
Vecka 16 

Honey and mustard fisk i ugn

Barnens tacopaj

Pastasallad med aubergine och fetaost

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, svensk senap, honung, torkad dragon, ägg, spiskummin, 
paprikapulver, cayennepeppar, vitvinsvinäger, vitlök, smör, vetemjöl, senap, gula 
senapsfrön, koriander, flingsalt och socker

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Falukorv

Matlagningsgrädde*

Riven ost*

Smördeg

Fetaost

Tacosås

Ris

Pasta

Sallad*

Gul lök

Gurka*

Aubergin

Paprika

Potatis

Vitkål

Babyspenat

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. Honey and mustard fisk i ugn
Saftig och krämig lättlagad fisk med ris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Ris  1,5 dl  3 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl  3 dl
Senap, svensk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Dragon, torkad 0,25 msk  0,5 msk
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Riven ost, lagrad  15 g  30 g
Gurka, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st
Sallad 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svensk senap, honung och torkad dragon

1. Sätt ugnen på 175°. Lägg fisken i en liten ugnsform
och salta.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Blanda grädde, senap, honung och dragon med
grovt riven lök.

4. Häll såsen över fisken och toppa med riven ost.

5. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min. Servera fisken
med ris, gurka och strimlad sallad.

Tips:
• Gör en vinägrett till salladen och servera till.
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera gurkstavar till barnen om dom hellre vill ha det.

35 MIN
581 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 72g 

Protein 35g



2. Barnens tacopaj
Snabb upp och nervänd paj fylld med fredagsmys.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs 250 g 500 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Vatten  0,5 dl 1 dl
Tacosås  0,5 st 1 st
Riven ost 75 g 150 g
Smördeg 0,5 st 1 st
Ägg 0,5 st 1 st
Gurka 0,25 st 0,5 st
Sallad 0,25 st 0,5 st
 Tacokrydda:
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, socker, cayennepeppar, paprikapulver, 
spiskummin, koriander och ägg

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Stek färs i olja tills den är smulig. Tillsätt tacokrydda 
och vatten, låt puttra tills vattnet är borta.

3. Lägg färsen i en pajform och häll över tacosås och 
riven ost.

4. Täck pajen med smördeg. Klipp bort hörnen av 
degen så den blir rund och tryck fast degen runt 
kanterna. Skär snitt med en liten kniv i degen, som en sol. 
Vispa upp ägg med en gaffel och pensla smördegen.

5. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. Servera gurka och 
strimlad sallad till pajen.

Tips:
• Krydda med chiliflakes vid servering för extra hetta.
• Gott att toppa pajen med gräddfil eller yoghurt.

40 MIN
704 kcal/port. 

Energi från: Fett 50g 
Kolhydrater 21g 

Protein 40g



3. Pastasallad med aubergine och fetaost
Ljuvligt god pastasallad med aubergine, paprika och smulad fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 165 g 350 g
Aubergine 165 g 350 g
Olivolja 0,25 dl 0,5 dl
Paprika 0,5 st 1 st
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Babyspenat 35 g 70 g
 Dressing:
Olivolja 0,5 dl 1 dl
Vit balsamvinäger 0,25 dl 0,5 dl
Vitlöksklyfta, finriven 1 st 2 st

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda ihop ingredienserna till dressingen.

3. Skär auberginen i 1–2 cm tjocka skivor och skär 
paprikan i stora bitar. Lägg på en ugnsplåt och blanda 
med lite olja. Tillaga i ugnen ca 20 min. Skär sedan 
grönsakerna i mindre bitar och vänd ner i dressingen. 
Låt dra några minuter.

4. Blanda grönsakerna med pasta, fetaost och spenat. 
Strö över flingsalt och vrid ett par varv med peppar-
kvarnen över salladen innan servering.

Tips:
• Grilla grönsakerna på grillen istället om vädret till-
låter.
• Servera allt i separata skålar så kan barnen plocka 
vad dom vill ha.

 

30 MIN
720 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 66g 

Protein 18g



4. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  350 g  700 g
Falukorv, skivad  250 g  500 g
Vitkål, i bitar  250 g  500 g
 Senapssås:
Smör  0,5 msk  1 msk
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, grovkornig  0,75 msk  1,5 msk
Senapsfrön, gula  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

30 MIN
641kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g



Familjekassen v16 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

MATLAGNINGSGRÄDDE 15 %, COOP
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE med 15% fetthalt. Ursprung gräddråvara: Sverige, Tysk-
land. 

FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt, 
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i 
torrsubstans min. 45%. 
Allergentyp: Mjölk

SMÖRDEG
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och 
mjölk..

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, modi-
fierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

FALUKORV
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och 
mjölk..



Vecka 16 

Tuna melt med svart bönor

Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärtor

Huevos rancheros i ugn

Fläskytterfilé med 
rostade rotfrukter och örtolja



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitlök, spiskummin, chiliflakes, kapris, chiliflakes, 
vinäger, majonnäs, sesamolja, cayennepeppar, torkad timjan, flytande honung, sol-
roskärnor och bröd

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

Fläskytterfilé

Ägg

Riven ost*

Crème fraiche

Vita bönor

Kikärtor

Bönor

Tonfisk

Tortillabröd

Skalade tomater

Pasta

Persilja* 

Vitkål

Tomat

Gul lök*

Palsternacka

Morot*

Potatis

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. Tuna melt med svarta bönor
Smakrik tuna melt med svarta bönor och tonfisk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Tortillabröd  2 st  4 st
Riven ost  45 g  90 g
Tonfisk i vatten  90 g  180 g
Vitkål, tunt strimlad  50 g  100 g
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Gul lök, tunt skivad  0,5 st  1 st
Kapris  1 msk  2 msk
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Majonnäs  0,5 dl  1 dl
Vitkål, tunt skivad  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vinäger  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vinäger
och majonnäs

1. Fördela riven ost över tortillabröden. Blanda ihop
avrunnen tonfisk med kål, bönor, tomat, lök, kapris
och chiliflakes.

2. Fördela tonfiskröran på bröden. Klicka på majonnäs
och krydda med salt och peppar.

3. Rulla ihop bröden och grilla eller stek rullarna med
skarven nedåt först så bröden limmas ihop av osten.
Grilla eller stek tills osten smält och rullarna är
genomvarma.

4. Vänd runt vitkål med olja, vinäger, salt och servera
till.

Tips:
• Ta med ut på picknicken.
• Skippa kaprisen om barnen inte gillar den.

 

20 MIN
779 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 81g 

Protein 45g



2. Pasta med morotssås och krunchiga kikärtor
Krämig och len pastasås med morötter och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Morot  4 st  8 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  1 dl  2 dl
 Krunchiga kikärtor:
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Sesamolja  0,25 msk  0,5 msk
Vitlöksklyfta, riven  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.
Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt med
olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugnsplåt.
Rosta mitt i ugnen tills de börjar ta färg, ca 10 min.
Mixa morötterna med crème fraiche till en slät puré.

2. 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.

3. 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



3. Huevos rancheros i ugn
Tomatsås och bönor som får puttra ihop med kryddor som spiskummin och chiliflakes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, finhackad 0,5 st 1 st
Morot, riven 1 st 2 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1,5 st 3 st
Olivolja 1 msk 2 msk
Spiskummin 0,5 msk 1 msk
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Tomater skalade 1 frp 2 frp
Vita bönor i tomatsås 0,5 frp 1 frp
Ägg 2 st 4 st
Flingsalt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar, grovmalen 0,25 tsk 0,5 tsk
Riven ost  0,75 dl 1,5 dl
Persilja, hackad 0,25 dl 0,5 dl
Bröd, skivor 2 st 4 st

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Stek lök, morot och vitlök i olja i en kastrull tills 
löken är mjuk. Krydda med spiskummin och 
chiliflakes. Häll i tomater. Låt såsen småputtra 
ca 10 min. Vänd ner bönorna och smaka av med 
salt. Häll över såsen i en ugnsform.

3. Gör fyra gropar och knäck i äggen varsamt så att 
gulan inte går sönder. Strö över flingsalt, peppar 
och riven ost. Tillaga mitt i ugnen tills osten smält 
och äggulorna fortfarande är lösa, ca 15 min. Strö 
över persilja. Servera med bröd.

Tips:
• För extra hetta krydda med extra chiliflakes.
• Gott att servera med tortillabröd eller tortillachips 
till barnen.

 

25 MIN
504 kcal/port. 

Energi från: Fett 26g 
Kolhydrater 36g 

Protein 25g



4. Fläskytterfilé med rostade rotfrukter och örtolja
Fläskytterfilé med goda rostade rotfrukter och smak av örter.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Palsternacka  1,5 st  3 st
Morot  2,5 st  5 st
Potatis  150 g  300 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Honung, flytande  1 msk  2 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
 Örtolja:
Timjan, torkad 1 msk  2 msk
Persilja, hackad 0,25 dl 0,5 dl
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 200°. Gnid in fläskytterfilén med
olja och peppar. Lägg köttet på en plåt. Skala och
skär rotfrukterna i små bitar och sprid ut dem på
plåten bredvid köttet. Blanda olja, honung och salt
och ringla över rotfrukterna.

2. Stek mitt i ugnen ca 25 min. Använd gärna en
stektermometer, köttet är perfekt vid 67°. Låt köttet
vila en stund innan du skär upp det. Ge rotfrukterna
lite mer färg med ugnens grillfunktion ca 5 min.

3. Blanda timjan, persilja, olja och vitlök. Smaka av 
med salt och peppar. Ringla oljan över köttet vid 
servering och servera med rotfrukterna.

Tips:
• Använd dina favoritörter i örtoljan.
• Skär potatisen i klyftor till barnen om de gillar det
bättre än bitar.

40 MIN
 538 kcal/port. 

Energi från: Fett 34g 
Kolhydrater 27g 

Protein 29g



Ekologiska kassen v16 
Innehållsförteckning

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

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.

0CREME FRA KRAV 34%, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Högpastöriserad GRÄDDE*, mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Mjölk 

BÖNOR I TOMATSÅS
Bönor (51%), vatten, tomatpuré (14%), socker, modifierad majsstärkelse, ättika, salt, krydd- och 
örtextrakt.

SKALADE TOMATER
INGREDIENSER: Skalade tomater* 65% (Italien), tomatjuice* 35% (tomat: Italien), surhetsreglerande 
medel (E 330 citronsyra ). *KRAV-ekologisk ingrediens. KRAV-märkningen verifieras av KIWA..
Innehåller: UW, GO, GB, NR, SA, SH, ST, SR, SM, SP, Lupin, Blötdjur, SC, SW, Svaveldioxid eller sulfit, 
Sojabönor, Selleri, Senap, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön.

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

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



Vecka 16 

Honey and mustard fisk i ugn

Barnens tacopaj

Pastasallad med aubergine och fetaost

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, svensk senap, honung, torkad dragon, ägg, spiskummin, 
paprikapulver, cayennepeppar, vitvinsvinäger, vitlök, smör, vetemjöl, senap, gula 
senapsfrön, koriander, flingsalt och socker

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Falukorv

Matlagningsgrädde*

Riven ost*

Smördeg

Fetaost

Tacosås

Ris

Pasta

Sallad*

Gul lök

Gurka*

Aubergin

Paprika

Potatis

Vitkål

Babyspenat

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. Honey and mustard fisk i ugn
Saftig och krämig lättlagad fisk med ris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Ris  1,5 dl  3 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl  3 dl
Senap, svensk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Dragon, torkad 0,25 msk  0,5 msk
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Riven ost, lagrad  15 g  30 g
Gurka, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st
Sallad 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svensk senap, honung och torkad dragon

1. Sätt ugnen på 175°. Lägg fisken i en liten ugnsform
och salta.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Blanda grädde, senap, honung och dragon med
grovt riven lök.

4. Häll såsen över fisken och toppa med riven ost.

5. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min. Servera fisken
med ris, gurka och strimlad sallad.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera gurkstavar till barnen om dom hellre vill ha det.

 

35 MIN
581 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 72g 

Protein 35g



2. Barnens tacopaj
Snabb upp och nervänd paj fylld med fredagsmys.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs 250 g 500 g
Olivolja 1 msk 2 msk
Vatten  0,5 dl 1 dl
Tacosås  0,5 st 1 st
Riven ost 75 g 150 g
Smördeg 0,5 st 1 st
Ägg 0,5 st 1 st
Gurka 0,25 st 0,5 st
Sallad 0,25 st 0,5 st
 Tacokrydda:
Koriander, malen  0,5 tsk  1 tsk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Paprikapulver  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, socker, cayennepeppar, paprikapulver, 
spiskummin, koriander och ägg

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Stek färs i olja tills den är smulig. Tillsätt tacokrydda 
och vatten, låt puttra tills vattnet är borta.

3. Lägg färsen i en pajform och häll över tacosås och 
riven ost.

4. Täck pajen med smördeg. Klipp bort hörnen av 
degen så den blir rund och tryck fast degen runt 
kanterna. Skär snitt med en liten kniv i degen, som en sol. 
Vispa upp ägg med en gaffel och pensla smördegen.

5. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. tärnad gurka och 
strimlad sallad.

Tips:
• Krydda med chiliflakes vid servering för extra hetta.
• Toppa pajen med lite gräddfil vid servering.

40 MIN
704 kcal/port. 

Energi från: Fett 50g 
Kolhydrater 21g 

Protein 40g



3. Pastasallad med aubergine och fetaost
Ljuvligt god pastasallad med aubergine, paprika och smulad fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 165 g 350 g
Aubergine 165 g 350 g
Olivolja 0,25 dl 0,5 dl
Paprika 0,5 st 1 st
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Babyspenat 35 g 70 g
 Dressing:
Olivolja 0,5 dl 1 dl
Vit balsamvinäger 0,25 dl 0,5 dl
Vitlöksklyfta, finriven 1 st 2 st

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda ihop ingredienserna till dressingen.

3. Skär auberginen i 1–2 cm tjocka skivor och skär 
paprikan i stora bitar. Lägg på en ugnsplåt och blanda 
med lite olja. Tillaga i ugnen ca 20 min. Skär sedan 
grönsakerna i mindre bitar och vänd ner i dressingen. 
Låt dra några minuter.

4. Blanda grönsakerna med pasta, fetaost och spenat. 
Strö över flingsalt och vrid ett par varv med peppar-
kvarnen över salladen innan servering.

Tips:
• Grilla grönsakerna på grillen istället om vädret till-
låter.
• Servera allt i separata skålar så kan barnen plocka 
vad dom vill ha.

 

30 MIN
720 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 66g 

Protein 18g



4. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  350 g  700 g
Falukorv, skivad  250 g  500 g
Vitkål, i bitar  250 g  500 g
 Senapssås:
Smör  0,5 msk  1 msk
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, grovkornig  0,75 msk  1,5 msk
Senapsfrön, gula  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

30 MIN
641kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g



Laktosfria kassen v16 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

LAKTOSFRI VISPGRÄDDE 35%, VALIO
INGREDIENSER: GRÄDDE, stabiliseringsmedel karragenan och laktasenzym. Högpastöriserad.
Allergentyp: Mjölk

FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt, 
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i 
torrsubstans min. 45%. 
Allergentyp: Mjölk

SMÖRDEG
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och 
mjölk..

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, modi-
fierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

FALUKORV
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och 
mjölk..



Vecka 16 

Barnens tacopaj

Pastasallad med aubergine och fetaost

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, spiskummin, paprikapulver, cayennepeppar, 
vitvinsvinäger, vitlök, smör, vetemjöl, senap, gula senapsfrön, koriander, flingsalt 
och socker

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

* Används i fler recept 

Nötfärs

Falukorv

Matlagningsgrädde

Riven ost

Smördeg

Fetaost

Tacosås

Pasta

Sallad

Gurka

Aubergin

Paprika

Potatis

Vitkål

Babyspenat

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. Barnens tacopaj
Snabb upp och nervänd paj fylld med fredagsmys.

Ingredienser: 4 portioner
Nötfärs 500 g
Olivolja 2 msk
Vatten  1 dl
Tacosås  1 st
Riven ost 150 g
Smördeg 1 st
Ägg 1 st
Gurka 0,5 st
Sallad 0,5 st
 Tacokrydda:
Koriander, malen  1 tsk
Spiskummin, malen  1 msk
Paprikapulver  1 tsk
Cayennepeppar  1 tsk
Socker  1 tsk
Salt  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, socker, cayennepeppar, paprikapulver, 
spiskummin, koriander och ägg

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Stek färs i olja tills den är smulig. Tillsätt tacokrydda 
och vatten, låt puttra tills vattnet är borta.

3. Lägg färsen i en pajform och häll över tacosås och 
riven ost.

4. Täck pajen med smördeg. Klipp bort hörnen av 
degen så den blir rund och tryck fast degen runt 
kanterna. Skär snitt med en liten kniv i degen, 
som en sol. Vispa upp ägg med en gaffel och pensla 
smördegen.

5. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. tärnad gurka och 
strimlad sallad.

Tips:
• Krydda med chiliflakes vid servering för extra hetta.
• Toppa pajen med lite gräddfil vid servering.

40 MIN
704 kcal/port. 

Energi från: Fett 50g 
Kolhydrater 21g 

Protein 40g



2. Pastasallad med aubergine och fetaost
Ljuvligt god pastasallad med grillad aubergine, paprika och smulad fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta 350 g
Aubergine 350 g
Olivolja 0,5 dl
Paprika 1 st
Fetaost, smulad 150 g
Babyspenat 70 g
 Dressing:
Olivolja 1 dl
Vit balsamvinäger 0,5 dl
Vitlöksklyfta, finriven 2 st

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

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda ihop ingredienserna till dressingen.

3. Skär auberginen i 1–2 cm tjocka skivor och skär 
paprikan i stora bitar. Lägg på en ugnsplåt och blanda 
med lite olja. Tillaga i ugnen ca 20 min. Skär sedan 
grönsakerna i mindre bitar och vänd ner i dressingen. 
Låt dra några minuter.

4. Blanda grönsakerna med pasta, fetaost och spenat. 
Strö över flingsalt och vrid ett par varv med pep-
parkvarnen över salladen innan servering.

Tips:
• Grilla grönsakerna på grillen istället om vädret tillåter.
• Servera allt i separata skålar så kan barnen plocka 
vad dom vill ha.

30 MIN
720 kcal/port. 

Energi från: Fett 41g 
Kolhydrater 66g 

Protein 18g



3. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  700 g
Falukorv, skivad  500 g
Vitkål, i bitar  500 g
 Senapssås:
Smör  1 msk
Vetemjöl  1 msk
Vatten  1,5 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Senap, grovkornig  1,5 msk
Senapsfrön, gula  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

30 MIN
641kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g



Tredagarskassen v16 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

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

FETA ÄKTA I BIT, COOP
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk 96% (FÅRMJÖLK min. 70% och GETMJÖLK max. 30%), salt, 
konsistensgivande medel (mikrobiell ystenzym), mjölksyrakultur. Vatteninnehåll max. 56%. Fett i 
torrsubstans min. 45%. 
Allergentyp: Mjölk

SMÖRDEG
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och 
mjölk..

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, modi-
fierad majsstärkelse/modifisert maisstivelse, paprikaextrakt..

FALUKORV
INGREDIENSER: VETEMJÖL, vegetabilisk fett och olja (palm- och rapsolja), färgämne (E 160a), vatten, 
etanol, salt, citronjuicekoncentrat, mjölbehandlingsmedel (E 920). Kan innehålla spår av ägg och mjölk.



Vecka 16 

Godaste ugnsfisken

Fake fried chicken med coleslaw

Linsbiffar med klyftpotatis

Ugnsomelett med rökt skinka



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
Vitkål, tunt strimlad 100 g 200 g
Morot, tunt hyvlad 1,5 st 3 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, torkad oregano, fransk senap, panko ströbröd, ketchup, 
chiliflakes, sweet chilisås, cayennepeppar och havreknäcke

Vit fisk

Rökt skinka

Kycklinglårfilé

Ägg*

Matlagningsgrädde

Matyoghurt*

Riven ost*

Linser

Zucchini

Dill

Potatis*

Broccoli

Babyspenat*

Citron

Vitkål*

Morot*

Rödlök

Rucola

Gul lök

Tomat



1. Godaste ugnsfisken
Fisk i ugn med spenat och dill.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g 600 g
Broccoli  200 g  400 g
Babyspenat  35 g  70 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Dill  0,5 dl  1 dl
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Vitlöklöksklyfta  0,5 st 1 st
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt och vitlök

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka potatisen i saltat vatten i en stor kastrull. Låt
broccolin ånga i en sil ovanför (under lock) eller koka
med i potatisvattnet de sista 4 min.

3. Lägg spenaten i en gratängform. Lägg fiskfiléerna 
ovanpå och strö över salt. Klipp dill över fisken.

4. Häll grädden i en skål. Pressa i vitlök och citronsaft
och rör om.

5. Häll gräddblandningen över fisken. Tillaga mitt 
i  ugnen i ca 20 min. Servera med kokt potatis 
och broccoli.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.

 

40 MIN
325 kcal/port. 

Energi från: Fett 25% 
Kolhydrater 38% 

Protein 37%



2. Fake fried chicken med coleslaw
Ugnsbakade kycklingbitar med härligt god coleslaw.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Ägg  0,5 st  1 st
Matyoghurt  0,25 dl  0,5 dl
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Fransk senap  1 tsk 2 tsk
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Panko ströbröd  1 dl  2 dl
 Coleslaw:
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Ketchup  0,5 msk  1 msk
Fransk senap  0,5 msk  1 msk
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, torkad oregano, fransk senap, 
panko ströbröd, ketchup och chiliflakes

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

2. Lägg alla grönsaker i en bunke och blanda med yog-
hurt, ketchup, senap och chiliflakes. Smaka av med 
salt och peppar. Låt stå i kylen till servering.

3. Vispa ägget lätt och tillsätt yoghurt, oregano och
senap. Skär varje kycklinglår i två eller tre bitar. Salta
och peppra kycklingen. Doppa i äggblandningen och
sedan i ströbrödet.

4. Lägg kycklingbitarna på ett galler och tillaga högt 
upp i ugnen tills de är gyllene, ca 15 min.

Tips:
• Sätt in en långpanna under gallret med kyckling-
bitarna så slipper du dropp i ugnen.

 

40 MIN
483 kcal/port. 

Energi från: Fett 30% 
Kolhydrater 46% 

Protein 24%



3. Linsbiffar med klyftpotatis
Linser innehåller mycket protein, perfekt i vegobiffar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Rucola  35 g  70 g
Sweet chilisås 0,5 msk  1 msk
Matyoghurt  0,5 dl  1 dl
 Linsbiffar:
Linser, avsköljda  145 g  290 g
Morot, riven  1 st  2 st
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Panko ströbröd  0,5 dl  1 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Olivolja  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, panko ströbröd, vitlök, cayennepeppar,
torkad oregano och sweet chilisås

1. Sätt ugnen på 225°. Skär potatisen i klyftor och
vänd runt med olja på en ugnsplåt. Salta och rosta
mitt ugnen ca 25 min.

2. Blanda alla ingredienser till biffarna till en jämn
smet och forma till små biffar.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.

4. Servera biffarna med klyftpotatis, rucola och
sweet chilisås blandad med yoghurt.

Tips:
• Får du biffar över är det bara att frysa in.

 

30 MIN
407 kcal/port. 

Energi från: Fett 28% 
Kolhydrater 54% 

Protein 18%



4. Ugnsomelett med rökt skinka
Ugnsomelett med potatis, grönsaker och rökt skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini  100 g  200 g
Potatis, kokt  75 g  150 g
Tomat  0,5 st  1 st
Skinka, rökt  50 g  100 g
Riven ost 0,75 dl  1,5 dl
Ägg  3 st  6 st
Vatten  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk 0,5 tsk
Havreknäcke  2 st  4 st
Babyspenat  35 g  70 g

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär zucchinin i tärningar, potatisen i skivor och
tärna tomaten.

3. Fördela potatis och grönsaker, skinkskivor och
riven ost i en gratängform.

4. Vispa lätt upp ägg, vatten, salt och peppar. Häll
äggstanningen i formen och grädda mitt i ugnen
20-25 min.

5. Servera med bröd och spenat.

Tips:
• Lägg keso på havreknäcket och toppa med lite
finskuren gräslök.

40 MIN
303 kcal/port. 

Energi från: Fett 43% 
Kolhydrater 25% 

Protein 32%



Hälsokassen v16 
Innehållsförteckning

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

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

SKINKA RÖKT  SE
INGREDIENSER: Svensk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxidationsmedel 
E331,E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. .

RIVENOST
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserveringsme-
del (E 251), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. *Mjölkens ursprunsland: se märkning i 
anslutning till Bäst före-datumet.
Innehåller: Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid 
eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur.


