g
Kolhydrater 60g
Protein 25g

1. Krämig laxpasta

Lättlagad pastarätt som garanterat kommer göra succé!
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Champinjoner, i skivor
Smör
Gul lök, hackad
Fiskbuljongtärning
Crème fraiche
Kallrökt lax, i strimlor
Svartpeppar
Broccoli
Salt

150 g
100 g
1 tsk
0,5 st
0,25 st
1 dl
100 g
0,25 tsk
125 g
0,25 tsk

300 g
200 g
2 tsk
1 st
0,5 st
2 dl
200 g
0,5 tsk
250 g
0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör och fiskbuljong

1. Koka pastan enligt förpackningen.
2. Fräs svampen i smöret några minuter. Låt löken fräsa med. Tillsätt vatten och söndersmulad buljongtärning. Koka upp och sjud såsen några minuter. Blanda
i crème fraiche och laxstrimlor och hetta upp. Smaka
av med salt och peppar. Späd med vatten om såsen
blir för tjock.
3. Lägg upp den nykokta pastan i varma tallrikar och
skeda över såsen. Koka broccolin några minuter i lättsaltat vatten. Servera till pastan.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Gott med riven ost på, det brukar barnen gilla.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

488 kcal/port.
Energi från: Fett 19g
Kolhydrater 47g
Protein 31g

2. Pannbiff med potatismos
Klassisk husmanskost.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, skalad
Smör
Mjölk
Salt
Ströbröd
Mjölk
Nötfärs
Gul lök, riven
Morot, riven
Salt
Svartpeppar
Smör
Olivolja
Tomat, klyftor
Morot, hyvlad

450 g
10 g
1,5 dl
0,25 tsk
0,25 dl
0,5 dl
250 g
0,5 st
0,5 st
0,5 tsk
0,5 tsk
0,5 msk
0,5 msk
1 st
1 st

900 g
20 g
3 dl
0,5 tsk
0,5 dl
1 dl
500 g
1 st
1 st
1 tsk
1 tsk
1 msk
1 msk
2 st
2 st

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

1. Skär potatisen i mindre bitar och koka i saltat
vatten. Tillsätt smör, mjölk och salt. Vispa till ett
fluffigt mos.
2. Blanda ströbröd och mjölk i en bunke. Tillsätt färs,
lök, morot, salt och peppar. Blanda till en jämn smet.
Forma 4/8 biffar.
3. Hetta upp smör och olja i en panna och stek
biffarna 5 min på varje sida.
4. Servera med potatismos, tomater och morot.

Tips:
• Stek lök i fettet som ligger kvar i pannan från
biffarna. Slå på vatten och buljong, vips så har
ni en löksky.
• Önskar barnen en krämigare variant, slå på en
skvätt grädde och red av lökskyn.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

483 kcal/port.
Energi från: Fett 6g
Kolhydrater 52g
Protein 15g

3. Chili con aubergine

Saftig och god vegetarisk chili con carne.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Aubergine
Gul lök
Olivolja
Vitlöksklyfta, riven
Tomatpuré
Paprikapulver
Spiskummin
Chiliflakes
Krossade tomater
Bönor, avsköljda
Vatten
Grönsaksbuljongtärning
Bröd, grovt

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

3 dl
1 st
1 st
1 msk
1 st
1 msk
0,5 msk
0,5 msk
1 tsk
1 frp
1 frp
3 dl
1 st
4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, tomatpuré, paprikapulver, spiskummin, chiliflakes, grönsaksbuljong och grovt bröd

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
2. Grovriv auberginen och hacka löken. Salta
auberginen och stek i olja ca 3 min.
3. Tillsätt lök, vitlök, tomatpuré och kryddor. Stek
ytterligare 3 min. Häll i krossade tomater, bönor,
vatten och buljong. Låt sjuda under lock ca 10 min.
6. Servera med ris och ett gott bröd.

Tips:
• Servera med färsk koriander om det är en favorit.
• Strunta i chiliflakes i grytan och servera färsk
hackad chili bredvid om barnen inte vill ha så starkt.

Serveringstips och inspiration

45 MIN

463 kcal/port.
Energi från: Fett 21g
Kolhydrater 54g
Protein 10g

4. Råraka med solros, kål och färskost-Lotta Lundgren
Frasiga rårakor med potatis, vitkål, solrosfrön, lingon och färskost.
Ingredienser

2 portioner

4 portioner

Potatis
Vitkål
Potatismjöl
Salt
Solroskärnor
Bacon, skivat
Rårörda lingon
Färskost
Morot

300 g
150 g
0,25 dl
0,5 tsk
0,5 dl
60 g
1,5 dl
50 g
1 st

600 g
300 g
0,5 dl
1 tsk
1 dl
120 g
3 dl
100 g
2 st

Bra att ha hemma:
salt, potatismjöl smör och rårörda lingon

1. Skala och riv potatis och vitkål grovt. Pressa ut
överflödig vätska med händerna. Pudra över potatismjölet lite i taget och blanda noga med det rivna,
salta. Smält smöret på medelvärme.
2. Forma platta rårakor i handen och lägg direkt i pannan.
Strö över solroskärnor och vänd rårakorna när de fått
fin färg. Stek ytterligare några minuter på andra sidan.
3. Stek baconet knaprigt i en torr, het stekpanna.
Servera rårakorna med bacon, lingon, färskost och
morotstavar.

Tips:
• Gör egna rårörda lingon, rör socker med frysta lingon
tills sockret smällt.
• Det går bra att servera med vanlig lingonsylt om
barnen gillar det bättre.

Ekologiska kassen v7

Innehållsförteckning

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

Allergentyp: Vete, ägg
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
BACON SKIVAT EKOLOGISKT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av ekologisk gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel
(E301), konserveringsmedel (E250), *Ekologisk råvara Certifierad av SE-EKO-08 Bacon är en rå
produkt och skall genomstekas.

KALLRÖKTLAX, KRAV
INGREDIENSER: Ekologisk LAX* (Salmo salar) 97%, salt. Kallrökt. Odlad lax. Ursprungsland: Norge. *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verificeras av KIWA..
Innehåller: Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, SM, SP, Fisk,
Senap, Lupin, Blötdjur, UW, GO, GB, Kräftdjur, Ägg, SH, SC, SW, ST, SR, NR, SA.

Färskost, eko
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk MJÖLK (Tyskland), havssalt, syrningskultur, mikrobiellt
ystenzym.

Innehåller: Mjölk.

Vecka 7
Lasagne med rökt lax och spenat
Tunnbrödsrulle med korv
Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren
Yakiniku

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:
Kallrökt lax

Kokosmjölk

Gul lök*

Biff

Krossade tomater

Rödkål

Grillkorv

Tortillabröd

Äpple

Crème fraiche

Kikärtor

Babyspenat

Färska lasagneplattor

Ris*

Blomkål*

Riven ost

Ananas

Ingefära

Pepparrot

Potatis

Morot

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sesamolja, neutral olja, mjölk, vitlök, smör, majonnäs, socker,
vitvinsvinäger, kokosflingor, sesamfrön, ättiksprit, japansk soja och garam masala

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

40 MIN

626 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 46g
Protein 36g

1. Lasagne med rökt lax och spenat

Fisklasagne som går lika bra att göra på gravad eller rimmad lax.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Gul lök, finhackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Krossade tomater
Crème fraiche
Mjölk
Salt
Svartpeppar
Babyspenat
Kallrökt lax, i skivor
Färska lasagneplattor
Riven ost
Blomkål, hyvlad
Olivolja

0,5 st
1 st
200 g
1 dl
1 dl
0,5 tsk
0,25 tsk
35 g
75 g
125 g
50 g
150 g
1 msk

1 st
2 st
400 g
2 dl
2 dl
1 tsk
0,5 tsk
70 g
150 g
250 g
100 g
300 g
2 msk

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Stek lök och vitlök. Blanda krossade tomater,
crème fraiche, mjölk, lök och vitlök i en skål.
Salta och peppra. Spara 2 dl sås till lasagnens
översta lager.
3. Varva sås, spenat och lax med lasagneplattorna
i en ugnsfast form. Tryck till de sista plattorna lite
extra och toppa med den sparade såsen och riven
ost.
4. Grädda lasagnen i ugnen tills den bubblar i
kanterna och fått fin färg, ca 25 min.
5. Koka blomkålsbuketter i lättsaltat vatten i 3 min.
Blanda blomkålen med olivolja och smaksätt med salt
och svartpeppar. Servera till lasagnen.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Ugnsrosta blomkålen med olja och salt om barnen
gillar det bättre.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

855 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 63g
Protein 22g

2. Tunnbrödsrulle med korv

En variant av den klassiska tunnbrödsrullen,
här med tortillabröd, grillkorv, krossad potatis och rödkål.
Ingredienser:
Potatis, skrubbad,
skalad
Gula lökar, skivade
Smör
Salt
Grillkorvar
Tortillabröd
Rödkål, tunt strimlad
Pepparrotssås:
Majonnäs
Äpple, grovriven
Pepparrot, riven
Vitvinsvinäger

2 portioner

4 portioner

300 g
1 st
1 msk
0,25 tsk
4 st
2 st
100 g

600 g
2 st
2 msk
0,5 tsk
8 st
4 st
200 g

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

1,5 dl
1 st
2 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, smör, majonnäs och vitvinsvinäger

1. Koka potatisen i saltat vatten. Stek löken i smör på
Medel värme under ca 10 min, rör då och då. Salta.
2. Blanda ihop alla ingredienserna till såsen. Stek
korven till fin färg. Fyll tortillabröden med lätt krossad
potatis, stekt lök, rödkål, korv och pepparrotssås.

Tips:
• Riv lite extra pepparrot vid servering.
• Servera ketchup i barnens korvrulle.

Serveringstips och inspiration

15 MIN

657 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 92g
Protein 16g

3. Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren

Snabblagad och god vego-gryta med blomkål, ananas och kikärter.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Gurkmeja, mald
Garam masala
Neutral olja
Kokosmjölk
Kikärtor, avsköljda
Ananas, finhackad
inkl spad
Blomkålsbuketter, små
Ingefära, färsk
Salt
Kokosflingor

1,5 dl
1 tsk
0,75 msk
0,5 msk
200 ml
0,5 frp

3 dl
2 tsk
1,5 msk
1 msk
400 ml
1 frp

95 g
225 g
15 g
0,5 tsk
0,5 dl

190 g
450 g
30 g
1 tsk
1 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, kokosflingor, garam masala
och gurkmeja

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek de torra kryddorna i olja i en gryta. Tillsätt kokosmjölk, kikärter, ananas med spad och blomkål. Riv
ingefäran fint och tillsätt i grytan.
2. Salta och låt grytan puttra tills riset är klart. Rosta
kokosflingorna i torr panna under omrörning till fin
färg.
3. Toppa grytan med kokosflingor och servera med ris.

Tips:
• Toppa gärna med chiliflakes.
• Servera med en klick yoghurt, det brukar barnen gilla.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

380 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 30g
Protein 34g

4. Yakiniku

Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Sesamfrön
Olivolja
Biff, strimlad
Gul lök, tunt skuren
Olivolja
Picklad morot:
Morot
Vatten
Socker
Ättiksprit (12%)
Sås:
Soja, japansk
Sesamolja
Vitlöksklyfta, finriven
Socker
Ingefära, finriven

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

3 dl
0,5 dl
1 msk
500 g
1 st
1 msk

2 st
0,5 msk
0,5 msk
0,5 msk

4 st
1 msk
1 msk
1 msk

0,5 dl
0,25 msk
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk

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

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja,
ättiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda alla ingredienser till såsen.
2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Rör hela tiden, de bränner lätt. Lägg dem åt
sidan.
3. Hyvla morot och vänd runt i vatten, socker och
ättika.
4. Hetta upp pannan med olja och stek strimlad biff
tills den har fått fin färg, tillsätt såsen. Vänd ner löken
och sesamfrön, stek ytterligare någon min.
5. Servera med riset och salladen.

Tips:
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till denna
rätt.
• Servera morötterna opicklade till barnen om dom
gillar det bättre.

Laktosfria kassen v7

Innehållsförteckning

GRILLKORV
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 53%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, bindväv från gris*,
salt, druvsocker**, kryddor (vitpeppar**, paprika**, ingefära**, koriander**, muskot**, cayennepeppar**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt.
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

KALLRÖKT LAX
Ingredienser: LAX, salt.

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 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).

TORTILLABRÖD
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422,
E 412), surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282), bakpulver (E 500), risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Ägg, Fisk, Kräftdjur,
Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Mjölk.

Din lösning
på veckan.

Vecka 7
Lasagne med rökt lax och spenat
Tunnbrödsrulle med korv
Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren

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:
Kallrökt lax

Krossade tomater

Rödkål

Grillkorv

Tortillabröd

Äpple

Crème fraiche

Kikärtor

Babyspenat

Färska lasagneplattor

Ris

Blomkål*

Riven ost

Ananas

Ingefära

Pepparrot

Potatis

Kokosmjölk

Gul lök*

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, mjölk, vitlök, majonnäs, vitvinsvinäger,
kokosflingor, gurkmeja och garam masala

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

40 MIN

626 kcal/port.
Energi från: Fett 33g
Kolhydrater 46g
Protein 36g

1. Lasagne med rökt lax och spenat

Fisklasagne som går lika bra att göra på gravad eller rimmad lax.
Ingredienser:

4 portioner

Gul lök, finhackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Krossade tomater
Crème fraiche
Mjölk
Salt
Svartpeppar
Babyspenat
Kallrökt lax, i skivor
Färska lasagneplattor
Riven ost
Blomkål, hyvlad
Olivolja

1 st
2 st
400 g
2 dl
2 dl
1 tsk
0,5 tsk
70 g
150 g
250 g
100 g
300 g
2 msk

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Stek lök och vitlök. Blanda krossade tomater,
crème fraiche, mjölk, lök och vitlök i en skål.
Salta och peppra. Spara 2 dl sås till lasagnens
översta lager.
3. Varva sås, spenat och lax med lasagneplattorna
i en ugnsfast form. Tryck till de sista plattorna lite
extra och toppa med den sparade såsen och riven
ost.
4. Grädda lasagnen i ugnen tills den bubblar i
kanterna och fått fin färg, ca 25 min.
5. Koka blomkålsbuketter i lättsaltat vatten i 3 min.
Blanda blomkålen med olivolja och smaksätt med salt
och svartpeppar. Servera till lasagnen.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Ugnsrosta blomkålen med olja och salt om barnen
gillar det bättre.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

855 kcal/port.
Energi från: Fett 56g
Kolhydrater 63g
Protein 22g

2. Tunnbrödsrulle med korv

En variant av den klassiska tunnbrödsrullen,
här med tortillabröd, grillkorv, krossad potatis och rödkål.
Ingredienser:

4 portioner

Potatis, skrubbad,
skalad
Gula lökar, skivade
Smör
Salt
Grillkorvar
Tortillabröd
Rödkål, tunt strimlad

600 g
2 st
2 msk
0,5 tsk
8 st
4 st
200 g

Pepparrotssås:
Majonnäs
Äpple, grovriven
Pepparrot, riven
Vitvinsvinäger

1. Koka potatisen i saltat vatten. Stek löken i smör på
Medel värme under ca 10 min, rör då och då. Salta.
2. Blanda ihop alla ingredienserna till såsen. Stek
korven till fin färg. Fyll tortillabröden med lätt
krossad potatis, stekt lök, rödkål, korv och
pepparrotssås.

Tips:
1,5 dl
1 st
2 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, smör, majonnäs och vitvinsvinäger

• Riv lite extra pepparrot vid servering.
• Servera ketchup i barnens korvrulle.

Serveringstips och inspiration

15 MIN

657 kcal/port.
Energi från: Fett 22g
Kolhydrater 92g
Protein 16g

3. Sötstark blomkålscurry-Lotta Lundgren

Snabblagad och god vego-gryta med blomkål, ananas och kikärter.
Ingredienser:

4 portioner

Ris
Gurkmeja, mald
Garam masala
Neutral olja
Kokosmjölk
Kikärtor, avsköljda
Ananas, finhackad
inkl spad
Blomkålsbuketter, små
Ingefära, färsk
Salt
Kokosflingor

3 dl
2 tsk
1,5 msk
1 msk
400 ml
1 frp
190 g
450 g
30 g
1 tsk
1 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, kokosflingor, gurkmeja
och garam masala

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek de torra kryddorna i olja i en gryta. Tillsätt kokosmjölk, kikärter, ananas med spad och blomkål. Riv
ingefäran fint och tillsätt i grytan.
2. Salta och låt grytan puttra tills riset är klart. Rosta
kokosflingorna i torr panna under omrörning till fin
färg.
3. Toppa grytan med kokosflingor och servera med ris.

Tips:
• Toppa gärna med chiliflakes.
• Servera med en klick yoghurt, det brukar barnen
gilla.

Tredagarskassen v7

Innehållsförteckning
GRILLKORV
INGREDIENSER: Gris*- och nötkött* 53%, vatten, fett från gris*, potatismjöl**, bindväv från gris*,
salt, druvsocker**, kryddor (vitpeppar**, paprika**, ingefära**, koriander**, muskot**, cayennepeppar**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt.
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige.

KALLRÖKTLAX
Ingredienser: LAX, salt.

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
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).

TORTILLABRÖD
INGREDIENSER: VETEMJÖL 73% (vete: Tyskland), vatten, rapsolja, stabiliseringsmedel (E 422, E
412), surhetsreglerande medel (E 330), salt med jod, konserveringsmedel (E 202, E 282),
bakpulver (E 500), risextrakt, gluten ( VETE ). Ugnsbakad. Förpackad i en skyddande atmosfär.
Innehåller: Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Ägg, Fisk, Kräftdjur,
Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Mjölk.

Vecka 7
Laxbiffar med nudelsallad
Vegetarisk chiligryta
Råstekt broccoli med kycklingfilé
Jordärtskockssoppa med kryddig korv

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:
Laxfilé

Nudlar

Zucchini

Kryddig korv

Vita bönor

Morot*

Kycklingfilé

Nachochips

Purjolök

Matyoghurt

Fullkornsris

Gul lök*

Matlagningsgrädde

Mangold*

Jordärtskocka

Kidneybönor

Dill

Broccoli*

Krossade tomater

Citron

Potatis

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, ägg, sweet chilisås, vitlök, chiliflakes, mald
spiskummin, paprikapulver, tomatpuré, ajvar relish, grönsaksbuljong, malen koriander
och honung
* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot, tunt hyvlad
Broccoli, tunt hyvlad
Mangold

1 st
0,25 st
20 g

2 st
0,5 st
40 g

Blanda ihop grönsakerna till en sallad och servera toppad med
salt och svartpeppar och smaksätt ev med pressad citron eller en
skvätt vinäger.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

492 kcal/port.
Energi från: Fett 33%
Kolhydrater 43%
Protein 24%

1. Laxbiffar med nudelsallad
Laxbiffar med nudlar och zucchini.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Laxfilé
Dill, hackad
Ägg
Salt
Citron
Olivolja
Nudlar
Zucchini, strimlad
Morot, strimlad
Purjolök, tunt skivad
Dill, hackad
Sweet chilisås

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

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

1. Finhacka laxen till en fiskfärs, för hand eller i en
matberedare monterad med kniv. Blanda med dill,
ägg, salt och finrivet skal av citronen (endast det
gula).
2. Klicka ut smeten i en het stekpanna med olja och
stek små biffar. Stek till fin yta på båda sidorna.
3. Tillred nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.
Blanda med zucchini, morot, purjolök, dill, sweet
chilisås, och pressad saft av citronen. Servera biffarna
med den syrliga nudelsalladen.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sweet chilisås och ägg

• Gott med extra pressad citron till.

Serveringstips och inspiration

15 MIN

480 kcal/port.
Energi från: Fett 26%
Kolhydrater 56%
Protein 18%

2. Vegetarisk chiligryta

En het chili med bönor, lök, chili, krossade tomater och ajvar.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Gul lök, strimlad
Vitlöksklyfta, finriven
Chiliflakes
Olivolja
Spiskummin, mald
Paprikapulver
Tomatpuré
Ajvar relish
Krossade tomater
Kidneybönor, kokta
Vita bönor, kokta
Nachochips

1 st
1,5 st
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 msk
0,25 msk
1 msk
175 g
0,5 frp
0,5 frp
0,5 frp
50 g

2 st
3 st
0,5 tsk
1 msk
1 msk
0,5 msk
2 msk
350 g
1 frp
1 frp
1 frp
100 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, chiliflakes, malen spiskummin,
paprikapulver, tomatpuré och ajvar relish

1. Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja tills löken är
mjuk. Tillsätt de torra kryddorna och tomatpuré, stek
någon minut till.
2. Häll i ajvar och krossade tomater och låt småkoka
ca 5 min. Skölj bönorna och vänd ner i såsen, låt små
koka 5 min till.
3. Smaka av med salt och servera chilin med nacho
chips.

Tips:
• Även gott att äta med ris till.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

438 kcal/port.
Energi från: Fett 30%
Kolhydrater 34%
Protein 36%

3. Råstekt broccoli med kycklingfilé
Kyckling, broccoli och yoghurtsås i en härlig kombo.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

1. Koka riset enligt anvisningen på paketet.

Fullkornsris
Kycklingfilé
Broccoli
Olivolja
Flingsalt
Marinad:
Vitlöksklyfta, finriven
Chiliflakes
Olivolja
Salt
Yoghurtsås:
Matyoghurt
Vitlöksklyfta, finriven
Koriander, malen
Salt

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

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

2. Banka den tjocka delen av kycklingfilén så den blir
något tunnare. Blanda ihop alla ingredienserna till
marinaden. Vänd runt kycklingen och låt marinera
minst 15 min, gärna längre.

0,5 st
0,25 tsk
0,5 msk
0,5 tsk

1 st
0,5 tsk
1 msk
1 tsk

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

3 dl
1 st
1 tsk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, malen
koriander, honung och chiliflakes

3. Salta och peppra kycklingen. Hetta upp olja i en
stekpanna och stek ca 5 min per sida. Använd gärna
stektermometer, kycklingen är perfekt vid 68°.
4. Dela broccolin på längden genom stjälken. Dela
den ytterligare på längden så att det blir som klyftor.
Pensla med olja och grilla försiktigt i pannan tills
broccolin är något mjuk med fin färg, vänd flera
gånger. Salta.
5. Rör ihop alla ingredienserna till yoghurtsåsen och
smaka av med salt och honung. Servera kycklingen
med broccolin, sås och ev mer chiliflakes.

Tips:
• Gott med färsk chili till.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

425 kcal/port.
Energi från: Fett 57%
Kolhydrater 30%
Protein 13%

4. Jordärtskockssoppa med kryddig korv

Smakrik soppa med jordärtskockor och potatis, toppad med chorizo.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Jordärtskockor
Potatis
Gul lök
Vatten
Grönsaksbuljongtärning
Matlagningsgrädde
Kryddig korv
Mangold
Olivolja
Svartpeppar

150 g
150 g
0,5 st
0,5 l
1 st
1 dl
1,5 st
15 g
0,5 tsk
0,25 tsk

300 g
300 g
1 st
1l
2 st
2 dl
3 st
30 g
1 tsk
0,5 tsk

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

• Servera korvarna bredvid om du hellre vill det.

Hälsokassen v7

Innehållsförteckning
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.

KRYDDIGKORV
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (75%), vatten, potatismjöl, salt, kryddor, druvsocker,
paprika, cayennepeppar, vitlök, lök, kryddextrakt (rosmarin), arom, stabiliseringsmedel E450,
antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, grisfjälster, rökarom.

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

Allergentyp: Mjölk
NUDLAR
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, ÄGGULEPULVER 1% (motsvarar 5,5% ägg i äggnudlarna).
Innehåller: Ägg, UW.

NACHOCHIPS
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, salt, ÄGGULEPULVER 1% (motsvarar 5,5% ägg i äggnudlarna).
Innehåller: Ägg, UW.

