Vecka 11
Pastaskruvar med tonfisk
Barnens enkla burrito
Bulgur- och falukorvspanna
Halloumi Stroganoff

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:
Nötfärs

Passerade tomater

Rödlök

Falukorv

Tacosås

Citron

Matlagningsgrädde*

Bönor*

Morot*

Riven ost

Tortillabröd

Paprika

Gräddfil

Linser

Babyspenat

Halloumi

Bulgur*

Gurka*

Tonfisk

Pasta

Gul lök

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, grönsaksbuljong, balsamvinäger, torkad timjan,
socker, vitlök, spiskummin, torkad dill, gurkmeja och sweet chilisås

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

15 MIN

882 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 144g
Protein 38g

1. Pastaskruvar med tonfisk

Krämig pasta med tonfisk, citron och dill.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Olivolja
Rödlök, strimlad
Vitlöksklyfta
Tonfisk, i vatten
Matlagningsgrädde
Kapris
Citron, finrivet skal
Dill, torkad
Salt
Svartpeppar
Morot, strimlad

200 g
0,5 tsk
0,5 st
0,5 st
1 frp
0,75 dl
1,5 msk
0,25 st
1 msk
0,25 tsk
0,25 tsk
1,5 st

400 g
1 tsk
1 st
1 st
2 frp
1,5 dl
3 msk
0,5 st
2 msk
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, torkad dill och
vitlök.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm en kastrull med oljan. Stek lök och vitlök
tills de mjuknat något.
3. Häll av vattnet från tonfisken. Rör ner tonfisk,
grädde och kapris i kastrullen och låt allt bli varmt.
Tillsätt citronskal (endast det gula), och dill och
smaka av med salt och peppar.
4. Servera med pastan och strimlad morot.

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

557 kcal/port.
Energi från: Fett 17g
Kolhydrater 65g
Protein 34g

2. Barnens enkla burrito

Snabblagade burritos med färs och bönor.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Olivolja
Spiskummin
Salt
Tacosås
Kidneybönor
Tortillabröd
Riven ost
Morot, grovriven
Gurka, tärningar

250 g
0,5 tsk
0,5 msk
0,25 tsk
0,5 burk
0,5 frp
4 st
75 g
2 st
0,25 st

500 g
1 tsk
1 msk
0,5 tsk
1 burk
1 frp
8 st
150 g
4 st
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°. Stek färsen i olivolja tills den
är brun och smulig. Häll över färsen i en skål. Krydda
med spiskummin och salt.
2. Skölj kidneybönorna i kallt vatten. Blanda ner
bönorna i färsen och halva burken med tacosås.
3. Lägg ut tortillabröden och lägg på färsblandningen.
Strö över lite av den rivna osten. Rulla ihop bröden och
lägg med skarven nedåt i en gratängform. Häll över
resten av tacosåsen.
4. Stör över resten av den rivna osten. Gratinera mitt i
ugnen till fin färg och servera med morötter och gurka.

Tips:
• Servera med jalapeno till för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra maten.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

755 kcal/port.
Energi från: Fett 35g
Kolhydrater 76g
Protein 27g

3. Bulgur- och falukorvspanna
Allt-i–ett panna med guldkorn.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Olivolja
Falukorv, bitar
Paprika, strimlad
Gurkmeja
Svarta bönor, avsköljda
Babyspenat
Sweet chilisås
Gräddfil
Gurka

1,5 dl
1 msk
200 g
0,5 st
0,5 tsk
1 dl
35 g
0,5 dl
0,5 dl
0,25 st

3 dl
2 msk
400 g
1 st
1 tsk
2 dl
70 g
1 dl
1 dl
0,5 st

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek korven så
den får fin stekyta. Tillsätt paprika, gurkmeja och stek
ytterligare någon minut. Vänd ner bulguren och rör
tills det är en jämn gul färg.
3. Vänd ner bönorna och spenaten. Smaka av med salt
och peppar. Blanda chilisåsen med gräddfil.
4. Servera med sås och gurkstavar.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar, olivolja, gurkmeja och sweet chilisås

• Byt gurkmeja mot curry om ni diggar den härliga
indiska kryddan.
• Låt barnen hjälpa till, skära korv med tårtspade går
faktiskt bra.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

649 kcal/port.
Energi från: Fett 28g
Kolhydrater 78g
Protein 21g

4. Halloumi Stroganoff

God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Halloumi
Morot
Gul lök
Olivolja
Tomatpuré
Matlagningsgrädde
Passerade tomater
Grönsaksbuljongtärning
Balsamvinäger
Timjan, torkad
Socker
Linser, avsköljda

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

3 dl
200 g
2 st
1 st
1 msk
2 msk
2,5 dl
2 dl
1 st
1 msk
1 tsk
1 tsk
1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré,
balsamvinäger, torkad timjan och socker.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär halloumi i centimetertjocka stavar och morot
i tunna stavar. Hacka löken. Stek löken några min i
olja och tillsätt sedan morot och halloumi.
3. Tillsätt tomatpuré, grädde, passerade tomater,
buljong, vinäger, timjan och socker. Rör ner linserna.
Koka upp och låt allt sjuda några min. Smaka av med
salt och peppar.
4. Servera stroganoffen med bulgur.

Tips:
• Gör en grönsallad till.
• Låt barnen få en dessert med yoghurt och bär,
recept coop.se.

Familjekassen v11

Innehållsförteckning
PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete
GRÄDDFIL
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

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

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

TONFISK I VATTEN, COOP
INGREDIENSER: TONFISK i stora bitar, lag (vatten, salt). Tonfiskart: Skipjack (Katsuwonus pelamis).

PASSERADE TOMATER
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin,
Sesamfrön, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Blötdjur, Svaveldioxid eller sulfit.

TACOSÅS
Ingredienser: Krossade/knuste tomater (64 %), lök/ løk (17 %), grön/grønn paprika (11 %), tomatpuré, salt, vinäger/eddik, socker/sukker, citronjuicekoncentrat/sitronjuicekonsentrat, chili
paprika (0.4 %), torkad/tørket jalapeño, vitlökspulver/Hvitløkspulver, naturlig arom/aromastoff,
surhetsreglerande ämne/surhetsregulerende middel: citronsyra, konsistensmedel: kalciumklorid/kalsiumklorid, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

HALLOUMI
Ingredienser: Krossade/knuste tomater (64 %), lök/ løk (17 %), grön/grønn paprika (11 %), tomatpuré, salt, vinäger/eddik, socker/sukker, citronjuicekoncentrat/sitronjuicekonsentrat, chili
paprika (0.4 %), torkad/tørket jalapeño, vitlökspulver/Hvitløkspulver, naturlig arom/aromastoff,
surhetsreglerande ämne/surhetsregulerende middel: citronsyra, konsistensmedel: kalciumklorid/kalsiumklorid, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

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 11
Curryräkor med ris och grönsaker
One pot-pasta
Yakiniku
Kioskrulle med äpple och pepparrot

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:
Räkor

Pasta

Morot*

Biff

Rödkål*

Potatis

Grillkorv

Broccoli

Äpple

Crème fraiche

Gul lök*

Pepparrot

Tortillabröd

Tomat

Ris*

Babyspenat

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, olivolja, vitlök, curry, mango chutney, grönsaksbuljong,
sesamfrön, socker, japansk soja, ättiksprit, smör, majonnäs, vitvinsvinäger, torkad
ingefära och sesamolja

* 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

25 MIN

677 kcal/port.
Energi från: Fett 39g
Kolhydrater 66g
Protein 16g

1. Curryräkor med ris och grönsaker

God räkgryta med curry, broccoli och morot smaksatt med mango chutney.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Ris
Räkor
Gul lök, skivad
Broccoli, stam
och buketter
Morot
Olja, neutral
Vitlöksklyfta, finriven
Curry
Crème fraiche
Vatten
Mango chutney

1,5 dl
100 g
1 st

3 dl
200 g
2 st

0,5 st
1 st
0,5 msk
1 st
0,5 msk
1,5 dl
0,75 dl
0,25 dl

1 st
2 st
1 msk
2 st
1 msk
3 dl
1,5 dl
0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, vitlök, curry och mango chutney

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Låt räkorna rinna av om de varit frysta eller legat
i lag. Skär lök, broccoli och moroten i lika stora bitar
2. Hetta upp oljan i en stekpanna och fräs alla
grönsaker med vitlök och curry på medelvärme tills
de mjuknat något.
3. Häll i crème fraiche, vatten och mango chutney.
Låt sjuda ca 3 min. Vänd ner räkorna och smaka av
med salt. Servera grytan med nykokt ris.

Tips:
• Även gott med kokosmjölk istället för crème fraiche.
• Passar även bra med nudlar om barnen gillar det.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

385 kcal/port.
Energi från: Fett 5g
Kolhydrater 68g
Protein 14g

2. One pot-pasta
Pasta, tomater, lök och buljong allt kokas samtidigt och serveras direkt ur grytan.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Gul lök, hackad
Vitlöksklyfta,
tunt skivad
Olivolja
Pasta
Tomat
Grönsaksbuljongtärning
Salt
Svartpeppar, grovmalen
Vatten, kokande
Babyspenat

1 st

2 st

1,5 st
0,5 msk
175 g
1,5 st
1 st
0,5 tsk
0,25 tsk
0,5 l
35 g

3 st
1 msk
350 g
3 st
2 st
1 tsk
0,5 tsk
1l
70 g

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

1. Stek lök och vitlök i olja i en stor kastrull. Lägg i
pastan, tomater, buljong, salt och svartpeppar.
2. Häll på vattnet. Låt koka tills pastan är al dente,
vänd ner spenaten i pastan och servera.

Tips:
• Servera direkt när pastan är klar, annars blir den för mjuk.
• Servera riven ost eller parmesan till, det brukar
barnen gilla.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

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

3. Yakiniku

Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

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

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

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

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

3 st
1 msk
1 msk
1 msk

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

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

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

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

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

Serveringstips och inspiration

30 MIN

681 kcal/port.
Energi från: Fett 47g
Kolhydrater 44g
Protein 19g

4. Kioskrulle med äpple och pepparrot
Klassisk korvrulle med krossad potatis och stekt lök.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, skalad
Gula lökar, skivade
Smör
Salt
Grillkorvar
Tortillabröd
Rödkål, tunt strimlad
Pepparrotssås:
Majonnäs
Äpple, grovrivna
Pepparrot, finriven
Vitvinsvinäger

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

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

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

1,5 dl
2 st
2 msk
1 tsk

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

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

Tips:
• Hellman´s majonnäs är supergod.
• Gör potatismos till barnen om de gillar det bättre.

Ekologiska kassen v11

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
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.

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202).

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

Vecka 11
Pastaskruvar med tonfisk
Barnens enkla burrito
Bulgur- och falukorvspanna
Halloumi Stroganoff

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:
Nötfärs

Passerade tomater

Rödlök

Falukorv

Tacosås

Citron

Matlagningsgrädde*

Bönor*

Morot*

Riven ost

Tortillabröd

Paprika

Matyoghurt

Linser

Babyspenat

Halloumi

Bulgur*

Gurka*

Tonfisk

Pasta

Gul lök

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, grönsaksbuljong, balsamvinäger, torkad timjan,
socker, vitlök, spiskummin, torkad dill, gurkmeja och sweet chilisås

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

15 MIN

882 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 144g
Protein 38g

1. Pastaskruvar med tonfisk

Krämig pasta med tonfisk, citron och dill.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Pasta
Olivolja
Rödlök, strimlad
Vitlöksklyfta
Tonfisk, i vatten
Matlagningsgrädde
Kapris
Citron, finrivet skal
Dill, torkad
Salt
Svartpeppar
Morot, strimlad

200 g
0,5 tsk
0,5 st
0,5 st
1 frp
0,75 dl
1,5 msk
0,25 st
1 msk
0,25 tsk
0,25 tsk
1,5 st

400 g
1 tsk
1 st
1 st
2 frp
1,5 dl
3 msk
0,5 st
2 msk
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, torkad dill och
vitlök.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm en kastrull med oljan. Stek lök och vitlök
tills de mjuknat något.
3. Häll av vattnet från tonfisken. Rör ner tonfisk,
grädde och kapris i kastrullen och låt allt bli varmt.
Tillsätt citronskal (endast det gula), och dill och
smaka av med salt och peppar.
4. Servera med pastan och strimlad morot.

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

557 kcal/port.
Energi från: Fett 17g
Kolhydrater 65g
Protein 34g

2. Barnens enkla burrito

Snabblagade burritos med färs och bönor.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Nötfärs
Olivolja
Spiskummin
Salt
Tacosås
Kidneybönor
Tortillabröd
Riven ost
Morot, grovriven
Gurka, tärningar

250 g
0,5 tsk
0,5 msk
0,25 tsk
0,5 burk
0,5 frp
4 st
75 g
2 st
0,25 st

500 g
1 tsk
1 msk
0,5 tsk
1 burk
1 frp
8 st
150 g
4 st
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°. Stek färsen i olivolja tills den
är brun och smulig. Häll över färsen i en skål. Krydda
med spiskummin och salt.
2. Skölj kidneybönorna i kallt vatten. Blanda ner
bönorna i färsen och halva burken med tacosås.
3. Lägg ut tortillabröden och lägg på färsblandningen.
Strö över lite av den rivna osten. Rulla ihop bröden och
lägg med skarven nedåt i en gratängform. Häll över
resten av tacosåsen.
4. Stör över resten av den rivna osten. Gratinera mitt i
ugnen till fin färg och servera med morötter och gurka.

Tips:
• Servera med jalapeno till för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra maten.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

755 kcal/port.
Energi från: Fett 35g
Kolhydrater 76g
Protein 27g

3. Bulgur- och falukorvspanna
Allt-i–ett panna med guldkorn.

Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Olivolja
Falukorv, bitar
Paprika, strimlad
Gurkmeja
Svarta bönor, avsköljda
Babyspenat
Sweet chilisås
Matyoghurt
Gurka

1,5 dl
1 msk
200 g
0,5 st
0,5 tsk
1 dl
35 g
0,5 dl
0,5 dl
0,25 st

3 dl
2 msk
400 g
1 st
1 tsk
2 dl
70 g
1 dl
1 dl
0,5 st

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek korven så
den får fin stekyta. Tillsätt paprika, gurkmeja och stek
ytterligare någon minut. Vänd ner bulguren och rör
tills det är en jämn gul färg.
3. Vänd ner bönorna och spenaten. Smaka av med salt
och peppar. Blanda chilisåsen med matyoghurt.
4. Servera med sås och gurkstavar.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar, olivolja, gurkmeja och sweet chilisås

• Byt gurkmeja mot curry om ni diggar den härliga
indiska kryddan.
• Låt barnen hjälpa till, skära korv med tårtspade går
faktiskt bra.

Serveringstips och inspiration

20 MIN

649 kcal/port.
Energi från: Fett 28g
Kolhydrater 78g
Protein 21g

4. Halloumi Stroganoff

God kombo med salt halloumi i den krämiga tomatsåsen.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Bulgur
Halloumi
Morot
Gul lök
Olivolja
Tomatpuré
Matlagningsgrädde
Passerade tomater
Grönsaksbuljongtärning
Balsamvinäger
Timjan, torkad
Socker
Linser, avsköljda

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

3 dl
200 g
2 st
1 st
1 msk
2 msk
2,5 dl
2 dl
1 st
1 msk
1 tsk
1 tsk
1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, tomatpuré,
balsamvinäger, torkad timjan och socker.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
2. Skär halloumi i centimetertjocka stavar och morot
i tunna stavar. Hacka löken. Stek löken några min i
olja och tillsätt sedan morot och halloumi.
3. Tillsätt tomatpuré, grädde, passerade tomater,
buljong, vinäger, timjan och socker. Rör ner linserna.
Koka upp och låt allt sjuda några min. Smaka av med
salt och peppar.
4. Servera stroganoffen med bulgur.

Tips:
• Gör en grönsallad till.
• Låt barnen få en dessert med yoghurt och bär,
recept coop.se.

Laktosfria kassen v11

Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete
MATYOGHURT
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

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

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

TONFISK I VATTEN, COOP
INGREDIENSER: TONFISK i stora bitar, lag (vatten, salt). Tonfiskart: Skipjack (Katsuwonus pelamis).

PASSERADE TOMATER
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin,
Sesamfrön, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Blötdjur, Svaveldioxid eller sulfit.

TACOSÅS
Ingredienser: Krossade/knuste tomater (64 %), lök/ løk (17 %), grön/grønn paprika (11 %), tomatpuré, salt, vinäger/eddik, socker/sukker, citronjuicekoncentrat/sitronjuicekonsentrat, chili
paprika (0.4 %), torkad/tørket jalapeño, vitlökspulver/Hvitløkspulver, naturlig arom/aromastoff,
surhetsreglerande ämne/surhetsregulerende middel: citronsyra, konsistensmedel: kalciumklorid/kalsiumklorid, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

HALLOUMI
Ingredienser: Krossade/knuste tomater (64 %), lök/ løk (17 %), grön/grønn paprika (11 %), tomatpuré, salt, vinäger/eddik, socker/sukker, citronjuicekoncentrat/sitronjuicekonsentrat, chili
paprika (0.4 %), torkad/tørket jalapeño, vitlökspulver/Hvitløkspulver, naturlig arom/aromastoff,
surhetsreglerande ämne/surhetsregulerende middel: citronsyra, konsistensmedel: kalciumklorid/kalsiumklorid, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

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..

Din lösning
på veckan.

Vecka 11
Pastaskruvar med tonfisk
Barnens enkla burrito
Bulgur- och falukorvspanna

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:
Nötfärs

Tacosås

Citron

Falukorv

Bönor*

Morot*

Matlagningsgrädde

Tortillabröd

Paprika

Riven ost

Bulgur

Babyspenat

Gräddfil

Pasta

Gurka*

Tonfisk

Rödlök

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, spiskummin, gurkmeja, sweet chilisås och
kapris

* Används i fler recept

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

Serveringstips och inspiration

15 MIN

882 kcal/port.
Energi från: Fett 13g
Kolhydrater 144g
Protein 38g

1. Pastaskruvar med tonfisk

Krämig pasta med tonfisk, citron och dill.
Ingredienser:

4 portioner

Pasta
Olivolja
Rödlök, strimlad
Vitlöksklyfta
Tonfisk, i vatten
Matlagningsgrädde
Kapris
Citron, finrivet skal
Dill, torkad
Salt
Svartpeppar
Morot, strimlad

400 g
1 tsk
1 st
1 st
2 frp
1,5 dl
3 msk
0,5 st
2 msk
0,5 tsk
0,5 tsk
3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, vitlök och torkad dill.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
2. Värm en kastrull med oljan. Stek lök och vitlök
tills de mjuknat något.
3. Häll av vattnet från tonfisken. Rör ner tonfisk,
grädde och kapris i kastrullen och låt allt bli varmt.
Tillsätt citronskal (endast det gula), och dill och
smaka av med salt och peppar.
4. Servera med pastan och strimlad morot.

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

Serveringstips och inspiration

35 MIN

557 kcal/port.
Energi från: Fett 17g
Kolhydrater 65g
Protein 34g

2. Barnens enkla burrito

Snabblagade burritos med färs och bönor.
Ingredienser:

4 portioner

Nötfärs
Olivolja
Spiskummin
Salt
Tacosås
Kidneybönor
Tortillabröd
Riven ost
Morot, grovriven
Gurka, tärningar

500 g
1 tsk
1 msk
0,5 tsk
1 burk
1 frp
8 st
150 g
4 st
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°. Stek färsen i olivolja tills den
är brun och smulig. Häll över färsen i en skål. Krydda
med spiskummin och salt.
2. Skölj kidneybönorna i kallt vatten. Blanda ner
bönorna i färsen och halva burken med tacosås.
3. Lägg ut tortillabröden och lägg på färsblandningen.
Strö över lite av den rivna osten. Rulla ihop bröden och
lägg med skarven nedåt i en gratängform. Häll över
resten av tacosåsen.
4. Stör över resten av den rivna osten. Gratinera mitt i
ugnen till fin färg och servera med morötter och gurka.

Tips:
• Servera med jalapeno till för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra maten.

Serveringstips och inspiration

30 MIN

755 kcal/port.
Energi från: Fett 35g
Kolhydrater 76g
Protein 27g

3. Bulgur- och falukorvspanna
Allt-i–ett panna med guldkorn.

Ingredienser:

4 portioner

Bulgur
Olivolja
Falukorv, bitar
Paprika, strimlad
Gurkmeja
Svarta bönor, avsköljda
Babyspenat
Sweet chilisås
Gräddfil
Gurka

3 dl
2 msk
400 g
1 st
1 tsk
2 dl
70 g
1 dl
1 dl
0,5 st

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek korven så
den får fin stekyta. Tillsätt paprika, gurkmeja och stek
ytterligare någon minut. Vänd ner bulguren och rör
tills det är en jämn gul färg.
3. Vänd ner bönorna och spenaten. Smaka av med salt
och peppar. Blanda chilisåsen med gräddfil.
4. Servera med sås och gurkstavar.

Bra att ha hemma:

Tips:

salt, svartpeppar, olivolja, gurkmeja och sweet
chilisås

• Byt gurkmeja mot curry om ni diggar den härliga
indiska kryddan.
• Låt barnen hjälpa till, skära korv med tårtspade går
faktiskt bra.

Tredagarskassen v11

Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl

Allergentyp: Vete
Gräddfil
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.

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

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

TONFISK I VATTEN, COOP
INGREDIENSER: TONFISK i stora bitar, lag (vatten, salt). Tonfiskart: Skipjack (Katsuwonus pelamis).

TACOSÅS
Ingredienser: Krossade/knuste tomater (64 %), lök/ løk (17 %), grön/grønn paprika (11 %), tomatpuré, salt, vinäger/eddik, socker/sukker, citronjuicekoncentrat/sitronjuicekonsentrat, chili
paprika (0.4 %), torkad/tørket jalapeño, vitlökspulver/Hvitløkspulver, naturlig arom/aromastoff,
surhetsreglerande ämne/surhetsregulerende middel: citronsyra, konsistensmedel: kalciumklorid/kalsiumklorid, modifierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

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 11
Ugnsbakad fisk med mild tapenade
och kvisttomater
Kycklingspett med krispig råkostsallad
Örtfrittata
Borsjtj med kryddig korv

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

Gräddfil

Morot*

Vitkål

Kycklingfilé

Oliver

Citron*

Paprika

Kryddig korv

Potatis*

Sallad*

Ägg

Körsbärstomater

Gul lök*

Matlagningsgrädde

Rödbeta*

Babyspenat

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, sweet chilisås, japansk soja, grillspett, solroskärnor, vitlök,
valnötter, ättikssprit, lagerblad, grönsaksbuljong och rågkusar

* Används i fler recept

Veckosallad

Ingredienser
Sallad, strimlad
Paprika, strimlad

2 portioner
0,25 st
0,5 st

4 portioner
0,5 st
1 st

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

30 MIN

482 kcal/port.
Energi från: Fett 55%
Kolhydrater 23%
Protein 22%

1. Ugnsbakad fisk med mild tapenade och kvisttomater
Medelhavssmaker som citron, oliver och olivolja blir en klockren kombo i denna fiskrätt.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Vit fisk
Citron, finrivet skal
(endast det gula)
och saft
Oliver, grovhackade
Olivolja
Körsbärstomat

300 g
250 g

600 g
500 g

0,5 st
0,75 dl
0,5 dl
125 g

1 st
1,5 dl
1 dl
250 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Sätt ugnen på 175º.
2. Skala och koka potatisen i saltat vatten. Salta
fisken och lägg i en ugnsform. Riv över citronskalet
(endast det gula) och pressa ut saften. Vänd runt
oliverna med olivolja.
3. Skeda olivröran över fisken och toppa med tomat.
Tillaga mitt i ugnen ca 25 min.
4. Pressa potatisen och servera direkt med fisken.

Tips:
• Det är också gott att äta ris till.

35 MIN

410 kcal/port.
Energi från: Fett 18%
Kolhydrater 47%
Protein 35%

2. Kycklingspett med krispig råkostsallad

Marinerade kycklingspett med klyftpotatis och fräsch sallad.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis, klyftad
Olivolja
Salt
Kycklingfilé
Sweet chilisås
Soja, japansk
Salt
Grillspett
Rödbeta
Morot
Solroskärnor
Salt
Vitlöksklyfta, pressad
Citron, finrivet
skal och saft
Sallad, strimlad

300 g
0,5 msk
0,5 tsk
250 g
2 msk
0,5 msk
0,5 tsk
4 st
100 g
2 st
1 msk
0,25 tsk
0,5 tsk

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

0,25 st
0,25 st

0,5 st
0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, sweet chilisås, japansk soja,
grillspett och solroskärnor.

1. Sätt ugnen på 200°. Vänd runt potatis i olja och
salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.
2. Skär kycklingen i bitar och vänd runt med sweet
chilisås, soja och salt.
3. Trä upp på spett och lägg på en plåt med
bakplåtspapper eller grilla. Stek eller i övre delen
av ugnen 8-10 min.
4. Skala och riv rödbetor och morötter grovt. Rosta
solroskärnorna i en torr stekpanna och strö över salt.
5. Vänd ner de varma fröna, vitlök, finrivet citronskal
(endast det gula) och citronsaft med de rivna
rotfrukterna. Vänd runt med några droppar olja och
smaka av med salt.
6. Servera kycklingspetten med råkostsalladen,
grönsallad och rostad potatis.

Tips:
• Skippa spetten och ugnsrosta kycklingbitarna som
de är.

40 MIN

401 kcal/port.
Energi från: Fett 57%
Kolhydrater 23%
Protein 20%

3. Örtfrittata
Den här örtfrittatan är fullmatad med potatis, spenat och knapriga valnötter.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Potatis
Gul lök
Ägg
Matlagningsgrädde
Babyspenat
Valnötter, finhackade
Svartpeppar
Morot

100 g
0,5 st
4 st
1 dl
100 g
20 g
0,25 tsk
2 st

200 g
1 st
8 st
2 dl
200 g
40 g
0,5 tsk
4 st

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

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Skala och riv potatis och lök grovt. Vispa lätt upp
ägg och grädde i en stor skål. Krama ur överflödig
vätska ur potatis, lök och spenat. Rör ner allt i
äggvispet och tillsätt valnötter, salt och peppar.
3. Häll smeten i en insmord ugnsform eller ugnssäker
stekpanna och grädda mitt i ugnen ca 30 min.
4. Servera frittatan med morotstavar.

Tips:
• Har du några färska örter hemma, ta med dom i
frittatan.

35 MIN

421 kcal/port.
Energi från: Fett 52%
Kolhydrater 34%
Protein 14%

4. Borsjtj med kryddig korv

Härligt röd och smakrik borsjtj med vitkål, rödbeta, morot och vitlök.
Ingredienser:

2 portioner

4 portioner

Vitkål
Gul lök
Rödbeta
Morot
Vitlöksklyfta, skivad
Vatten
Ättiksprit 12%
Grönsaksbuljongtärning
Lagerblad
Kryddig korv
Gräddfil
Rågkusar

100 g
0,5 st
150 g
1 st
0,5 st
0,6 dl
0,5 msk
1,5 st
1 st
135 g
1 dl
2 skivor

200 g
1 st
300 g
2 st
1 st
1,2 l
1 msk
3 st
2 st
270 g
2 dl
4 skivor

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök, ättiksprit, grönsaksbuljong,
lagerblad och rågkusar

1. Strimla vitkål och lök. Skala och riv rödbetor och
morötter grovt. Lägg kål, grönsaker, lök, vitlök och
rotfrukter i en kastrull. Häll i vatten och ättika.
Smula ner buljongtärningarna, lägg i lagerblad och
koka ca 25 min. Smaka av med salt och peppar.
2. Skiva korvarna i sneda, tunna skivor och stek under
omrörning i het stekpanna. Servera soppan med korven
och en klick gräddfil och bröd.

Tips:
• God att toppa med färsk persilja.

Hälsokassen v11

Innehållsförteckning
MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt.
Ursprung gräddråvara: Sverige, Tyskland.
GRÄDDFIL
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige.
Allergentyp: Mjölk
KRYDDIG KORV CHORIZO
INGREDIENSER: Gris°- och nötkött° 73%, vatten, potatismjöl, kryddor (muskot, vitlökspulver, ingefära, koriander, svartpeppar, spiskummin, lökpulver, vitpeppar, cayennepeppar, oregano, paprika), salt,
druvsocker, kryddextrakt, konserveringsmedel (E 250), stabiliseringsmedel (E 450), antioxidationsmedel (E 300). Naturskinn. Kokt och rökt. °Ursprung: Sverige..

