
Vecka 8 

Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås

Grekisk falukorv i ugn

Pasta med grönkål och lagrad ost

Färsbiffar med rostade rotfrukter



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, ströbröd, vitlök, ägg, chiliflakes, smör, mjölk, 
vitvinäger och spiskummin

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

* Används i fler recept 

Tonfisk

Falukorv

Nötfärs

Fetaost

Riven ost

Kokosflingor

Mango chutney

Ris

Pasta

Gul lök

Sallad

Morot*

Lime

Tomat*

Babyspenat

Potatis*

Vitkål*

Grönkål

Rödlök

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. Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås
Spröda panerade fiskbollar som sereras med ris och syrlig sås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Tonfisk  1 frp  2 frp
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Ströbröd  0,25 dl  0,5 dl
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Sallad  0,25 st  0,5 st
Kokosflingor  0,5 dl  1 dl
Olja, neutral  1 msk  2 msk
Morot 1 st  2 st
 Doppsås:
Mango chutney  1,5 msk  3 msk
Lime, finrivet skal
och pressad saft  0,5 st  1 st
Vatten  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, chiliflakes, ägg, ströbröd och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Smula sönder tonfisken och krama ur vätskan,
lägg i en bunke.

3. Tillsätt lök, ägg, ströbröd, vitlök och chiliflakes.
Rör till en jämn smet och låt stå ca 5 min.

4. Blanda mango chutney med lime och vatten till
en doppsås.

5. Plocka salladsbladen och lägg i kallt vatten så
blir de extra krispiga.

6. Rulla bollar av tonfisksmeten och vänd runt i
kokos. Stek bollarna runt om i en het stekpanna
med olja till fin färg.

7. Servera bollarna i salladsblad och ringla över
såsen. Servera med ris och rivna morötter.

Tips:
• Sweet chilisås passar också bra till denna rätt.
• Låt barnen hjälpa till att rulla bollarna.

30 MIN
377 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 44g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



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

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

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

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

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

3. Grädda mitt i ugnen tills korv och ost fått färg, 
ca 20 min.

4. Finstrimla vitkål och krama runt med salt. Låt stå 
några minuter. Krama ut vätskan som bildats och 
blanda kålen med olja, vitvinsvinäger och svartpeppar.

5. Servera falukorven med mos och vitkålssallad.

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

30 MIN
545 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 42g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med grönkål och lagrad ost
Krämig sås av grönkål, vitlök och ost som blandas med pastan.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Grönkål  100 g  200 g
Vitlöksklyfta  1 st  2 st
Pasta  250 g  500 g
Olivolja  0,75 dl  1,5 dl
Riven ost, lagrad  25 g  50 g
Tomat, i klyftor  1 st  2 st
Vitkål, strimlad  125 g  250 g

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

1. Koka upp en stor kastrull med saltat vatten. Lägg
ner grönkål och vitlök och låt koka 2 min. Lyft upp allt
med en tång och låt rinna av i ett durkslag.

2. Lägg ner pastan i vattnet och låt koka enligt anvis-
ningen på förpackningen. Mixa kål och vitlök slätt med
olja i en matberedare.

3. Rör ner finriven ost och smaka av med salt och
peppar. Fräs tomaterna i olja, salta och peppra.
Hyvla vitkål tunt, gärna med mandolin. Vänd gärna
runt pastan med grönkålen och servera toppad med
vitkål och frästa tomater.

Tips:
• Gott med chiliflakes på toppen.
• Servera pastan och såsen separat så kan barnen
själva blanda.

 

20 MIN
869 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 97g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



4. Färsbiffar med rostade rotfrukter
Biffar med tacokänsla.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, klyftad 250 g 500 g
Rödlök, klyftad 1 st 2 st
Morot, stavar 2,5 st 5 st
Olivolja 1 msk 2 msk
Ströbröd 0,25 dl 0,5 dl
Vatten 0,5 dl 1 dl
Nötfärs 250 g 500 g
Ägg 0,5 st 1 st 
Vitlöksklyfta, pressad 0,5 st 1 st
Spiskummin 1 tsk 2 tsk 
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 1 msk 2 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, vitlök och 
spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Fördela grönsakerna på plåten och vänd runt med 
olja. Rosta mitt i ugnen ca 20 min.

3. Blanda ströbröd med vatten och tillsätt färs, ägg, 
vitlök, spiskummin, salt och peppar. Rulla till mindre 
biffar och stek i en het stekpanna med olja. Stek ca 
3 min per sida.

Tips:
• Servera med en klick gräddfil eller majonnäs.
• Ketchup fungerar i alla lägen för de små vännerna.

35 MIN
485 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 17g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v8 
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

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 

MANGO CHUTNEY
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Kräftdjur, SC, SW, ST, SR, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Soja-
bönor, Jordnötter, Lupin, Blötdjur, UW, GO, GB, Selleri, Senap, NR, SM, SP, SA, SH.

TONFISK
Innehåller: ST, SR, SH, SC, SW, Fisk, Mjölk, SM, SP, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller 
sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, UW, GO, SA, GB, NR, Kräftdjur, Ägg.

FALUKORV
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, 
konserveringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek..



Vecka 8 

Tomatig tonfiskpasta 
med kapris och timjan

Burritos med köttfärs

Linsbiffar med klyftpotatis

Fransk böngryta



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, tomatpuré, kapris, sweet chilisås, strö-
bröd, ägg, torkade timjan, cayennepeppar, vitt matlagningsvin och grönsaksbuljong

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

Nötfärs

Riven ost*

Gräddfil*

Crème fraiche

Linser

Tacosås

Tacokrydda

Tonfisk

Krossade tomater

Pasta

Tortillabröd

Kidneybönor

Gul lök*

Morot*

Potatis*

Rucola

Tomat

Rotselleri

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. Tomatig tonfiskpasta med timjan
Härlig pasta med tonfisk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Olja, neutral  1 tsk  2 tsk
Gul lök, klyftad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1,5 st  3 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Tonfisk  1 frp  2 frp
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, torkad  0,25 msk  0,5 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, tomatpuré, vitlök,
kapris och torkad timjan.

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek löken tills
den blir mjuk. Tillsätt vitlök och tomatpuré och stek
ytterligare 2 min under omrörning.

4. Häll i tomatkross, tonfisk, kapris och timjan. Låt
småputtra 5-10 min. Krydda ordentligt med nymalen
svartpeppar och smaka av med salt.

Tips:
• Gott med riven parmesan till.
• Servera kapris vid sidan av till barnen.

20 MIN
408 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 57g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



2. Burritos med köttfärs
Goda burritos som gillas av både stora och små.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs  250 g  500 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tacokrydda  0,5 frp  1 frp
Tacosås  0,5 st  1 st
Tortillabröd  2 st  4 st
Riven ost  1,5 dl  3 dl
Morot, grovriven  2 st  4 st
Tomat 0,5 st 1 st
Gräddfil 0,75 dl 1,5 dl

Bra att ha hemma:
olivolja

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Bryn köttfärsen i en stekpanna med olja. Krydda 
med tacokryddan och stek någon minut till. Förde-
la färsen mitt på tortillabröden och rulla ihop. Lägg 
rullarna med skarven nedåt i en ugnsform och häll på 
tacosås.

3. Strö över ost och gratinera mitt i ugnen 10–15 min.
Servera med morötter, tärnad tomat och en klick 
gräddfil.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Servera med morotsstavar om barnen gillar det 
bättre.

 

 30 MIN
740 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 84g 

Protein 50g

Serveringstips och inspiration



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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rucola  35 g  70 g
Sweet chilisås  1 msk  2 msk
Gräddfil  0,75 dl  1,5 dl
 Linsbiffar:
Linser, torkade  0,5 frp  1 frp
Morot, riven  0,5 st  1 st
Riven ost  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

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

1. Sätt ugnen på 200°. 

2. Koka linserna enligt anvisningen på paketet.

3. Skär potatisen 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. Servera biffarna med klyftpotatis, rucola och
sweet chilisås blandad med gräddfil.

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

40 MIN
667 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 98g 

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



4. Fransk böngryta
En helt underbar fransk böngryta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Tomat, delad  0,5 st  1 st
Rågkusar  3 skivor  6 skivor
 Böngryta:
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rotselleri, fintärnad  100 g  200 g
Potatis, tärnad  200 g  400 g
Gul lök, i klyftor  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Vatten  2,5 dl  5 dl
Vitt matlagningsvin  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Kidneybönor  0,5 frp  1 frp
Timjan, torkad  0,5 msk 1 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, cayennepeppar, rågkusar, vitt mat- 
lagningsvin, vitlök, torkad timjan och grönsaksbuljong

1. Hetta upp en gryta med olja. Stek rotselleri, potatis,
lök och vitlök utan att de får färg ca 2 min. Slå på vat-
ten och vin och smula ner buljongen. Låt koka under 
lock i ca 20 min.

2. Tillsätt resten av ingredienserna. Rör om och låt 
sjuda tills allt är varmt. Toppa med tomater och servera 
med bröd.

Tips:
• Riv brödet i bitar, rosta i ugnen och toppa grytan 
med krutongerna.
• Servera tomaterna bredvid till barnen.

 35 MIN
 548 kcal/port. 

Energi från: Fett 26g 
Kolhydrater 57g 

Protein 13g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v8 
Innehållsförteckning

TACOKRYDDA, EKO
Ingredienser: Spiskummin, Oregano, Lök, Koriander, Vitlök, Paprika, Svartpeppar, Chili.

TACOSÅS, EKO
INGREDIENSER: Tomater* 60% (Spanien), lök*, tomatkoncentrat*, grön paprika*, vatten, ättika*, 
rörsocker*, kryddor** (paprika**, chili**, spiskummin**, cayennepeppar**), havssalt, risstär-
kelse*, antioxidant (E 300 askorbinsyra), lökpulver**, vitlökspulver**. *KRAV-ekologisk ingredi-
ens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA. **Ekologisk ingrediens. Innehåller: Sojabönor, Selleri, 
Senap, Lupin, Blötdjur, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, 
Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter.

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 

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

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

TONFISK, MSC
Ingredienser: TONFISKFILÉ i bitar (skipjack), vatten, salt..
Innehåller: Fisk.

TORTILLABRÖD, EKO
Ingredienser: VETEMJÖL* (72%), vatten, rapsolja*, glukossirap*, salt, socker*, emulgeringsmedel 
(lecitin*), bakpulver (natriumbikarbonat), surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsme-
del (xantangummi). *Certifierad ekologisk.
Innehåller: UW, Spannmål som innehåller gluten.



Vecka 8 

Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås

Grekisk falukorv i ugn

Pasta med grönkål och lagrad ost

Färsbiffar med rostade rotfrukter



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, ströbröd, vitlök, ägg, chiliflakes, smör, mjölk, 
vitvinäger och spiskummin

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

* Används i fler recept 

Tonfisk

Falukorv

Nötfärs

Fetaost

Riven ost

Kokosflingor

Mango chutney

Ris

Pasta

Gul lök

Sallad

Morot*

Lime

Tomat*

Babyspenat

Potatis*

Vitkål*

Grönkål

Rödlök

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. Kokospanerade tonfiskbollar med doppsås
Spröda panerade fiskbollar som sereras med ris och syrlig sås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Tonfisk  1 frp  2 frp
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Ströbröd  0,25 dl  0,5 dl
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Sallad  0,25 st  0,5 st
Kokosflingor  0,5 dl  1 dl
Olja, neutral  1 msk  2 msk
Morot 1 st  2 st
 Doppsås:
Mango chutney  1,5 msk  3 msk
Lime, finrivet skal
och pressad saft  0,5 st  1 st
Vatten  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, chiliflakes, ägg, ströbröd och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Smula sönder tonfisken och krama ur vätskan,
lägg i en bunke.

3. Tillsätt lök, ägg, ströbröd, vitlök och chiliflakes.
Rör till en jämn smet och låt stå ca 5 min.

4. Blanda mango chutney med lime och vatten till
en doppsås.

5. Plocka salladsbladen och lägg i kallt vatten så
blir de extra krispiga.

6. Rulla bollar av tonfisksmeten och vänd runt i
kokos. Stek bollarna runt om i en het stekpanna
med olja till fin färg.

7. Servera bollarna i salladsblad och ringla över
såsen. Servera med ris och rivna morötter.

Tips:
• Sweet chilisås passar också bra till denna rätt.
• Låt barnen hjälpa till att rulla bollarna.

30 MIN
377 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 44g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



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

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

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

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

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

3. Grädda mitt i ugnen tills korv och ost fått färg, 
ca 20 min.

4. Finstrimla vitkål och krama runt med salt. Låt stå 
några minuter. Krama ut vätskan som bildats och 
blanda kålen med olja, vitvinsvinäger och svartpeppar.

5. Servera falukorven med mos och vitkålssallad.

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

30 MIN
545 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 42g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med grönkål och lagrad ost
Krämig sås av grönkål, vitlök och ost som blandas med pastan.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Grönkål  100 g  200 g
Vitlöksklyfta  1 st  2 st
Pasta  250 g  500 g
Olivolja  0,75 dl  1,5 dl
Riven ost, lagrad  25 g  50 g
Tomat, i klyftor  1 st  2 st
Vitkål, strimlad  125 g  250 g

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

1. Koka upp en stor kastrull med saltat vatten. Lägg
ner grönkål och vitlök och låt koka 2 min. Lyft upp allt
med en tång och låt rinna av i ett durkslag.

2. Lägg ner pastan i vattnet och låt koka enligt anvis-
ningen på förpackningen. Mixa kål och vitlök slätt med
olja i en matberedare.

3. Rör ner finriven ost och smaka av med salt och
peppar. Fräs tomaterna i olja, salta och peppra.
Hyvla vitkål tunt, gärna med mandolin. Vänd gärna
runt pastan med grönkålen och servera toppad med
vitkål och frästa tomater.

Tips:
• Gott med chiliflakes på toppen.
• Servera pastan och såsen separat så kan barnen
själva blanda.

 

20 MIN
869 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 97g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



4. Färsbiffar med rostade rotfrukter
Biffar med tacokänsla.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, klyftad 250 g 500 g
Rödlök, klyftad 1 st 2 st
Morot, stavar 2,5 st 5 st
Olivolja 1 msk 2 msk
Ströbröd 0,25 dl 0,5 dl
Vatten 0,5 dl 1 dl
Nötfärs 250 g 500 g
Ägg 0,5 st 1 st 
Vitlöksklyfta, pressad 0,5 st 1 st
Spiskummin 1 tsk 2 tsk 
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 1 msk 2 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, vitlök och 
spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Fördela grönsakerna på plåten och vänd runt med 
olja. Rosta mitt i ugnen ca 20 min.

3. Blanda ströbröd med vatten och tillsätt färs, ägg, 
vitlök, spiskummin, salt och peppar. Rulla till mindre 
biffar och stek i en het stekpanna med olja. Stek ca 
3 min per sida.

Tips:
• Servera med en klick gräddfil eller majonnäs.
• Ketchup fungerar i alla lägen för de små vännerna.

35 MIN
485 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 17g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v8 
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

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

MANGO CHUTNEY
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Kräftdjur, SC, SW, ST, SR, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, 
Sojabönor, Jordnötter, Lupin, Blötdjur, UW, GO, GB, Selleri, Senap, NR, SM, SP, SA, SH.

TONFISK
Innehåller: ST, SR, SH, SC, SW, Fisk, Mjölk, SM, SP, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller 
sulfit, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, UW, GO, SA, GB, NR, Kräftdjur, Ägg.

FALUKORV
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, 
konserveringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek..



Vecka 8

Grekisk falukorv i ugn

Pasta med grönkål och lagrad ost

Färsbiffar med rostade rotfrukter

Din lösning
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, vitlök, smör, mjölk, ägg, vitvinäger och 
spiskummin

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

* Används i fler recept

Falukorv

Nötfärs

Fetaost

Riven ost

Pasta

Morot*

Tomat*

Tomat*

Babyspenat

Potatis*

Vitkål*

Grönkål

Rödlök

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

Tredagarskassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!
Här har vi paketerat favoriterna som går hem

hos både stora och små, smaklig måltid!
HÄLSNINGAR

COOP PROVKÖK



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

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

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

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

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

3. Grädda mitt i ugnen tills korv och ost fått färg, ca 20
min.

4. Finstrimla vitkål och krama runt med salt. Låt stå 
några minuter. Krama ut vätskan som bildats och 
blanda kålen med olja, vitvinsvinäger och svartpeppar.

5. Servera falukorven med mos och vitkålssallad.

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

30 MIN
545 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 42g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med grönkål och lagrad ost
Krämig sås av grönkål, vitlök och ost som blandas med pastan.

Ingredienser: 4 portioner
Grönkål  200 g
Vitlöksklyfta  2 st
Pasta  500 g
Olivolja  1,5 dl
Riven ost, lagrad  50 g
Tomat, i klyftor  2 st
Vitkål, strimlad  250 g

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

1. Koka upp en stor kastrull med saltat vatten. Lägg
ner grönkål och vitlök och låt koka 2 min. Lyft upp allt
med en tång och låt rinna av i ett durkslag.

2. Lägg ner pastan i vattnet och låt koka enligt anvis-
ningen på förpackningen. Mixa kål och vitlök slätt med
olja i en matberedare.

3. Rör ner finriven ost och smaka av med salt och
peppar. Fräs tomaterna i olja, salta och peppra.
Hyvla vitkål tunt, gärna med mandolin. Vänd gärna
runt pastan med grönkålen och servera toppad med
vitkål och frästa tomater.

Tips:
• Gott med chiliflakes på toppen.
• Servera pastan och såsen separat så kan barnen
själva blanda.

 

20 MIN
869 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 97g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



3. Färsbiffar med rostade rotfrukter
Biffar med tacokänsla.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis, klyftad 500 g
Rödlök, klyftad 2 st
Morot, stavar 5 st
Olivolja 2 msk
Ströbröd 0,5 dl
Vatten 1 dl
Nötfärs 500g
Ägg 1 st  
Vitlöksklyfta, pressad 1 st
Spiskummin 2 tsk 
Salt 1 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk
Olivolja 2 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, ströbröd, spis-
kummin och vitlök

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Fördela grönsakerna på plåten och vänd runt med 
olja. Rosta mitt i ugnen ca 20 min.

3. Blanda ströbröd med vatten och tillsätt färs, ägg, 
vitlök, spiskummin, salt och peppar. Rulla till mindre 
biffar och stek i en het stekpanna med olja. Stek ca 
3 min per sida.

Tips:
• Servera med en klick gräddfil eller majonnäs.
• Ketchup fungerar i alla lägen för de små vännerna.

35 MIN
485 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 17g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v8
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

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 

MANGO CHUTNEY
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Kräftdjur, SC, SW, ST, SR, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Soja-
bönor, Jordnötter, Lupin, Blötdjur, UW, GO, GB, Selleri, Senap, NR, SM, SP, SA, SH.

FALUKORV
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, 
konserveringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek..



Vecka 8 

Grönkålssallad med tonfiskröra

Vegetarisk wok med tofu

Kycklingfilé med blomkålspuré 
och spenatpesto

Köttbullar half and half med 
pasta och tomatsås



Josefine Jonasson, 
Legitimerad dietist

Hälsokassen är för dig som vill äta lite bättre, lite enklare. 

Vi har skapat en kasse med både hälsosamma, goda och enkla recept. 
Jag tycker att hälsosam mat ska vara just så, enkel och njutningsfull. 

Att äta hälsosamt innebär inte att man måste äta perfekt eller att man 
aldrig ska äta godsaker. Tvärtom kan det snarare finnas utrymme för det lilla 
extra ibland genom att äta bra mat till vardags. 

Hoppas att du kommer att gilla våra menyer och att de passar din livsstil. 

Förresten, våra recept innehåller max 500 kcal per portion.

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

* Används i fler recept

 Veck o-
sa ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot 1 st 2 st
Babyspenat 15 g 30 g
Rödlök 0,25 st 0,5 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kinesisk soja, fisksås, vitlök, kapris, lättmajonnäs, chiliflakes, 
hoisinsås, mellanmjölk och smör

Tonfisk

Nötfärs

Kycklingfilé

Ägg*

Kvarg

Tofu

Grana padano

Råris

Pasta

Kidneybönor

Krossade tomater

Babyspenat*

Grönkål

Tomat

Rödlök*

Morot*

Vitkål

Broccoli

Paprika

Blomkål

Zucchini

Aubergine



1. Grönkålssallad med tonfiskröra
Ljummen grönkålssallad med en röra på tonfisk, ägg och kvarg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Grönkål, blad  100 g  200 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Tomat, delad 2,5 st  5 st
Ägg, kokt grovhackad  1 st  2 st
Kapris  1 msk  2 msk
Rödlök, finhackad  0,25 st  0,5 st
 Tonfiskröra:
Tonfisk i vatten, avrunnen  200 g  400 g
Ägg, kokt, hackad  2 st  4 st
Kvarg  100 g  200 g
Rödlök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finriven  1 st  2 st
Kapris  2 msk  4 msk
Lättmajonnäs  1 msk  2 msk

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

1. Pressa ut lite av vätskan ur tonfisken och blanda
med resten av ingredienserna till röran. Smaka av
med salt och peppar.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och slunga runt kålen
3 min. Smaka av med salt.

3. Fördela grönkål, tomat och ägg på portionstallrikar.
Lägg tonfiskröran i mitten och toppa med extra kapris
och rödlök.

Tips:
• Tonfiskröran passar till mycket, t ex en bakad potatis
eller som fyllning i en grov baguette.

 

30 MIN
362 kcal/port. 

Energi från: Fett 38% 
Kolhydrater 14% 

Protein 48%

Serveringstips och inspiration



2. Vegetarisk wok med tofu
Färgsprakande wok med krispiga grönsaker smaksatt med hoisinsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Tofu  100 g  200 g
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Morot, strimlad  1 st  2 st
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
Broccoli, små buketter  125 g  250 g
Paprika, strimlad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Hoisinsås  0,25 dl  0,5 dl

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär tofu i 1 cm tärningar. Hetta upp olja i en
stekpanna och stek tofun gyllene runt om. Lägg åt
sidan.

3. Hetta upp en wok eller stor stekpanna och woka
alla grönsakerna, vitlök och chiliflakes i olja 3-5 min. 
Vänd ner hoisinsåsen och tofun och servera direkt 
så krispet i grönsakerna behålls något.

4. Servera woken med ris.

Tips:
• Gott med färsk koriander till servering.

 

40 MIN
353 kcal/port. 

Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 59% 

Protein 14%

Serveringstips och inspiration



3. Kycklingfilé med blomkålspuré och spenatpesto
Festlig middag med enkla men roliga tillbehör.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Blomkål, buketter  0,5 st  1 st
Smör  0,25 msk  0,5 msk
Mjölk, mellan  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Kycklingfilé  250 g  500 g
Babyspenat  20 g  40 g
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Grana padano 0,5 frp  1 frp
Morot, rivna  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, smör och
mellanmjölk.

1. Koka blomkålen i lättsaltat vatten. Mixa i mat- 
beredare eller med stavmixer och blanda i smör, mjölk 
och salt.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kycklingen 
ca 5 min per sida.

3. Mixa ihop spenat, vitlök och olja, vänd ner den rivna 
osten. Smaka av med salt och peppar.

4. Servera den stekta kycklingen med blomkålspuré,
morot och spenatpesto.

Tips:
• Servera gärna med picklad rödlök, se recept på
coop.se.

 

35 MIN
385 kcal/port. 

Energi från: Fett 40% 
Kolhydrater 16% 

Protein 44%

Serveringstips och inspiration



4. Köttbullar half and half med pasta och tomatsås-Lotta Lundberg
Köttbullar med hälften aubergine och bönor och hälften färs.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  100 g  200 g
Aubergine  150 g  300 g
Kidneybönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Nötfärs  125 g  250 g
Ägg  0,5 st  1 st
Soja, kinesisk  4 g  8 g
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Fisksås  0,5 msk  1 msk
Zucchini, grov riven  100 g  200 g
 Tomatsås:
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Olivolja, till stekning  0,25 msk  0,5 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kinesisk soja, vitlök och
fisksås

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och riv auberginen grovt. Salta, blanda om
och krama ur så mycket vätska som möjligt. Mosa
bönorna och blanda med auberginen och resten
av ingredienserna.

3. Blöt händerna och forma smeten till bollar.
Stek i het panna med olja till de har fått fin färg och
är genomstekta.

4. Fräs vitlöken i olja i en kastrull. Häll i krossade
tomater och salt. Låt såsen sjuda ca 5 min. Häll såsen 
över köttbullarna och servera pastan blandad med 
riven zucchini.

Tips:
• Toppa med riven parmesanost.

45 MIN
464 kcal/port. 

Energi från: Fett 20% 
Kolhydrater 51% 

Protein 29%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v8 
Innehållsförteckning

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

TONFISK
Innehåller: ST, SR, SH, SC, SW, Fisk, Mjölk, SM, SP, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sul-
fit, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, UW, GO, SA, GB, NR, Kräftdjur, Ägg.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

KVARG
INGREDIENSER: Pastöriserad SKUMMJÖLK, syrningskultur. Ursprung mjölkråvara: Frankrike..
Innehåller: Mjölk.

TOFU
Ingredienser: SOJABÖNOR* (67%), vatten. *= KRAV-ekologisk ingrediens. Sojabönor: Fairtrade-in-
grediens från Fairtrade-certifierade producenter. Totalt 67%. Läs mer på www.fairtrade.se.
Innehåller: Sojabönor.

GRANA PADANO
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG)..
Innehåller: Ägg, Mjölk.


