
Vecka 15 

Ugnslax med färskosttopping  
och tomatsallad

Allt på en plåt med kyckling

Höstgryta med bönor och kantareller

Tagliatelle med färskost,  
tomatsås och salami



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar, rödvinsvinäger, vitlök, kinesisk soja, 
vitt matlagningsvin, vitlökspulver, grönsaksbuljong och torkad timjan

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklingfilé

Salami

Crème fraiche

Färskost*

Matyoghurt

Passerade tomater

Kidneybönor

Kantareller

Pasta

Rödlök

Morot*

Broccoli

Potatis*

Gul lök*

Champinjoner

Tomat

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. Ugnslax med färskosttopping och tomatsallad
Lax som toppas med färskost och citronpeppar och serveras  

med en tomatsallad och kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Laxfilé 250 g 500 g 
Färskost 0,25 st 0,5 st
Citronpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Tomat, tärnad 2,5 st 5 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk 
Rödvinsvinäger 0,25 msk 0,5 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk 
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar  
och rödvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 175°. 

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten. Salta laxen och 
lägg i en inoljad ugnsform. Bred på färskosten med tex
en gaffel och krydda med citronpeppar. Tillaga mitt 
i ugnen 15-20 min. Använd gärna en ugnstermometer, 
laxen är perfekt vid 50°.

3. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med 
olja och vinäger. Smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar. 

4. Servera laxen med potatis och tomatsallad.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

30 MIN
483 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g  
Kolhydrater 39g  

Protein 27g



2. Allt på en plåt med kyckling
Kyckling, potatis och grönsaker på en plåt som serveras med en yoghurtsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklingfilé 2 st 4 st
Soja, kinesisk 0,5 msk 1 msk
Vitlökspulver 0,5 msk 1 msk
Rödlök 0,5 st 1 st
Morot 1,5 st 3 st
Broccoli 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Timjan, torkad 1 tsk 2 tsk
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Potatis 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 1 tsk 2 tsk
 Yoghurtsås:  
Matyoghurt 1,5 dl 3 dl
Vitlöksklyfta, finriven 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, torkad  
timjan, kinesisk soja, vitlökspulver och vitlök

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Vänd runt kycklingen med soja och vitlökspulver. Lägg
på en plåt med bakplåtspapper.

3. Skär löken i klyftor, morötterna i tunna stavar och 
broccolin i buketter. Vänd runt med olja, timjan och vitlök. 
Lägg bredvid kycklingen.

4. Skär potatisen i klyftor, vänd runt i olja och ställ med 
skal sidan mot plåten bredvid grönsakerna. Salta allt och 
rosta mitt i ugnen ca 30 min.

5. Rör ihop yoghurten med vitlök och smaka av med salt 
och peppar. Servera dom kycklingen med ugnsrostad 
potatis och yoghurtsås.

Tips:
• Har du inte timjan hemma är det även gott med rosmarin.
• Servera några stavar rå morot bredvid om barnen gillar 
det bättre.

 

 

45 MIN
406 kcal/port.  

Energi från: Fett 14g  
Kolhydrater 32g  

Protein 32g



3. Höstgryta med bönor och kantareller
Mustig vego-gryta med potatis, bönor och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Kantareller  0,5 frp  1 frp
Champinjoner, kvartade  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  2,5 dl  5 dl
Vitt matlagningsvin  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Potatis, i bitar  150 g  300 g
Timjan, torkad  0,25 tsk  0,5 tsk
Kidneybönor 0,5 frp  1 frp
Crème fraiche  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan,  
grönsaksbuljong, vitt matlagningsvin och vitlök.

1. Fräs lök, vitlök, kantareller och champinjoner i  
olja i en kastrull. Tillsätt vatten, vin och smula ner  
buljongen.

2. Tillsätt potatis och timjan och låt sjuda tills  
potatisen är mjuk.

3. Skölj av bönorna i kallt vatten och vänd ner i grytan
tillsammans med crème fraiche.

4. Smaka av med salt och svartpeppar och servera när
allt är varmt.

Tips:
• Servera med ett gott bröd.
• Toppa barnens portion med lite extra crème fraiche 
eller matyoghurt.

 

30 MIN
361 kcal/port.  

Energi från: Fett 18g  
Kolhydrater 34g  

Protein 13g



4. Tagliatelle med färskost, tomatsås och salami
Krämig tomatpasta som får extra kryddning av salamin.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Passerade tomater  0,5 frp  1 frp
Salami, strimlad  60 g  120 g
Färskost  0,25 st  0,5 st
Morot 1 st 2 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla bacon och stek knaprigt i en stekpanna.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en kastrull. Tillsätt passe-
rade tomater, salami och färskost och låt såsen koka 
ihop ca 10 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Vänd runt pastan med tomatsåsen och servera med
finriven morot.

Tips:
• Gott att toppa med oliver och nymalen svartpeppar.
• Servera såsen och pastan för sig om barnen inte
gillar att blanda.

25 MIN
562 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 74g  

Protein 28g



Familjekassen v15 
Innehållsförteckning

Matyoghurt
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, yoghurtkultur..
Innehåller: Mjölk.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

CREME FRAICHE 34%, COOP 
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Mjölk, Laktos 

Salami
Ingredienser: Fläskkött, salt, dextros, kryddor, naturliga smakämnen, antioxidant: E301;  
konserveringsmedel: E251, E252..

Färskost vitlök*
Ingredienser: GRÄDDE, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, stabiliseringsmedel (karragenan, fruktkärnmjöl), 
vitlök 0,5%, syra (mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), persilja, vitpeppar, syrningskultur..
Innehåller: Mjölk.

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.



Vecka 15 

Fisk i ugn med rödbetor och kapris

Rostade rotfrukter med spenathummus 
och fetaost

Krämig pasta med fläskytterfilé

Barnens bästa indiska daal



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, vitlök, spiskummin, vitvinsvinäger,  
dijonsenap, kapris, smör och garam masala

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

Vit fisk

Fläskytterfilé

Fetaost

Crème fraiche

Kokosmjölk

Krossade tomater

Kikärtor

Linser

Ris

Pasta

Potatis*

Morot*

Palsternacka

Rödbetor*

Babyspenat*

Gul lök*

Rucola

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 rödbetor och kapris
Härlig fisk i ugn med rödbetor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Rödbeta  250 g  500 g
Vit fisk  250 g  500 g
Vitlöksklyfta, skivade  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Kapris  0,5 msk  1 msk

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

1. Sätt ugnen på 175°. Koka potatisen i saltat vatten.

2. Skär rödbetor i klyftor och fördela i en ugnsform
tillsammans med fisken och vitlök.

3. Salta, peppra och ringla över olja och strö över 
kaprisen. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Använd 
gärna stektermometer, fisken är perfekt vid 54°.

4. Servera med kokt potatis.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Koka ris till om barnen gillar det bättre.

35 MIN
459 kcal/port. 

Energi från: Fett 23g
 Kolhydrater 35g 

Protein 28g



2. Rostade rotfrukter  
med spenathummus och fetaost

Ugnsrostade rotsaker toppade med fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  150 g  300 g
Morot  1,5 st  3 st
Palsternacka  2 st  4 st
Rödbetor  100 g  200 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
Fetaost  75 g  150 g
Chiliflakes  1 tsk  2 tsk
 Spenathummus:
Babyspenat  15 g  30 g
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Spiskummin  0,25 msk  0,5 msk
Olivolja  1 msk  2 msk
Kikärter, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  0,5 dl  1 dl
Vitvinsvinäger  0,25 msk  0,5 msk

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

1. Sätt ugnen på 225º.

2. Skala och tärna potatis och rotfrukter i lika storlek
och fördela på en ugnsplåt. Ringla över olja och salta.
Rosta mitt i ugnen ca 35 min.

3. Fräs spenat, vitlök, spiskummin i olja. Tillsätt
kikärtorna när spenaten sjunkit ihop. När kikärterna 
blivit varma, häll över i en matberedare och mixa slät.
Tillsätt vatten och smaka av med vitvinsvinäger och salt.

4. Servera rotfrukterna med hummus, smulad fetaost
och toppa med chiliflakes.

Tips:
• Smula över fetaosten på grönsakerna i ugnen de
sista 5 min.
• Dela upp rotfrukterna var för sig på plåten till  
barnen.

45 MIN
494 kcal/port.  

Energi från: Fett 22g  
Kolhydrater 51g  

Protein 21g



3. Krämig pasta med fläskytterfilé
Snabb och lyxig pasta med vitlök och dijonsenap i såsen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Smör  1 msk  2 msk
Fläskytterfilé, i bitar  0,5 frp  1 frp
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Vatten  1 dl  2 dl
Senap, dijon  0,75 msk  1,5 msk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Rucola 0,5 st 1 st
Morot, riven  1,5 st  3 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp en stekpanna med smör och bryn
köttet i omgångar. Salta och peppra efter tycke.

3. Tillsätt lök och vitlök. Slå på vatten och senap
och rör om.

4. Tillsätt crème fraiche och låt småputtra några
minuter tills köttet är klart. Vänd ner pastan i såsen
och servera direkt med rucola och morötter.

Tips:
• Flingsalt och nymalen svartpeppar är bäst på stekt
eller grillat kött.
• Servera pastan och såsen separat om barnen inte 
gillar att blanda.

30 MIN
670 kcal/port.  

Energi från: Fett 30g  
Kolhydrater 65g  

Protein 35g



4. Barnens bästa indiska daal
Vegetarisk indisk linsgryta, daal med spenat,  

krossade tomater och kokosmjölk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Gul lök 0,5 st 1 st 
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Garam masala 0,5 msk 1 msk 
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten 0,5 dl 1 dl
Kokosmjölk 125 g 250 g
Linser, torkade 1 dl 2 dl
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Babyspenat 20 g 40 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och garam masala

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär löken i tunna strimlor. Fräs löken i olja i
en gryta och häll i garam masala. Häll krossade 
tomater, vatten och kokosmjölk i grytan. Tillsätt 
torkade linser och salt. Låt småputtra ca 15 min. 

3. Vänd ner babyspenat i grytan. Servera med ris.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera lite bröd till maten, så kan barnen doppa.

30 MIN
608 kcal/port.  

Energi från: Fett 21g 
Kolhydrater 80g 

Protein 19g



Ekologiska kassen v15 
Innehållsförteckning

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

Feta Organic KRAV, Änglamark
INGREDIENSER: Pastöriserad ekologisk mjölk (FÅRMJÖLK min. 70%, GETMJÖLK
max. 30%), salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. Mjölkens
ursprungsland Grekland.
Allergen: Mjölk.

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

Krossade tomater
INGREDIENSER: Skalade och krossade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien). 
*KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av Kiwa..
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, 
Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Kräftdjur.

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



Vecka 15 

Ugnslax med färskosttopping  
och tomatsallad

Allt på en plåt med kyckling

Höstgryta med bönor och kantareller

Tagliatelle med färskost,  
tomatsås och salami



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar, rödvinsvinäger, vitlök, kinesisk soja, 
vitt matlagningsvin, vitlökspulver, grönsaksbuljong och torkad timjan

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklingfilé

Salami

Crème fraiche

Färskost*

Matyoghurt

Passerade tomater

Kidneybönor

Kantareller

Pasta

Rödlök

Morot*

Broccoli

Potatis*

Gul lök*

Champinjoner

Tomat

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. Ugnslax med färskosttopping och tomatsallad
Lax som toppas med färskost och citronpeppar och serveras  

med en tomatsallad och kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Laxfilé 250 g 500 g 
Färskost 0,25 st 0,5 st
Citronpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Tomat, tärnad 2,5 st 5 st
Olivolja 0,5 msk 1 msk 
Rödvinsvinäger 0,25 msk 0,5 msk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk 
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar  
och rödvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 175°. 

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten. Salta laxen och 
lägg i en inoljad ugnsform. Bred på färskosten med tex
en gaffel och krydda med citronpeppar. Tillaga mitt 
i ugnen 15-20 min. Använd gärna en ugnstermometer, 
laxen är perfekt vid 50°.

3. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med 
olja och vinäger. Smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar. 

4. Servera laxen med potatis och tomatsallad.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

30 MIN
483 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g  
Kolhydrater 39g  

Protein 27g



2. Allt på en plåt med kyckling
Kyckling, potatis och grönsaker på en plåt som serveras med en yoghurtsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklingfilé 2 st 4 st
Soja, kinesisk 0,5 msk 1 msk
Vitlökspulver 0,5 msk 1 msk
Rödlök 0,5 st 1 st
Morot 1,5 st 3 st
Broccoli 125 g 250 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Timjan, torkad 1 tsk 2 tsk
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Potatis 250 g 500 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 1 tsk 2 tsk
 Yoghurtsås:  
Matyoghurt 1,5 dl 3 dl
Vitlöksklyfta, finriven 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, torkad  
timjan, kinesisk soja, vitlökspulver och vitlök

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Vänd runt kycklingen med soja och vitlökspulver. Lägg
på en plåt med bakplåtspapper.

3. Skär löken i klyftor, morötterna i tunna stavar och 
broccolin i buketter. Vänd runt med olja, timjan och vitlök. 
Lägg bredvid kycklingen.

4. Skär potatisen i klyftor, vänd runt i olja och ställ med 
skal sidan mot plåten bredvid grönsakerna. Salta allt och 
rosta mitt i ugnen ca 30 min.

5. Rör ihop yoghurten med vitlök och smaka av med salt 
och peppar. Servera dom kycklingen med ugnsrostad 
potatis och yoghurtsås.

Tips:
• Har du inte timjan hemma är det även gott med rosmarin.
• Servera några stavar rå morot bredvid om barnen gillar 
det bättre.

 

 

45 MIN
406 kcal/port.  

Energi från: Fett 14g  
Kolhydrater 32g  

Protein 32g



3. Höstgryta med bönor och kantareller
Mustig vego-gryta med potatis, bönor och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Kantareller  0,5 frp  1 frp
Champinjoner, kvartade  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  2,5 dl  5 dl
Vitt matlagningsvin  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Potatis, i bitar  150 g  300 g
Timjan, torkad  0,25 tsk  0,5 tsk
Kidneybönor 0,5 frp  1 frp
Crème fraiche  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan,  
grönsaksbuljong, vitt matlagningsvin och vitlök.

1. Fräs lök, vitlök, kantareller och champinjoner i  
olja i en kastrull. Tillsätt vatten, vin och smula ner  
buljongen.

2. Tillsätt potatis och timjan och låt sjuda tills  
potatisen är mjuk.

3. Skölj av bönorna i kallt vatten och vänd ner i grytan
tillsammans med crème fraiche.

4. Smaka av med salt och svartpeppar och servera när
allt är varmt.

Tips:
• Servera med ett gott bröd.
• Toppa barnens portion med lite extra crème fraiche 
eller matyoghurt.

 

30 MIN
361 kcal/port.  

Energi från: Fett 18g  
Kolhydrater 34g  

Protein 13g



4. Tagliatelle med färskost, tomatsås och salami
Krämig tomatpasta som får extra kryddning av salamin.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Passerade tomater  0,5 frp  1 frp
Salami, strimlad  60 g  120 g
Färskost  0,25 st  0,5 st
Morot 1 st 2 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla bacon och stek knaprigt i en stekpanna.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en kastrull. Tillsätt passe-
rade tomater, salami och färskost och låt såsen koka 
ihop ca 10 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Vänd runt pastan med tomatsåsen och servera med
finriven morot.

Tips:
• Gott att toppa med oliver och nymalen svartpeppar.
• Servera såsen och pastan för sig om barnen inte
gillar att blanda.

25 MIN
562 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 74g  

Protein 28g



Laktosfria kassen v15 
Innehållsförteckning

Matyoghurt, laktos
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk och grädde, mjölkprotein, skummjölkspulver, yoghurtkultur, 
laktasenzym.. Innehåller: Mjölk.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Laktosfri Crème Fraiche 12%, VALIO 
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin,  
syrningskultur och laktasenzym. 
Allergentyp: Mjölk

Salami
Ingredienser: Fläskkött, salt, dextros, kryddor, naturliga smakämnen, antioxidant: E301;  
konserveringsmedel: E251, E252.

Färskost vitlök*
Ingredienser: GRÄDDE, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, stabiliseringsmedel (karragenan, fruktkärnmjöl), 
vitlök 0,5%, syra (mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), persilja, vitpeppar, syrningskultur..
Innehåller: Mjölk.

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.



Vecka 15 

Ugnslax med färskosttopping  
och tomatsallad

Höstgryta med bönor och kantareller

Tagliatelle med färskost, 
tomatsås och salami

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar, rödvinsvinäger, vitlök, vitt matlagnings-
vin, torkad timjan och grönsaksbuljong 

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Salami

Crème fraiche

Färskost*

Passerade tomater

Kidneybönor

Kantareller

Pasta

Morot

Potatis*

Gul lök*

Champinjoner

Tomat

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. Ugnslax med färskosttopping och tomatsallad

Ingredienser: 4 portioner
Potatis 900 g
Laxfilé 500 g  
Färskost 0,5 st
Citronpeppar 0,5 tsk
Salt 1 tsk
Tomat, tärnad 5 st
Olivolja 1 msk
Rödvinsvinäger 0,5 msk
Salt 0,5 tsk 
Svartpeppar 0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, citronpeppar  
och rödvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten. Salta laxen och
lägg i en inoljad ugnsform. Bred på färskosten med tex
en gaffel och krydda med citronpeppar. Tillaga mitt
i ugnen 15-20 min. Använd gärna en ugnstermometer,
laxen är perfekt vid 50°.

3. Skär tomaterna i mindre bitar och vänd runt med
olja vinäger. Smaka av med salt och nymalen svart-
peppar.

4. Servera laxen med potatis och tomatsallad.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

30 MIN
483 kcal/port.  

Energi från: Fett 22g  
Kolhydrater 39g  

Protein 27g



2. Höstgryta med bönor och kantareller
Mustig vego-gryta med potatis, bönor och svamp.

Ingredienser: 4 portioner
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st
Kantareller  1 frp
Champinjoner,  
kvartade  200 g
Olivolja  1 msk
Vatten  5 dl
Vitt matlagningsvin  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  2 st
Potatis, i bitar  300 g
Timjan, torkad  0,5 tsk
Kidneybönor 1 frp
Crème fraiche  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan,  
grönsaksbuljong, vitt matlagningsvin och vitlök.

1. Fräs lök, vitlök, kantareller och champinjoner  
i olja i en kastrull. Tillsätt vatten, vin och smula  
ner buljongen.

2. Tillsätt potatis och timjan och låt sjuda tills  
potatisen är mjuk.

3. Skölj av bönorna i kallt vatten och vänd ner i  
grytan tillsammans med crème fraiche.

4. Smaka av med salt och svartpeppar och servera  
när allt är varmt.

Tips:
• Servera med ett gott bröd.
• Toppa barnens portion med lite extra crème fraiche 
eller matyoghurt.

35 MIN
361 kcal/port.  

Energi från: Fett 18g  
Kolhydrater 34g 

Protein 13g



3. Tagliatelle med färskost, tomatsås och salami
Krämig tomatpasta som får extra kryddning av salamin.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  500 g
Gul lök, finhackad  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st
Olivolja  1 msk
Passerade tomater  1 frp
Salami, strimlad  120 g
Färskost  0,5 st 
Morot 2 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en kastrull. Tillsätt passe-
rade tomater, salami och färskost och låt såsen koka
ihop ca 10 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Vänd runt pastan med tomatsåsen och servera med
finriven morot.

Tips:
• Toppa med svarta eller gröna oliver eller basilika.
• Servera såsen och pastan för sig om barnen  
inte gillar att blanda.

25 MIN
562 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 74g 

Protein 28g



Tredagarskassen v15 
Innehållsförteckning

Salami
INGREDIENSER: Fläskkött, salt, dextros, kryddor, naturliga smakämnen, antioxidant: E301;  
konserveringsmedel: E251, E252.

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

CREME FRAICHE 34%, COOP 
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE, syrningskultur. Ursprungsland grädde: Sverige. 
Allergentyp: Mjölk, Laktos 

Salami

Färskost vitlök*
INGREDIENSER: GRÄDDE, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, stabiliseringsmedel (karragenan,  
fruktkärnmjöl), vitlök 0,5%, syra (mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), persilja,  
vitpeppar, syrningskultur.. Innehåller: Mjölk.

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.



Vecka 15 

Lax med blomkålscouscous

Linsgryta med aubergine

Pad thai med tofu

Rostbiff med medelhavsgrönsaker



Josefine Jonasson
Leg dietist, Med Lic

Alla har vi minnen om mat från barn-
domen, en del goda, andra mindre bra. 
Jag tillhör dem som tyckte om skol-
maten, min favoritmat var ”sej i äggsås” 
och panerad torsk (de tillhör faktiskt fort-
farande 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!

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
Blomkål, tunt hyvlad 0,25 st 0,5 st
Böngroddar 100 g 200 g

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rapsolja, honung, vitlök, torkad dill, curry, malen ingefära, 
malen koriander, grönsaksbuljong, cayennepeppar, majsmjöl, japansk soja och jordnötter

Laxfilé

Tofu

Grillad rostbiff

Matyoghurt

Böngroddar*

Nudlar

Linser

Krossade tomater

Kokosmjölk

Fullkornsris

Rödlök

Zucchini

Potatis*

Citron

Blomkål*

Aubergine

Morot*

Gul lök

Lime



1. Lax med blomkålscouscous
Fräsch laxrätt med citron.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Matyoghurt  1,5 dl  3 dl
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Honung  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Blomkål  0,25 st  0,5 st
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Citron, pressad saft  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Koka potatisen i saltat vatten.
2. Blanda yoghurten med finrivet skal av citron (endast
det gula), honung och vitlök.
3. Riv blomkålen på grova sidan av rivjärnet och häll
smulet i kokande, saltat vatten och låt koka 3 min. 
Häll av vattnet i ett durkslag och blanda blomkålen 
med olja, citronsaft och dill.
4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek laxskivorna 
5–7 min, salta.
5. Servera laxen med blomkålscouscous och potatis.

Tips:
• Använd gärna ugnstermometer, laxen är perfekt
vid 50°.

 

 

25 MIN
472 kcal/port.  

Energi från: Fett 41%  
Kolhydrater 33%  

Protein 26%



2. Linsgryta med aubergine
Värmande vegogogryta med mycket smak.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris, okokt  1 dl  2 dl
Aubergine, bitar  125 g  250 g
Morot, bitar  1 st  2 st
Gul lök, bitar  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Curry  1 tsk  2 tsk
Ingefära, malen  1 tsk  2 tsk
Koriander, malen  1 tsk  2 tsk
Kokosmjölk  2 dl  4 dl
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Linser, kokta  1 dl  2 dl
Cayennepeppar  0,5 krm  1 krm

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, curry, grönsaksbuljong, malen  
ingefära, malen koriander och cayennepeppar.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Stek aubergine, morot och lök i olja ca 5 min, rör  
då och då. Pudra över curry, ingefära och koriander.

3. Häll i kokosmjölk, krossade tomater och vatten.
Lägg i buljongen. Låt småputtra ca 10 min. Tillsätt
sköljda linser. Smaka av med salt och cayennepeppar.

Tips:
• Gott med en klick yoghurt till.

25 MIN
362 kcal/port.  

Energi från: Fett 30%  
Kolhydrater 59%  

Protein 11%



3. Pad thai med tofu
Nudlar, tofu och grönsaker i en härlig blandning.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  100 g  200 g
Tofu  200 g  400 g 
Majsmjöl  0,5 dl  1 dl
Rapsolja  0,25 msk  0,5 msk
Morot  1 st  2 st
Böngroddar  45 g  90 g
Vitlöksklyfta, finriven  1 st  2 st
Lime, pressad saft  0,5 st  1 st 
Soja, japansk  1,5 msk  3 msk
Vatten  1 msk  2 msk
Jordnötter,  
salt & rostade  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, rapsolja, majsmjöl, vitlök, japansk soja
och jordnötter

1. Tillred nudlarna enligt anvisningen på förpackning-
en. Skär tofun i 1 cm stora tärningar och vänd runt i 
majsmjölet.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek tofun på hög 
värme till fin färg. Låt rinna av på hushållspapper.

3. Skala och riv morötterna grovt. Hetta upp olja i en 
wok eller stor stekpanna. Fräs nudlar, morötter och 
böngroddar ca 2 min.

4. Blanda vitlök, limesaft, soja och vatten. Tillsätt  
tofun i pannan och häll över såsen. Vänd runt och 
smaka av med ev mer soja. Servera med jordnötter 
och ev mer lime.

Tips:
Gott med chiliflakes och koriander.

30 MIN
410 kcal/port. 

Energi från: Fett 24% 
Kolhydrater 60% 

Protein 16%



4. Rostbiff med medelhavsgrönsaker
Biff i skivor med härliga ugnsgrönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skivad  300 g  600 g
Zucchini  0,5 st  1 st
Rödlök, klyftor  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Grillad rostbiff  250 g  500 g

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

3. Dela zucchinin på längden och skär sedan halvorna
i skivor. Lägg zucchini och lök på en ugnsplåt och
rosta mitt i ugnen ca 15 min.

4. Blanda olja med vitlök och vänd runt med skivad
potatis och de rostade grönsakerna. Smaka av med
salt och peppar.

5. Toppa potatissalladen med rostbiffskivorna.

Tips:
• Har du överblivna grönsaker i kylen, ta med 
dem också.

 

30 MIN
304 kcal/port. 

Energi från: Fett 18% 
Kolhydrater 42%  

Protein 40%



Hälsokassen v15 
Innehållsförteckning

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

Turkisk yoghurt 500 g, Lindahls
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteurisert melk/homogenisoitu  
ja pastöroitu maito,grädde/kremfløde/ kerma, yoghurtkultur/ yoghurt/hapate 
Allergentyp: Mjölk

Tofu naturell Krav, Kung Markatta alltid ekologiskt
INGREDIENSER: Sojabönor*, vatten. * = KRAV-ekologisk ingrediens

Kokosmjölk
INGREDIENSER: kokosextrakt 71% (kokosnöt: Vietnam), vatten, förtjockningsmedel (E 415)..

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


