
Vecka 8 

Lax med sojadressing och grönkålsris

Pasta med tomatsås och knaprig halloumi

Lövbiffsgryta

Falukorv i ugn



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, japansk soja, malen ingefära, vitlök, socker, smör, dijonsenap, 
vetemjöl, vinäger och senap

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Biff

Falukorv

Halloumi

Matlagningsgrädde

Riven ost

Tomatsås

Pasta

Ris*

Potatis

Grönkål

Gul lök*

Morot*

Rödlök

Sockerärtor

Tomat 

Vitkål*

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. Lax med sojadressing och grönkålsris
Lax med ris blandat med lök och grönkål som toppas med en dressing  

på soja och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Grönkål  100 g  200 g
Vitkål, tunt strimlad 50 g 100 g
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Laxfilé, utan skinn  250 g  500 g
 Dressing:
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk 
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Soja, japansk  0,5 msk  1 msk
Socker 1 tsk  2 tsk
Vatten  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, japansk soja, malen ingefära, vitlök och
socker

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ihop alla ingredienser till dressingen. Hetta
upp olja i en stekpanna och stek kål och lök hastigt,
salta.

3. Skär laxen i stora kuber eller portionsbitar och 
salta. Stek fisken runt om i het panna till fin stekyta. 
Vänd ihop riset med kålen och lägg upp på ett  
serveringsfat.

4. Toppa med laxen och ringla dressingen över fisken.

Tips:
• Spara tid, ha gärna ris eller gryn färdigkokt i kylen,
då kan du lätt fixa middagen på ett kick.
• Servera grönsakerna separat till barnen.

 

40 MIN
867 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 124g 

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med tomatsås och knaprig halloumi
Lättlagad pasta med crunchiga bitar av stekt halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot, finrivna 1 st  2 st
Rödlök 0,5 st 1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatsås  0,5 st  1 st
Halloumi  0,5 st  1 st
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek morötter och lök i olja ett par min. Häll på tomat-
såsen och låt sjuda under lock 10 min.

2. Riv halloumin på den grova sidan på rivjärnet. 
Stek halloumin i olja på medelhög värme tills den blir 
gyllenbrun. Servera den kokta pastan med tomat- 
såsen och toppa med halloumin.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Servera såsen vid sidan av så barnen själva kan
blanda i pastan.

 

25 MIN
605 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 81g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Lövbiffsgryta
Biffgryta, en perfekt snabblagad vardagsmiddag.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Biff  250 g  500 g
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, dijon  1 msk  2 msk
Soja, japansk  0,5 msk  1 msk
Sockerärter  75 g 150 g
Morot, i slantar 1,5 st 3 st

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla köttet tunt och hetta upp en stekpanna.
Klicka i smör och lägg i hälften av köttet. Stek på hög
värme under omrörning. Salta och peppra.

3. Flytta över köttet till en tallrik när det fått stekyta.
Stek resten av köttet. Stek lök och vitlök tills löken
är mjuk. Häll tillbaka allt kött. Pudra på mjöl, vatten, 
grädde, senap och soja. Låt småputtra några minuter.

4. Lägg bönorna och morötterna i saltat kokande 
vatten och låt koka ca 2 min.

5. Servera grytan med ris, bönor och morötter.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Koka pasta till barnen om de gillar det bättre.

25 MIN
434 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 26g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



4. Falukorv i ugn
Falukorv i ugn som fylls med ost, senap och tomat. Perfekt recept 

på vardagsmiddag.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Falukorv 400 g 800 g
Senap 0,5 dl 1 dl
Tomat, skivad 1 st 2 st
Riven ost 75 g 150 g
Vitkål, tunt strimlad 200 g 400 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Vinäger 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º. Koka potatisen.

2. Lägg falukorven i en ugnssäker form. Skär snitt
nästan helt igenom korven. Fyll snitten med senap, 
tomat och ost.

3. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Blanda vitkålen med olja, vinäger, salt och 
peppar till en sallad. Servera korven med kokt
potatis och sallad.

Tips:
• Gott att toppa med färsk persilja.
• Gör potatismos till barnen om de gillar det bättre.

35 MIN
942 kcal/port. 

Energi från: Fett 61g 
Kolhydrater 51g 

Protein 40g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v8 
Innehållsförteckning

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (58%)*, vatten, fett från gris*, potatismjöl, salt, lök, 
kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, 
rökarom. *Ursprung: Sverige..

Pastasås
INGREDIENSER: Krossade tomater 50% (Italien), tomatpuré 21%, vatten, morötter 3,5% (Italien), lök 
3,5% (Italien), squash 3% (Spanien), aubergine 3% (Spanien), solrosolja, salt, modifierad majsstärkel-
se, socker, persilja, surhetsreglerande medel (E 330), örter..

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete



Vecka 8 

Fisk i ugn med dill

Fläskytterfilé med snabb bea 
och rostade potatisar

Halloumibiffar med tomatsås och ris

Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärter



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, vinäger, socker, vitlök, sesamolja, 
cayennepeppar, solroskärnor, torkad timjan, torkad dragon, vitvinsvinäger, ägg och 
torkad persilja

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

Vit fisk

Fläskytterfilé

Crème fraiche*

Halloumi

Krossade tomater

Kikärtor

Pasta

Ris

Potatis*

Babyspenat

Dill

Gurka

Tomat

Rödlök

Morot*

Gul lök

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. Fisk i ugn med dill
Fisk i ugn med spenat och creme fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g 900 g
Babyspenat  35 g  70 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Dill  0,5 st  1 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyfta 0,5 st  1 st
Gurka, hyvlad 0,5 st 1 st 

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

1. Sätt ugnen på 200°. Koka potatisen i lättsaltat
vatten.

2. Lägg spenaten i en gratängform. Lägg fiskfiléer
ovanpå och strö över salt. Klipp dill över fisken.

3. Blanda crème fraiche, vatten och pressad vitlök
i en skål.

4. Häll såsen över fisken. Tillaga mitt i ugnen i ca
20 min.

5. Blanda gurkan med salt och svartpeppar. Servera 
fisken med kokt potatis och gurka.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan, alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Gör potatismos till barnen om de föredrar det.

35 MIN
401 kcal/port.  

Energi från: Fett 21g  
Kolhydrater 23g  

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Fläskytterfilé med snabb bea och rostade potatisar
Festlig vardag med fläskytterfilé och underbart goda rostade potatisar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé  0,5 frp  1 frp
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomat, tärnad 1,5 st 3 st
Rödlök, hackad 0,5 st 1 st
 Rostat:
Potatis  450 g  900 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
 Snabb bearnaisesås:
Gul lök, finhackad  0,25 dl  0,5 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Vitvinsvinäger  1 msk  2 msk
Persilja, torkad  0,5 dl  1 dl
Crème fraiche  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan,
torkad dragon, vitvinsvinäger och torkad persilja

1. Sätt ugnen på 225°. Krydda köttet med salt och
peppar.

2. Tvätta och dela potatis och vänd runt i olja, timjan
och salt på en ugnsplåt. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

3. Blanda löken med dragon, vinäger och persilja. Rör
ner crème fraichen efter ca 5 min. Smaka av med salt.

4. Hetta upp en stekpanna och stek köttet i olja tills
det är genomstekt. Blanda tomaterna med rödlöken
och salta och peppra.

5. Servera köttet med ugnspotatis, tomatsallad 
och bea.

Tips:
• Smaksätt gärna bean med lite vitlök eller chili.
• Gör klyftpotatis om barnen gillar det bättre.

 

 

40 MIN
494 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g 
Kolhydrater 93g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



3. Halloumibiffar med tomatsås och ris
Smakrika vegetariska biffar med riven halloumiost, morötter 

och ägg som serveras med en tomatsås och ris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Morot 1 st 2 st
Olivolja 1 msk 2 msk
Vitlöksklyfta, hackad 0,5 st 1 st
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vinäger 0,5 tsk 1 tsk
Socker 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,5 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 st 0,5 st
Halloumi 100 g 200 g
Ägg 0,5 st 1 st
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad oregano, vinäger,
socker, ägg och vitlök

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Riv morötterna grovt och lägg ¼ i en kastrull med olja 
och vitlök.

2. Fräs tills mjukt och tillsätt krossade tomater,  
vinäger, socker, salt och peppar. Låt puttra minst  
15 min. Mixa såsen slät med stavmixer.

3. Riv halloumin grovt och rör ihop med resten av 
morötterna, ägg och oregano. Hetta upp olja i en stek-
panna och klicka ut smeten i små högar, stek tills det 
blir små fina biffar med krispig yta. Servera biffarna 
med riset och såsen.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Skippa de rivna morötterna i tomatsåsen om barnen 
hellre vill äta dem råa.

 

30 MIN
340 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 26g 

Protein 14g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta med morotssås och krunchiga kikärtor
Krämig och len pastasås med morötter och creme fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot  3,5 st  7 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Cayennepeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Salt 0,5 tsk  1 tsk
Crème fraiche  0,5 dl  1 dl
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  200 g  400 g
Sesamolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Solroskärnor  0,25 dl  0,5 dl
Salt  0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sesamolja, cayennepeppar, vitlök
och solroskärnor

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt
med olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugns-
plåt. Rosta mitt i ugnen tills de börjar få färg, ca 10 
min min. Mixa morötterna med crème fraiche till en 
slät puré.

3. Hetta upp sesamolja i en stekpanna och stek
kikärtorna till fin färg. Tillsätt vitlök och solroskärnor
och stek lite till. Ta pannan från värmen och salta.

4. Blanda pastan med pastasåsen och servera den
toppad med kikärtorna.

Tips:
• Gott med chiliflakes för extra hetta.
• Servera kikärtorna vid sidan av till barnen.

35 MIN
889 kcal/port. 

Energi från: Fett 36g 
Kolhydrater 113g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



   

Ekologiska kassen v8 
Innehållsförteckning

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

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

TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK 
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

Halloumi, eko
Ingredienser: Pastöriserad ko*-, get*- och fårMJÖLK*, havssalt, vegetabiliskt ystenzym, mynta*. 
*= Ekologisk produkt. Innehåller: Mjölk.



Vecka 8 

Lax med sojadressing och grönkålsris

Pasta med tomatsås och knaprig halloumi

Lövbiffsgryta

Falukorv i ugn



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, japansk soja, malen ingefära, vitlök, socker, smör, dijonsenap, 
vetemjöl, vinäger och senap

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Biff

Falukorv

Halloumi

Matlagningsgrädde

Riven ost

Tomatsås

Pasta

Ris*

Potatis

Grönkål

Gul lök*

Morot*

Rödlök

Sockerärtor

Tomat 

Vitkål*

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. Lax med sojadressing och grönkålsris
Lax med ris blandat med lök och grönkål som toppas med en dressing  

på soja och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Grönkål  100 g  200 g
Vitkål, tunt strimlad 50 g 100 g
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Laxfilé, utan skinn  250 g  500 g
 Dressing:
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk 
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Soja, japansk  0,5 msk  1 msk
Socker 1 tsk  2 tsk
Vatten  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, japansk soja, malen ingefära, vitlök och
socker

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Blanda ihop alla ingredienser till dressingen. Hetta
upp olja i en stekpanna och stek kål och lök hastigt,
salta.

3. Skär laxen i stora kuber eller portionsbitar och 
salta. Stek fisken runt om i het panna till fin stekyta. 
Vänd ihop riset med kålen och lägg upp på ett  
serveringsfat.

4. Toppa med laxen och ringla dressingen över fisken.

Tips:
• Spara tid, ha gärna ris eller gryn färdigkokt i kylen,
då kan du lätt fixa middagen på ett kick.
• Servera grönsakerna separat till barnen.

 

40 MIN
867 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 124g 

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med tomatsås och knaprig halloumi
Lättlagad pasta med crunchiga bitar av stekt halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot, finrivna 1 st  2 st
Rödlök 0,5 st 1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatsås  0,5 st  1 st
Halloumi  0,5 st  1 st
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek morötter och lök i olja ett par min. Häll på tomat-
såsen och låt sjuda under lock 10 min.

2. Riv halloumin på den grova sidan på rivjärnet. 
Stek halloumin i olja på medelhög värme tills den blir 
gyllenbrun. Servera den kokta pastan med tomat- 
såsen och toppa med halloumin.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Servera såsen vid sidan av så barnen själva kan
blanda i pastan.

 

25 MIN
605 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 81g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Lövbiffsgryta
Biffgryta, en perfekt snabblagad vardagsmiddag.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Biff  250 g  500 g
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, dijon  1 msk  2 msk
Soja, japansk  0,5 msk  1 msk
Sockerärter  75 g 150 g
Morot, i slantar 1,5 st 3 st

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla köttet tunt och hetta upp en stekpanna.
Klicka i smör och lägg i hälften av köttet. Stek på hög
värme under omrörning. Salta och peppra.

3. Flytta över köttet till en tallrik när det fått stekyta.
Stek resten av köttet. Stek lök och vitlök tills löken
är mjuk. Häll tillbaka allt kött. Pudra på mjöl, vatten, 
grädde, senap och soja. Låt småputtra några minuter.

4. Lägg bönorna och morötterna i saltat kokande 
vatten och låt koka ca 2 min.

5. Servera grytan med ris, bönor och morötter.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Koka pasta till barnen om de gillar det bättre.

25 MIN
434 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 26g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



4. Falukorv i ugn
Falukorv i ugn som fylls med ost, senap och tomat. Perfekt recept 

på vardagsmiddag.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Falukorv 400 g 800 g
Senap 0,5 dl 1 dl
Tomat, skivad 1 st 2 st
Riven ost 75 g 150 g
Vitkål, tunt strimlad 200 g 400 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Vinäger 1 msk 2 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º. Koka potatisen.

2. Lägg falukorven i en ugnssäker form. Skär snitt
nästan helt igenom korven. Fyll snitten med
senap, tomat och ost.

3. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Blanda vitkålen med olja, vinäger, salt och 
peppar till en sallad. Servera korven med kokt
potatis och sallad.

Tips:
• Gott att toppa med färsk persilja.
• Gör potatismos till barnen om de gillar det bättre.

35 MIN
942 kcal/port. 

Energi från: Fett 61g 
Kolhydrater 51g 

Protein 40g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v8 
Innehållsförteckning

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (58%)*, vatten, fett från gris*, potatismjöl, salt, lök, 
kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, 
rökarom. *Ursprung: Sverige..

Pastasås
INGREDIENSER: Krossade tomater 50% (Italien), tomatpuré 21%, vatten, morötter 3,5% (Italien), lök 
3,5% (Italien), squash 3% (Spanien), aubergine 3% (Spanien), solrosolja, salt, modifierad majsstärkel-
se, socker, persilja, surhetsreglerande medel (E 330), örter..

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Laktosfri Vispgrädde 35%, VALIO
INGREDIENSER: GRÄDDE, stabiliseringsmedel karragenan och laktasenzym. Högpastöriserad.
Allergentyp: Mjölk 

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.



Vecka 8 

Pasta med tomatsås 
och knaprig halloumi

Lövbiffsgryta

Falukorv i ugn

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, smör, dijonsenap, vetemjöl, vinäger, japansk soja, 
senap och vitlök

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

* Används i fler recept 

Biff

Falukorv

Halloumi

Matlagningsgrädde

Riven ost

Tomatsås

Pasta

Ris

Potatis

Gul lök

Morot*

Rödlök

Sockerärtor

Tomat 

Vitkål

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. Pasta med tomatsås och knaprig halloumi
Lättlagad pasta med crunchiga bitar av stekt halloumi.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Morot, finrivna 2 st
Rödlök 1 st
Olivolja  1 msk
Tomatsås  1 st
Halloumi  1 st
Olivolja  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt och olivolja

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek morötter och lök i olja ett par min. Häll på tomat-
såsen och låt sjuda under lock 10 min.

2. Riv halloumin på den grova sidan på rivjärnet.  
Stek halloumin i olja på medelhög värme tills den blir 
gyllenbrun. Servera den kokta pastan med tomat- 
såsen och toppa med halloumin.

Tips:
• Gott att toppa med chiliflakes.
• Servera såsen vid sidan av så barnen själva kan
blanda i pastan.

 

25 MIN
605 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 81g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



2. Lövbiffsgryta
Biffgryta, en perfekt snabblagad vardagsmiddag.

Ingredienser: 4 portioner
Ris 3 dl
Biff  500 g
Smör  2 msk
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, finriven  1 st
Vetemjöl  1 msk
Vatten  1,5 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Senap, dijon  2 msk
Soja, japansk  1 msk
Sockerärter  150 g
Morot, i slantar 3 st

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla köttet tunt och hetta upp en stekpanna.
Klicka i smör och lägg i hälften av köttet. Stek på hög
värme under omrörning. Salta och peppra.

3. Flytta över köttet på en tallrik när det fått stekyta.
Stek resten av köttet. Stek lök och vitlök tills löken
är mjuk. Häll tillbaka allt kött. Pudra på mjöl, vatten,
grädde, senap och soja. Låt småputtra några minuter.

4.Lägg bönorna och morötterna i saltat kokande 
vatten  och låt koka ca 2 min.

5. Servera grytan med ris, bönor och morötter.

Tips:
• Gott att toppa med nymalen svartpeppar.
• Koka pasta till barnen om dom gillar det bättre.

 

25 MIN
434 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 26g 

Protein 41g

Serveringstips och inspiration



3. Falukorv i ugn
Falukorv i ugn som fylls med ost, senap och tomat. Perfekt recept 

på vardagsmiddag.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis 900 g
Falukorv 800 g
Senap 1 dl
Tomat, skivad 2 st
Riven ost 150 g
Vitkål, tunt strimlad 400 g
Olivolja 2 msk
Vinäger 2 msk
Svartpeppar 1 tsk
Salt 1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 225º. Koka potatisen.

2. Lägg falukorven i en ugnssäker form. Skär
snitt nästan helt igenom korven. Fyll snitten
med senap, tomat och ost.

3. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Blanda vitkålen med olja, vinäger, salt och peppar 
till en sallad. Servera korven med kokt potatis och 
sallad.

Tips:
• Gott att toppa med färsk persilja.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

35 MIN
942 kcal/port. 

Energi från: Fett 61g 
Kolhydrater 51g 

Protein 40g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v8 
Innehållsförteckning

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (58%)*, vatten, fett från gris*, potatismjöl, salt, lök, 
kryddor, kryddextrakter (cayenne, muskot), antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250, 
rökarom. *Ursprung: Sverige..

Pastasås
INGREDIENSER: Krossade tomater 50% (Italien), tomatpuré 21%, vatten, morötter 3,5% (Italien), lök 
3,5% (Italien), squash 3% (Spanien), aubergine 3% (Spanien), solrosolja, salt, modifierad majsstärkel-
se, socker, persilja, surhetsreglerande medel (E 330), örter..

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete



Vecka 8 

Italiensk fiskgratäng

Kikärtsbiffar med couscous och vitlökssås

Ugnsbakade bönor med kyckling

Ungersk köttfärssås med blancherad vitkål

 



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-
� ll ad

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vitkål, finstrimlad 150 g 300 g
Citron  0,25 st 0,5 st

Blanda vitkålen med citronsaft, salt och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, chiliflakes, bakplåtspapper, vitlök, 
smör, kummin, torkad mynta och torkad timjan 

Vit fisk

Nötfärs

Kycklinglårfilé

Crème fraiche

Gräddfil

Krossade tomater

Oliver

Couscous

Kidneybönor

Kikärtor*

Vitkål*

Persilja

Paprika

Cocktailtomater

Potatis*

Rödlök

Tomat

Citron*

Morot



1. Italiensk fiskgratäng
Snabblagad ugnsfisk med enkla italienska smaker av tomat och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Vit fisk  200 g  400 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Oliver, urkärnade  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Morot, finrivna  2,5 st  5 st

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

1. Tvätta och skär potatisen i klyftor. Vänd runt 
med hälften av oljan och salt på en plåt med bakplåts-
papper. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

2. Lägg fiskbitarna i en ugnsform och krydda med salt
och peppar. Blanda krossade tomater med oliver, 
vitlök, resten av olivoljan, chiliflakes och citronskal 
(endast det gula).

3. Häll tomatsåsen över fisken så den täcks helt. 
Tillaga mitt i ugnen 15-20 min. Servera med klyftpotatisen 
och morötterna.

Tips:
• Ugnstek morötterna tillsammans med potatisen
i stället.

 

30 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 22% 
Kolhydrater 52% 

Protein 26%

Serveringstips och inspiration



2. Kikärtsbiffar med couscous och vitlökssås
En god vegomiddag med hemmagjorda små biffar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  250 g  500 g
Kikärtor, avrunna  1,5 frp  3 frp
Rödlök, finhackad  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Neutral olja  0,25 msk  0,5 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Couscous  0,5 dl  1 dl
Tomat  1,5 st  3 st
 Myntasås:
Gräddfil  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Mynta, torkad  1 tsk  2 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Neutral olja  0,25 msk  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, torkad mynta, vitlök
och smör

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Låt potatisen 
svalna och riv den på grova sidan av rivjärnet.

2. Mosa kikärtorna och blanda med potatis, lök, vitlök, 
salt och peppar. Forma till 6/12 bollar. Hetta upp en 
stekpanna med olja och smör. Stek bollarna tills de är 
varma och har fin färg, 6-8 min.

3. Tillaga couscousen enligt anvisningen  
på förpackningen.

4. Blanda gräddfil med vitlök och mynta, smaka av 
med salt.

5. Servera kikärtsbiffarna med couscous, mynta, 
gräddfil och tärnade tomater.

Tips:
• Gräddfilsåsen kan smaksättas med torkad oregano
istället för mynta.

 

45 MIN
497 kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 54% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



3. Ugnsbakade bönor med kyckling
Vitlök, timjan och tomat smaksätter både kyckling och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Kikärtor  1 frp  2 frp
Kidneybönor  1 frp  2 frp
Paprika, tärnad 0,5 st  1 st
Cocktailtomater 125 g  250 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Timjan, torkad  1 tsk  2 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, torkad timjan och vitlök.

1. Sätt ugnen på 175°. Fördela kycklingen i en  
ugnsform.

2. Skölj kikärtor och kidneybönor i kallt vatten. Lägg
i ugnsformen med kycklingen, paprika och tomater
och vänd runt med olja, vitlök, timjan och salt.

3. Rosta i ugnen ca 20 min. Använd gärna 
stektermometer, kycklingen är perfekt vid 70°.

Tips:
• Rensa kylen och tärna ner trötta grönsaker i formen.

 

30 MIN
467 kcal/port. 

Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 33% 

Protein 40%

Serveringstips och inspiration



4. Ungersk köttfärssås med blancherad vitkål
Snabblagad köttfärssås med vitkål i stället för pasta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs  250 g 500 g
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st
Kummin 0,5 tsk 1 tsk
Neutral olja 0,5 tsk 1 tsk
Crème fraiche  2 dl 4 dl
Vitkål 200 g 400 g
Persilja, hackad 0,5 dl 1 dl
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk

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

1. Koka upp saltat vatten i en stor kastrull.

2. Hetta upp en stekpanna och stek färs, vitlök och 
kummin under omrörning tills färsen är genomstekt.

3. Tillsätt crème fraiche och de torra kryddorna. 
Låt puttra ca 5 min.

4. Strimla vitkålen tunt, gärna med en osthyvel. Lägg 
ner kålen i det kokande vattnet och låt koka 2 min. 
Häll av vattnet i ett durkslag.

5. Servera kålen med köttfärssåsen. Toppa med 
persilja och ev mer chiliflakes.

Tips:
• Paprikan kan även tärnas ned i och stekas med 
köttfärsen.

15 MIN
387 kcal/port. 

Energi från: Fett 57% 
Kolhydrater 12% 

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v8 
Innehållsförteckning

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

Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige..
Innehåller: Mjölk.

CREME FRAICHE 15%, COOP 
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Mjölk, Laktos 




