Vecka 7
Lax med rostad sötpotatis
och asiatisk coleslaw
Makaronipudding
Mexikansk tacopanna
Palak paneer med halloumi

Familjekassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

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

Matlagningsgrädde

Vitkål*

Bacon

Krossade tomater*

Morot*

Nötfärs

Bönor

Ingefära*

Ägg

Ris

Purjolök

Riven ost*

Nachochips

Gul lök

Gräddfil

Makaroner

Babyspenat

Halloumi

Sötpotatis

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver,
cayennepeppar, vitlök, garam masala, tomatpuré, gurkmeja, flytande honung, vinäger,
mjölk, majonnäs, senap och grönsaksbuljong

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

540 kcal/port.
Energi från: Fett 44g
Kolhydrater 11g
Protein 25g

1. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Allt i ugnen och en himmelskt god coleslaw.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Laxfilé
Olivolja
Sötpotatis, klyftad
Olivolja
Salt
Coleslaw:
Vitkål, fint strimlad
Morot
Ingefära, riven
Majonnäs

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

500 g
2 msk
2 st
2 msk
1 tsk

150 g
1 st
1 msk
0,5 dl

300 g
2 st
2 msk
1 dl

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skär laxen i portionsbitar och lägg i en oljad
form. Salta och peppra.
3. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt. Ringla över
olja och salta. Rosta mitt i ugnen till fin färg,
ca 20 min.
4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna
stektermometer, laxen är perfekt vid 49°.
5. Blanda vitkål, morot, ingefära och majonnäs till
en coleslaw. Servera laxen med sötpotatis och
coleslaw.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• Även barn gillar fisk om den inte är för torr, håll koll
på temperaturen.

Serveringstips och inspiration

45 MIN

798 kcal/port.
Energi från: Fett 34g
Kolhydrater 84g
Protein 36g

2. Makaronipudding

En klassisk svensk favorit, perfekt till middag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Makaroner
Bacon
Purjolök, tunt skivad
Morot, tunt hyvlad
Riven ost
Olja
Vinäger
Senap
Äggstanning:
Ägg
Mjölk
Svartpeppar
Salt

2,5 dl
125 g
0,25 dl
1,5 st
40 g
1 msk
1 msk
1 tsk

5 dl
250 g
0,5 dl
3 st
80 g
2 msk
2 msk
2 tsk

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

3 st
4 dl
0,5 tsk
1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º.
2. Koka makaronerna enligt anvisningen på förpackningen.
3. Vispa ihop äggstanningen. Blanda makaroner,
bacon, purjo, morot, ost, vinäger och senap i en smord
ugnsform. Häll över äggstanningen och grädda mitt i
ugnen ca 30 min.
4. Servera puddingen med morotssallad.

Tips:
• Använder man bacon eller fläsk kan det vara gott att
steka det innan det blandas ner med makaronerna.
• Servera baconet vid sidan av till barnen om dom inte
gillar att det blandas.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

762 kcal/port.
Energi från: Fett 38g
Kolhydrater 53g
Protein 47g

3. Mexikansk tacopanna

En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Neutral olja
Spiskummin
Koriander
Paprikapulver
Cayennepeppar
Salt
Bönor, avsköljda
Krossade tomater
Nachochips
Riven ost
Gräddfil
Vitkål, strimlad

250 g
0,5 msk
0,25 msk
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 tsk
0,5 frp
0,5 frp
100 g
35 g
1,5 dl
100 g

500 g
1 msk
0,5 msk
2 tsk
1 tsk
0,5 tsk
1 tsk
1 frp
1 frp
200 g
70 g
3 dl
200 g

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver
och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter. Smaka av med
salt.
3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut
gräddfil. Servera med resten av chipsen och strimlad
vitkål.

Tips:
• Gott att toppa med jalapeños om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

652 kcal/port.
Energi från: Fett 27g
Kolhydrater 72g
Protein 27g

4. Palak paneer med halloumi

Smakrik och kryddig vegetarisk indisk palak paneer
med grädde, tomat och spenat.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Ingefära, finriven
Garam masala
Gurkmeja
Tomatpuré
Krossade tomater
Matlagningsgrädde
Honung, flytande
Grönsaksbuljongtärning
Halloumi
Babyspenat

1,5 dl
0,5 st
1 st
1 msk
1 msk
0,25 msk
1 msk
0,5 frp
1,25 dl
0,5 msk
0,5 st
1 st
50 g

3 dl
1 st
2 st
2 msk
2 msk
0,5 msk
2 msk
1 frp
2,5 dl
1 msk
1 st
2 st
100 g

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, vitlök, ingefära, garam masala, gurkmeja
och tomatpuré i olja tills löken är mjuk.
2. Tillsätt krossade tomater, grädde, honung och
buljongtärning. Låt sjuda 10 min.
3. Skär halloumin i tärningar och stek i olja till fin färg.
Tillsätt halloumin i grytan och låt sjuda 5 min till.
4. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner spenaten i
grytan. Servera med ris.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, garam masala,
flytande honung, tomatpuré, gurkmeja, vitlök och
grönsaksbuljong

• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera spenaten bredvid om något av barnen inte
gillar det.

Familjekassen v7

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
Nachochips
INGREDIENSER: Majsmjöl 77% (majs: EU), soljrosolja 22%, salt..
Innehåller: Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön,
Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupine and its
Derivatives.

Vecka 7
Panerad fisk med
broccolipuré och picklad lök
Huevos rancheros i ugn
Lövbiffsgryta
Korv i ugn med äpple

Ekologiska kassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

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

Skalade tomater

Broccoli

Biff

Vita bönor

Gul lök*

Kryddig korv

Pasta

Morot

Ägg*

Tortillabröd

Vitkål*

Crème fraiche

Citron

Äpple

Riven ost

Rödlök

Grädde

Potatis*

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, smör, dijonsenap, japansk soja,
vitvinsvinäger socker, chiliflakes, spiskummin, vitlök och curry

* 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

35 MIN

446 kcal/port.
Energi från: Fett 16g
Kolhydrater 93g
Protein 31g

1. Panerad fisk med broccolipuré och picklad lök
Frasig fisk med potatis, broccoli och picklad lök.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vit fisk
Ägg
Vetemjöl
Ströbröd
Olivolja
Smör
Citron, klyftor
Picklad rödlök:
Rödlök
Socker
Vinäger
Potatisoch Broccolipuré:
Potatis
Broccoli
Crème fraiche
Smör
Salt

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

500 g
1 st
1 dl
2 dl
1 msk
1 msk
1 st

1 st
1 tsk
2,5 msk

2 st
2 tsk
5 msk

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

500 g
250 g
1 dl
1 msk
1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ströbröd, vinäger,
smör och socker

1. Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med
sockret tills den börjar safta sig. Häll över vinägern
och låt stå tills maten är klar.
2. Skala potatisen och dela den i bitar. Koka den
mjuk i saltat vatten. Dela broccolin i bitar (även
stammen) och koka den mjuk i saltat vatten. Mixa
broccolin med en mixerstav till en slät kräm. Mosa
potatisen och vispa i crème fraiche och smör. Blanda
i broccolikrämen och smaka av med salt och peppar.
3. Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa först i
lättvispat ägg, sedan vetemjöl och sist ströbröd.
4. Hetta upp olja och smör i en panna och stek fisken
gyllene på båda sidor. Servera med potatis- och
broccolipuré, picklad rödlök och citronklyftor.

Tips:
• Har du parmesan hemma, smaksätt moset med den.
• Koka potatisen separat till barnen om de gillar det
bättre.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

504 kcal/port.
Energi från: Fett 26g
Kolhydrater 36g
Protein 25g

2. Huevos rancheros i ugn

Tomatsås och bönor som får puttra ihop med kryddor
som spiskummin och chiliflakes.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Gul lök, finhackad
Morot, riven
Vitlöksklyfta, finhackad
Olivolja
Spiskummin
Chiliflakes
Tomater skalade
Vita bönor
Ägg
Flingsalt
Svartpeppar, grovmalen
Riven ost
Tortillabröd

0,5 st
1 st
1,5 st
1 msk
0,5 msk
0,25 tsk
1 frp
0,5 frp
2 st
0,25 tsk
0,25 tsk
0,75 dl
0,5 frp

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

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Stek lök, morot och vitlök i olja i en kastrull tills
löken är mjuk. Krydda med spiskummin och
chiliflakes. Häll i tomater. Låt såsen småputtra
ca 10 min. Vänd ner bönorna och smaka av med
salt. Häll över såsen i en ugnsform.
3. Gör fyra gropar och knäck i äggen varsamt så att
gulan inte går sönder. Strö över flingsalt, peppar
och riven ost. Tillaga mitt i ugnen tills osten smält
och äggulorna fortfarande är lösa. Servera med
tortillabröd.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes,
och spiskummin

• För extra hetta krydda med extra chiliflakes.
• Gott att servera med tortillachips till barnen.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

656 kcal/port.
Energi från: Fett 27g
Kolhydrater 49g
Protein 44g

3. Lövbiffsgryta

Biffgryta, en perfekt snabblagad vardagsmiddag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Biff
Smör
Salt
Svartpeppar
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finriven
Vetemjöl
Vatten
Grädde
Senap, dijon
Soja, japansk
Pizzasallad:
Vitkål
Olivolja
Vitvinsvinäger
Salt
Svartpeppar

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

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

150 g
1 msk
1 msk
0,25 tsk
0,25 tsk

300 g
2 msk
2 msk
0,5 tsk
0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök, dijonsenap,
japansk soja, vitvinsvinäger och vetemjöl

1. Tillaga pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Strimla köttet tunt. Hetta upp smör i en stekpanna
och stek köttet i omgångar på hög värme. Salta och
peppra. Flytta över köttet på en tallrik när det fått
stekyta.
3. Stek lök och vitlök tills löken är mjuk. Lägg tillbaka
köttet. Pudra över mjöl och tillsätt vatten, grädde,
senap och soja. Låt småputtra några minuter.
4. Krama ihop vitkål med olja, vinäger, salt och peppar.
Servera grytan med pasta och vitkålssallad.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Gör klyftpotatis om barnen gillar det bättre.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

549 kcal/port.
Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 59g
Protein 17g

4. Korv i ugn med äpple

Korv, potatis, lök och äpplen som smaksätts med curry
och serveras med en senap.
Ingredienser:

2 portioner

Kryddig korv
150 g
Potatis
450 g
Vitkål
100 g
Gul lök
0,5 st
Äpplen
1 st
Vitlöksklyfta, krossad 0,5 st
med skal		
Olivolja
0,5 msk
Curry
0,25 msk
Flingsalt
1 tsk
Senap
0,5 dl

4 portioner

1. Sätt ugnen på 225°.

300 g
900 g
200 g
1 st
2 st
1 st

2. Halvera korvarna på längden. Klyfta potatis, vitkål,
lök och äpplen. Vänd runt allt med vitlöksklyftan,
olja, curry och salt på en plåt. Rosta mitt i ugnen
till fin färg och potatisen är klar, ca 30 min. Servera
med senap.

1 msk
0,5 msk
2 tsk
1 dl

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

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Gör en pizzasallad till barnen om de gillar det bättre.

Ekologiska kassen v7

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), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt och rökt.
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige..

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

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

Allergentyp: Mjölk
Tortillabröd, eko
Ingredienser: VETEMJÖL* (72%), vatten, rapsolja*, glukossirap*, salt, socker*, emulgeringsmedel
(lecitin*), bakpulver (natriumbikarbonat), surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel (xantangummi). *Certifierad ekologisk..

Innehåller: UW, Spannmål som innehåller gluten.
Riven ost, eko
INGREDIENSER: Ekologisk goudaost 98% (ekologisk MJÖLK (EU), salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt
ystenzym), ekologisk potatistärkelse. Förpackad i en skyddande atmosfär..

Innehåller: Mjölk.
Skalade tomater, eko
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, Fisk, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Selleri, Senap,
Lupine and its Derivatives, Blötdjur, UW, GO, GB, NR, SA, SH, SC, SW, ST, SR, SM, SP, Mjölk, Sojabönor.

Vecka 7
Lax med rostad sötpotatis
och asiatisk coleslaw
Makaronipudding
Mexikansk tacopanna
Palak paneer med halloumi

Laktosfria kassen är för dig som känner precis som vi,
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam
förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en
särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem
hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR
COOP PROVKÖK

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

Matlagningsgrädde

Vitkål*

Bacon

Krossade tomater*

Morot*

Nötfärs

Bönor

Ingefära*

Ägg

Ris

Purjolök

Riven ost*

Nachochips

Gul lök

Matyoghurt

Makaroner

Babyspenat

Halloumi

Sötpotatis

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver,
cayennepeppar, vitlök, garam masala, tomatpuré, gurkmeja, flytande honung, vinäger,
mjölk, majonnäs, senap och grönsaksbuljong

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

540 kcal/port.
Energi från: Fett 44g
Kolhydrater 11g
Protein 25g

1. Lax med rostad sötpotatis och asiatisk coleslaw
Allt i ugnen och en himmelskt god coleslaw.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Laxfilé
Olivolja
Sötpotatis, klyftad
Olivolja
Salt
Coleslaw:
Vitkål, fint strimlad
Morot
Ingefära, riven
Majonnäs

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

500 g
2 msk
2 st
2 msk
1 tsk

150 g
1 st
1 msk
0,5 dl

300 g
2 st
2 msk
1 dl

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skär laxen i portionsbitar och lägg i en oljad
form. Salta och peppra.
3. Lägg sötpotatisklyftorna på en plåt. Ringla över
olja och salta. Rosta mitt i ugnen till fin färg,
ca 20 min.
4. Sätt in laxen efter halva tiden. Använd gärna
stektermometer, laxen är perfekt vid 49°.
5. Blanda vitkål, morot, ingefära och majonnäs till
en coleslaw. Servera laxen med sötpotatis och
coleslaw.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• Även barn gillar fisk om den inte är för torr, håll koll
på temperaturen.

Serveringstips och inspiration

45 MIN

798 kcal/port.
Energi från: Fett 34g
Kolhydrater 84g
Protein 36g

2. Makaronipudding

En klassisk svensk favorit, perfekt till middag.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Makaroner
Bacon
Purjolök, tunt skivad
Morot, tunt hyvlad
Riven ost
Olja
Vinäger
Senap
Äggstanning:
Ägg
Mjölk
Svartpeppar
Salt

2,5 dl
125 g
0,25 dl
1,5 st
40 g
1 msk
1 msk
1 tsk

5 dl
250 g
0,5 dl
3 st
80 g
2 msk
2 msk
2 tsk

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

3 st
4 dl
0,5 tsk
1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º.
2. Koka makaronerna enligt anvisningen på förpackningen.
3. Vispa ihop äggstanningen. Blanda makaroner,
bacon, purjo, morot, ost, vinäger och senap i en smord
ugnsform. Häll över äggstanningen och grädda mitt i
ugnen ca 30 min.
4. Servera puddingen med morotssallad.

Tips:
• Använder man bacon eller fläsk kan det vara gott att
steka det innan det blandas ner med makaronerna.
• Servera baconet vid sidan av till barnen om dom inte
gillar att det blandas.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

762 kcal/port.
Energi från: Fett 38g
Kolhydrater 53g
Protein 47g

3. Mexikansk tacopanna

En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Neutral olja
Spiskummin
Koriander
Paprikapulver
Cayennepeppar
Salt
Bönor, avsköljda
Krossade tomater
Nachochips
Riven ost
Matyoghurt
Vitkål, strimlad

250 g
0,5 msk
0,25 msk
1 tsk
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 tsk
0,5 frp
0,5 frp
100 g
35 g
1,5 dl
100 g

500 g
1 msk
0,5 msk
2 tsk
1 tsk
0,5 tsk
1 tsk
1 frp
1 frp
200 g
70 g
3 dl
200 g

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver
och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter. Smaka av med
salt.
3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut
yoghurt. Servera med resten av chipsen och strimlad
vitkål.

Tips:
• Gott att toppa med jalapeños om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

652 kcal/port.
Energi från: Fett 27g
Kolhydrater 72g
Protein 27g

4. Palak paneer med halloumi

Smakrik och kryddig vegetarisk indisk palak paneer
med grädde, tomat och spenat.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Ingefära, finriven
Garam masala
Gurkmeja
Tomatpuré
Krossade tomater
Matlagningsgrädde
Honung, flytande
Grönsaksbuljongtärning
Halloumi
Babyspenat

1,5 dl
0,5 st
1 st
1 msk
1 msk
0,25 msk
1 msk
0,5 frp
1,25 dl
0,5 msk
0,5 st
1 st
50 g

3 dl
1 st
2 st
2 msk
2 msk
0,5 msk
2 msk
1 frp
2,5 dl
1 msk
1 st
2 st
100 g

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, vitlök, ingefära, garam masala, gurkmeja
och tomatpuré i olja tills löken är mjuk.
2. Tillsätt krossade tomater, grädde, honung och
buljongtärning. Låt sjuda 10 min.
3. Skär halloumin i tärningar och stek i olja till fin färg.
Tillsätt halloumin i grytan och låt sjuda 5 min till.
4. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner spenaten i
grytan. Servera med ris.

Tips:
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, garam masala,
flytande honung, tomatpuré, gurkmeja, vitlök och
grönsaksbuljong

• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera spenaten bredvid om något av barnen inte
gillar det.

Laktosfria kassen v7

Innehållsförteckning

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

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), konserveringsmedel (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.
Nachochips
INGREDIENSER: Majsmjöl 77% (majs: EU), soljrosolja 22%, salt..
Innehåller: Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön,
Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupine and its
Derivatives.

Din lösning
på veckan.

Vecka 7
Makaronipudding
Mexikansk tacopanna
Palak paneer med halloumi

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:
Bacon

Matlagningsgrädde

Vitkål

Nötfärs

Krossade tomater*

Morot

Ägg

Bönor

Ingefära

Riven ost*

Ris

Purjolök

Gräddfil

Nachochips

Gul lök

Halloumi

Makaroner

Babyspenat

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver,
cayennepeppar, vitlök, garam masala, tomatpuré, mjölk, gurkmeja, flytande
honung, vinäger, senap och grönsaksbuljong

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

45 MIN

798 kcal/port.
Energi från: Fett 34g
Kolhydrater 84g
Protein 36g

1. Makaronipudding

En klassisk svensk favorit, perfekt till middag.
Ingredienser:

4 portioner

Makaroner
Bacon
Purjolök, tunt skivad
Morot, tunt hyvlad
Riven ost
Olja
Vinäger
Senap
Äggstanning:
Ägg
Mjölk
Svartpeppar
Salt

5 dl
250 g
0,5 dl
3 st		
80 g
2 msk
2 msk
2 tsk
3 st
4 dl
0,5 tsk
1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º.
2. Koka makaronerna enligt anvisningen på
förpackningen.
3. Vispa ihop äggstanningen. Blanda makaroner,
bacon, purjo, morot, ost, vinäger och senap i en smord
ugnsform. Häll över äggstanningen och grädda mitt i
ugnen ca 30 min.
4. Servera makaronipuddingen med morotssallad.

Tips:
• Använder man bacon eller fläsk kan det vara gott att
steka det innan det blandas ner med makaronerna.
• Servera baconet vid sidan av till barnen om dom inte
gillar att det blandas.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

762 kcal/port.
Energi från: Fett 38g
Kolhydrater 53g
Protein 47g

2. Mexikansk tacopanna

En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.
Ingredienser:

4 portioner

Nötfärs
Neutral olja
Spiskummin
Koriander
Paprikapulver
Cayennepeppar
Salt
Bönor, avsköljda
Krossade tomater
Nachochips
Riven ost
Gräddfil
Vitkål, strimlad

500 g
1 msk
0,5 msk
2 tsk
1 tsk
0,5 tsk
1 tsk
1 frp
1 frp
200 g
70 g
3 dl
200 g

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, spiskummin, koriander, paprikapulver
och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter. Smaka av med
salt.
3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut
gräddfil. Servera med resten av chipsen och strimlad
vitkål.

Tips:
• Gott att toppa med jalapeños om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

652 kcal/port.
Energi från: Fett 27g
Kolhydrater 72g
Protein 27g

3. Palak paneer med halloumi

Smakrik kryddig vegetarisk indisk palak paneer
med grädde, tomat och spenat.
Ingredienser:

4 portioner

Ris
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Ingefära, finriven
Garam masala
Gurkmeja
Tomatpuré
Krossade tomater
Matlagningsgrädde
Honung, flytande
Grönsaksbuljongtärning
Halloumi
Babyspenat

3 dl
1 st
2 st
2 msk
2 msk
0,5 msk
2 msk
1 frp
2,5 dl
1 msk
1 st
2 st
100 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, vitlök, garam masala,
tomatpuré, gurkmeja, flytande honung och
grönsaksbuljong

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, vitlök, ingefära, garam masala, gurkmeja
och tomatpuré i olja tills löken är mjuk.
2. Tillsätt krossade tomater, grädde, honung och
buljongtärning. Låt sjuda 10 min.
3. Skär halloumin i tärningar och stek i olja till fin färg.
Tillsätt halloumin i grytan och låt sjuda 5 min till.
4. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner spenaten i
grytan. Servera med ris.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera spenaten bredvid om något av barnen inte
gillar.

Tredagarskassen v7

Innehållsförteckning

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
Nachochips
INGREDIENSER: Majsmjöl 77% (majs: EU), soljrosolja 22%, salt..
Innehåller: Blötdjur, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön,
Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupine and its
Derivatives.

Vecka 7
Fiskbollar i vitvinssås
Kyckling italian style
Rostade rotsaker med
spenatpesto och pocherat ägg
Tofustroganoff

Alla har vi minnen om mat från barndomen, en del goda, andra mindre bra.
Jag tillhör dem som tyckte om skolmaten, min favoritmat var ”sej i äggsås”
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fortfarande 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!

Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

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

Sardeller

Broccoli

Vitkål*

Kycklinglårfilé

Krossade tomater

Tomat

Rucola

Ägg*

Bönor

Rödlök*

Matlagningsgrädde

Fullkornsris

Babyspenat*

Grana padano

Matvete

Morot

Tofu

Potatis

Palsternacka

Soltorkade tomater

Gul lök*

Rödbeta

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, grönsaksbuljong, vitt matlagningsvin,
vitlök, balsamvinäger, pumpakärnor, vitvinsvinäger, tomatpuré och dijon senap
* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser
Vitkål, strimlat

2 portioner
125 g

4 portioner
250 g

Strimla vitkålen och servera toppad med salt och peppar.

Serveringstips och inspiration

35 MIN

398 kcal/port.
Energi från: Fett 27%
Kolhydrater 42%
Protein 31%

1. Fiskbollar i vitvinssås

Fisk i krämig vinsås med pressad potatis.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, skalad
Vit fisk
Gul lök, riven
Ägg
Vetemjöl
Salt
Svartpeppar
Broccoli, buketter
Vitvinssås:
Gul lök, hackad
Olivolja
Vetemjöl
Vitt matlagningsvin
Vatten
Matlagningsgrädde
Grönsaksbuljongtärning

300 g
250 g
0,5 st
0,5 st
0,5 msk
0,5 tsk
0,25 tsk
125 g

600 g
500 g
1 st
1 st
1 msk
1 tsk
0,5 tsk
250 g

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

0,5 st
1 tsk
4 msk
1 dl
1 dl
2 dl
1 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, grönsaksbuljong
och vitt matlagningsvin

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.
2. Mixa fisken hastigt i en matberedare eller hacka
superfint med kniv. Lägg i en bunke och blanda ner
lök, ägg, mjöl, salt och peppar. Rulla till små bollar
med blöta händer.
3. Stek löken i olja i en panna tills den mjuknat något.
Tillsätt mjöl och rör om ordentligt. Häll i vin, vatten,
grädde och buljong. Rör om och låt koka ihop ca 5 min.
4. Lägg försiktigt ner fiskbollarna i såsen och sätt på
ett lock. Låt småputtra på låg värme ca 10 min. Vänd
försiktigt bollarna efter halva tiden.
5. Koka upp lättsaltat vatten i en kastrull och lägg
i broccolin, låt koka 3 min.
6. Pressa potatisen och servera med fiskbollar i sås
och kokt broccoli.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigare i veckan alt,
frysa in för att ta fram senare i veckan.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

455 kcal/port.
Energi från: Fett 25%
Kolhydrater 41%
Protein 34%

2. Kyckling Italian style

Kycklinglårfilé i ugn med tomater och bönor.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Fullkornsris
Kycklinglårfilé
Bönor, avsköljda
Tomat, tärnade
Vitlöksklyfta, skivad
Rödlök, finhackad
Sardeller, hackade
Olivolja
Balsamvinäger
Flingsalt
Svartpeppar
Babyspenat

1 dl
250 g
0,5 frp
1 st
2 st
0,5 st
3 st
0,5 msk
1 tsk
1 tsk
0,25 tsk
20 g

2 dl
500 g
1 frp
2 st
4 st
1 st
6 st
1 msk
2 tsk
2 tsk
0,5 tsk
40 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök och
balsamvinäger.

1. Sätt ugnen på 175°. Koka riset enligt anvisningen på
förpackningen. Fördela kyckling, bönor, tomater och
vitlök i en ugnsform.
2. Blanda lök, sardeller, olja och vinäger och skeda
över.
3. Salta, peppra och lägg på hälften av spenatbladen.
Tillaga kycklingen i mitten av ugnen i 25-30 min.
4. Vänd ihop bönor med ris och servera med kycklingen.

Tips:
• Kycklingen är perfekt vid en innertemperatur
på 68-70°.

Serveringstips och inspiration

40 MIN

456 kcal/port.
Energi från: Fett 60%
Kolhydrater 21%
Protein 19%

3. Rostade rotsaker med
spenatpesto och pocherat ägg

En varm sallad på ugnsrostade grönsaker toppad med grön pesto.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Morot
Palsternacka
Rödbeta
Vitkål
Rödlök
Olivolja
Ägg
Vitvinsvinäger
Spenatpesto:
Babyspenat
Grana padano, riven
Olivolja
Pumpakärnor,
torrostade
Vitlöksklyfta, riven

1 st
1,5 st
125 g
125 g
0,5 st
1 msk
2 st
0,5 tsk

2 st
3 st
250 g
250 g
1 st
2 msk
4 st
1 tsk

15 g
1 dl
0,75 msk

30 g
2 dl
1,5 msk

3. Koka upp 2 liter saltat vatten och vinäger i en rymlig
kastrull. Rör runt med en sked så det blir en virvel.
Knäck i ett ägg åt gången och låt koka 3-4 min. Det går
bra att koka 2 ägg i taget. Lyft upp med hålslev. Gulan
ska vara rinnig.

1,25 msk
0,25 st

2,5 msk
0,5 st

4. Servera äggen till de rostade rotfrukterna
och peston.

1. Sätt ugnen på 225°. Skala och skär alla rotfrukter,
vitkål och lök i lika stora bitar. Fördela på en ugnsplåt
och vänd runt med olja och salt. Rosta mitt i ugnen ca
25 min.
2. Mixa ingredienserna till peston slätt, smaka av
med salt.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, olivolja, vitlök, pumpakärnor och vitvinsvinäger

• Toppa med de färska örter du har hemma, de flesta
passar till rostade rotsaker.

Serveringstips och inspiration

25 MIN

262 kcal/port.
Energi från: Fett 27%
Kolhydrater 56%
Protein 17%

4. Tofustroganoff

Stroganoff gjord på tofu och soltorkade tomater.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Matvete
Tofu
Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta, finhackad
Tomatpuré
Olivolja
Soltorkade tomater,
strimlade
Senap, dijon
Krossade tomater
Vatten
Salt
Svartpeppar
Rucola

80 g
125 g
0,5 st
0,5 st
0,5 msk
0,5 msk

160 g
250 g
1 st
1 st
1 msk
1 msk

5 st
0,5 msk
0,5 frp
0,5 dl
0,5 tsk
0,25 tsk
35 g

10 st
1 msk
1 frp
1 dl
1 tsk
0,5 tsk
70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré och dijon
senap

1. Tillaga matvetet enligt anvisningen på förpackningen.
Skär tofun i strimlor. Stek lök, vitlök och tomatpuré i
olja under omrörning ca 4 min.
2. Tillsätt soltorkade tomater, senap, krossade tomater,
vatten och tofu. Låt sjuda under lock ca 5 min.
Smaka av med salt och peppar.
3. Servera stroganoffen med ris och rucola.

Tips:
• Gott att servera med färsk oregano.

Hälsokassen v7

Innehållsförteckning
Krossade TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E 330).
MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt.
Ursprung gräddråvara: Sverige, Tyskland.
Allergentyp: Mjölk
Grana padano
INGREDIENSER: MJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG)..
Innehåller: Ägg, Mjölk.
Tofu
INGREDIENSER: Vatten, SOJABÖNOR* (Kanada), koaguleringsmedel (magnesiumklorid). *KRAV-ekologisk ingrediens..
Innehåller: Sojabönor.
Soltorkade tomater
Ingredienser: Soltorkade tomater** 50% (Turkiet), solrosolja**, salt, surhetsreglerande medel (E
270), vinäger* (innehåller SULFITER ), vitlökspulver*. Kan innehålla spår av selleri, jordnötter och
senap. *Ekologisk ingrediens. **KRAV- ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA..
Innehåller: UW, GO, GB, NR, SA, SH, SR, SM, SP, SC, Lupine and its Derivatives, Kräftdjur, Ägg, Fisk,
Mjölk, Jordnötter, Blötdjur, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, SW, ST.

