
Vecka 18 

Tuna melt med svarta bönor

Kycklingpiccata med tomatsås

Linsbolognese

Crepes med skinka, 
champinjoner och färskost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vitvinäger, ägg, vetemjöl, smör, vitlök, 
torkad salvia, honung, tomatpuré, grönsaksfond, torkad timjan, majonnäs och 
balsamvinäger

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

* Används i fler recept 

Kycklingfilé

Rökt skinka

Färskost

Pannkakor

Riven ost*

Grana padano

Linser

Krossade tomater*

Bönor

Tortillabröd

Tonfisk

Ris

Pasta

Tomat

Salladslök

Vitkål*

Zucchini*

Gul lök*

Champinjoner

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. 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  200 g  400 g
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Salladslök, 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
Vitvinsvinäger  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vit-
vinsvinäger 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

Serveringstips och inspiration



2. Kycklingpiccata med tomatsås
Smakrik kyckling med ost och tomatsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl 3 dl
Kycklingfilé  0,5 frp 1 frp
Ägg  1 st 2 st
Grana Padano 35 g 70 g
Vetemjöl  0,25 dl 0,5 dl
Salt  0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Tomatsås:
Zucchini, hackad  0,25 st  0,5 st
Gul lök, hackad 0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Krossade tomater 0,5 frp  1 frp
Salvia, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Honung 0,5 msk  1 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vetemjöl, smör, vitlök, ägg, torkad salvia och 
honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Fräs zucchini, lök och vitlök i olja i en kastrull.
Häll i krossade tomater, salvia, honung och salt. 
Låt småputtra 10-15 min. Mixa till en slät sås. 

3. Skär kycklingen i tunna skivor. Vispa lätt upp 
äggen och rör ner osten. Doppa kycklingen i mjöl 
och sedan i ostblandningen. Stek direkt i en het 
stekpanna med olja och smör. Vänd när det blivit 
en fin stekyta. Stek sedan på medelvärme tills 
kycklingen är genomstekt.

4. Servera piccatan med tomatsåsen och ris. 

Tips:
• För extra hetta, smula på lite chiliflakes vid servering.
• Servera zucchinin tunt hyvlad bredvid istället för i 
tomatsåsen om barnen är känsliga.

30 MIN
589 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 73g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



3. Linsbolognese
Vegetarisk bolognese med linser och tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  2 dl  4 dl
Linser, torra 1 dl  2 dl
Grönsaksfond  0,5 msk  1 msk
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Zucchini 0,25 st  0,5 st
Riven ost 35 g 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, grön-
saksfond, honung, balsamvinäger och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en stor stekpanna eller
kastrull. Tillsätt tomatpurén och stek under
omrörning ca 3 min.

3. Häll i resten av ingredienserna och låt sjuda under
lock 15-20 min. Toppa med riven ost och servera med
tunt hyvlad zucchini.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Mixa såsen till barnen, om de är känsliga för bitar.

 

25 MIN
585 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 96g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Crepes med skinka, champinjoner och färskost
Pannkakor fyllda med skinka och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Champinjoner, i bitar  125 g  250 g
Pannkakor  4 st  8 st
Färskost 150 g  300 g
Rökt skinka, i skivor  4 st  8 st
Riven ost  1 dl  2 dl 
Vitkål 100 g 200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Stek champinjonerna i olja i en stekpanna ca 5
min. Salta och peppra.

2. Bred på färskost på pannkakorna. Fördela skinka,
stekta champinjoner på pannkakorna och rulla ihop.
Lägg rullarna tätt med skarven nedåt i en ugnssäker
form. Strö över osten och gratinera mitt i ugnen ca 
15 min.

3. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du någon stark ost hemma strö över den också.
• Lägg champinjonerna på sidan till barnen.

25 MIN
713 kcal/port. 

Energi från: Fett 46g 
Kolhydrater 36g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v18 
Innehållsförteckning

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

CREAM CHEESE
Ingredienser: GRÄDDE, SKUMMJÖLK, vetestråfibrer, salt, citrusfibrer, stabiliseringsmedelblandning 
(E415, E417), mjölksyrakultur.
Innehåller: Mjölk.

PANNKAKOR, EKO
Ingredienser: MJÖLK*°, VETEMJÖL*°, ÄGG*° rapsolja*°, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens. °Ursprung: 
Sverige. Innehåller: Spannmål som innehåller gluten, Mjölk, Ägg.

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.

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 

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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

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



Vecka 18 

Panerad fisk med örtsås

Pasta med linser

Mexikansk tacopanna

Zucchini med falukorv



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, ättikssprit, socker, ströbröd, torkad dragon, 
ägg, smör, torkad dill, vitlök, chiliflakes, spiskummin, balsamvinäger, koriander och 
cayennepeppar

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

Vit fisk

Nötfärs

Falukorv

Crème fraiche*

Fetaost

Riven ost

Kidneybönor 

Krossade tomater* 

Pasta 

Linser

Nachochips

Potatis*

Gurka

Vitkål*

Gul lök*

Zucchini

Babyspenat

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. Panerad fisk med örtsås
Hemgjorda frasiga fiskpinnar med kokt potatis och en kall sås. 

En familjefavorit!

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Gurka  0,25 st  0,5 st
Ättiksprit (12%)  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
 Panerad fisk:
Vit fisk  200 g  400 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd  1 dl  2 dl
Dragon, torkad  1 tsk  2 tsk
Ägg  0,5 st  1 st
Olivolja  1 msk  2 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Sås:
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Dill, torkad  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, socker, ströbröd, ägg,
torkad dragon, torkad dill och ättiksprit 

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Skär fisken i mindre bitar och salta. Blanda 
ströbröd med dragon och svartpeppar.

3. Rulla fiskbitarna i lättvispat ägg och sedan i
ströbrödsblandningen. Hetta upp olja i en 
stekpanna och klicka i smör. Sänk till medelvärme 
och stek fiskbitarna till fin färg runt om. Låt rinna 
av på hushållspapper.

4. Blanda crème fraiche och torkad dill. Smaka av 
med salt och peppar. Skiva gurkan tunt, gärna med 
mandolin. Krama runt gurkan med ättika, socker och
lite salt.

5. Servera fisken med potatis, sås, gurka och vitkål.

Tips:
• Har du inte dragon hemma krydda med oregano eller
timjan istället.
• Gör ett mos till barnen om de gillar det bättre.

35 MIN
546 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 61g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med linser
Tomatsås med linser toppad med fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Gul lök, strimlad  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyftor, rivna  1 st  2 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Linser, torra  0,25 dl  0,5 dl
Fetaost  75 g  150 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Fräs lök, vitlök och chiliflakes hastigt i olja.

2. Häll i krossade tomater, vatten, linser och smula ner
2/3 av fetaosten. Låt småputtra ca 10 min.

3. Smaka av med salt och peppar. Servera såsen med
pastan och resten av fetaosten.

Tips:
• Gott med färsk persilja till.
• Mixa såsen om barnen inte gillar bitar.

30 MIN
537 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 84g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Mexikansk tacopanna
En tacomiddag för hela familjen, servera direkt ur pannan.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs  250 g  500 g
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Spiskummin, mald  0,25 msk  0,5 msk
Koriander, mald  1 tsk  2 tsk
Cayennepeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kidneybönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Nachochips  0,5 frp  1 frp
Riven ost  0,25 frp  0,5 frp

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, spiskummin, koriander och cayenne-
peppar

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek
färsen. Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade
tomater och låt puttra några minuter, smaka av med
salt.

3. Stick ner nachochips och strö över riven ost.
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält. Servera med
resten av chipsen och låt alla äta ur samma panna.

Tips:
• Gott att toppa med gräddfil om det finns hemma.
• Denna är också god att äta med mjuka tortillabröd
om barnen föredrar det.

 

35 MIN
629 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 46g 

Protein 44g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchini med falukorv
Ugnsstekt falukorv med zucchini.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad  300 g  600 g
Zucchini  0,5 st  1 st
Falukorv  200 g  400 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Vitkål, strimlad  75 g  150 g
Babyspenat  35 g  70 g

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

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

2. Skiva zucchini och falukorv i lika tjocka skivor.
Salta zucchiniskivorna och låt dra i ca 5 min. Stek
korv och zucchini hastigt i lite olja.

3. Stek lök och vitlök tills de mjuknat utan att få
färg. Häll på crème fraiche och vatten. Låt koka ihop
ca 5 min och smaka av med salt och peppar.

4. Häll såsen i en ugnsform och varva korv och
zucchini ovanpå. Gratinera mitt i ugnen ca 15 min.
Servera med pressad potatis, strimlad vitkål och
spenat. Smaka av salladen med en skvätt 
balsamvinäger och salt.

Tips:
• Även gott med potatismos till.
• Gör pizzasallad till barnen.

30 MIN
761 kcal/port. 

Energi från: Fett 59g 
Kolhydrater 33g 

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v18 
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.

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 

FALUKORV 
INGREDIENSER: Gris* och nötkött* 64% (Sverige), vatten, fett från gris* 5% (Sverige), potatismjöl**, 
salt, kryddor (svartpeppar**, muskot**, ingefära**), lök**, socker**, antioxidationsmedel (E 300 
askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk 
ingrediens. Kokt och rökt..

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



Vecka 18 

Tuna melt med svarta bönor

Kycklingpiccata med tomatsås

Linsbolognese

Crepes med skinka, 
champinjoner och färskost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vitvinäger, ägg, vetemjöl, smör, vitlök, 
torkad salvia, honung, tomatpuré, grönsaksfond, torkad timjan, majonnäs, mjölk och 
balsamvinäger

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

* Används i fler recept 

Kycklingfilé

Rökt skinka

Färskost

Riven ost*

Grana padano

Linser

Krossade tomater*

Bönor

Tortillabröd

Tonfisk

Ris

Pasta

Tomat

Salladslök

Vitkål*

Zucchini*

Gul lök*

Champinjoner

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. 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  200 g  400 g
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Salladslök, 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
Vitvinsvinäger  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vit-
vinsvinäger 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

Serveringstips och inspiration



2. Kycklingpiccata med tomatsås
Smakrik kyckling med ost och tomatsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl 3 dl
Kycklingfilé  0,5 frp 1 frp
Ägg  1 st 2 st
Grana Padano 35 g 70 g
Vetemjöl  0,25 dl 0,5 dl
Salt  0,25 tsk 0,5 tsk
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
 Tomatsås:
Zucchini, hackad  0,25 st  0,5 st
Gul lök, hackad 0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st 2 st
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Krossade tomater 0,5 frp  1 frp
Salvia, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Honung 0,5 msk  1 msk
Salt 0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vetemjöl, smör, vitlök, ägg, torkad salvia och 
honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2. Fräs zucchini, lök och vitlök i olja i en kastrull.
Häll i krossade tomater, salvia, honung och salt. 
Låt småputtra 10-15 min. Mixa till en slät sås. 

3. Skär kycklingen i tunna skivor. Vispa lätt upp 
äggen och rör ner osten. Doppa kycklingen i mjöl 
och sedan i ostblandningen. Stek direkt i en het 
stekpanna med olja och smör. Vänd när det blivit 
en fin stekyta. Stek sedan på medelvärme tills 
kycklingen är genomstekt.

4. Servera piccatan med tomatsåsen och ris. 

Tips:
• För extra hetta, smula på lite chiliflakes vid servering.
• Servera zucchinin tunt hyvlad bredvid istället för i 
tomatsåsen om barnen är känsliga.

30 MIN
589 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 73g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



3. Linsbolognese
Vegetarisk bolognese med linser och tomater.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  2 dl  4 dl
Linser, torra 1 dl  2 dl
Grönsaksfond  0,5 msk  1 msk
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Timjan, torkad 0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Zucchini 0,25 st  0,5 st
Riven ost 35 g 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, grön-
saksfond, honung, balsamvinäger och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en stor stekpanna eller
kastrull. Tillsätt tomatpurén och stek under
omrörning ca 3 min.

3. Häll i resten av ingredienserna och låt sjuda under
lock 15-20 min. Toppa med riven ost och servera med
tunt hyvlad zucchini.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Mixa såsen till barnen, om de är känsliga för bitar.

 

25 MIN
585 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 96g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



4. Crepes med skinka, champinjoner och färskost
Pannkakor fyllda med skinka och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Champinjoner, i bitar  125 g  250 g
Färskost  150 g  300 g
Rökt skinka, i skivor  4 st  8 st
Riven ost  1 dl  2 dl 
Vitkål 100 g 200 g
 Pannkakor:
Vetemjöl  1,25 dl  2,5 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Mjölk  3 dl  6 dl
Ägg  1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vetemjöl, ägg och mjölk

1. Blanda mjöl och salt i en hög skål eller tillbringare.
Tillsätt hälften av mjölken och vispa till en jämn smet.
Häll sedan i resten av mjölken. Vispa sist i äggen.
Smält ev fettet och rör ner det i smeten, då behövs
inget extra fett vid gräddningen. Hetta upp stekpan-
nan. Häll i ett tunt lager smet och sänk värmen.
När ytan stelnat och blivit matt är det dags att vända
på pannkakan och grädda på andra sidan. Färgen ska
vara ljust gulbrun.

2. Stek champinjonerna i olja i en stekpanna ca 5
min. Salta och peppra.

3. Bred på färskost på pannkakorna. Fördela skinka,
stekta champinjoner på pannkakorna och rulla ihop.
Lägg rullarna tätt med skarven nedåt i en ugnssäker
form. Strö över osten och gratinera mitt i ugnen ca 
15 min.

4. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du någon stark ost hemma strö över den också.
• Lägg champinjonerna på sidan till barnen.

25 MIN
713 kcal/port. 

Energi från: Fett 46g 
Kolhydrater 36g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v18 
Innehållsförteckning

CREAM CHEES, LAKTOS
Ingredienser: MJÖLK/MÆLK, GRÄDDE/FLØDE, salt, stabiliseringsmedel/stabilisatorer (E401, E407, 
E410), bakteriekultur..
Innehåller: 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.

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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

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

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



Vecka 18 

Tuna melt med svarta bönor

Linsbolognese

Crepes med skinka, 
champinjoner och färskost

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vitvinsvinäger, vitlök, honung, 
tomatpuré, grönsaksfond, torkad timjan, majonnäs och balsamvinäger

 

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

* Används i fler recept 

Rökt skinka

Färskost

Pannkakor

Riven ost*

Linser

Krossade tomater

Bönor

Tortillabröd

Tonfisk

Pasta

Tomat

Salladslök

Vitkål*

Zucchini

Gul lök

Champinjoner

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

Ingredienser: 4 portioner
Tortillabröd 4 st
Riven ost  90 g
Tonfisk i vatten  180 g
Vitkål, tunt strimlad  100 g
Bönor, avsköljda  400 g
Tomat, tärnad  1 st
Salladslök, tunt skivad  1 st
Kapris  2 msk
Chiliflakes  1 tsk
Majonnäs  1 dl
Vitkål, tunt skivad  200 g
Olivolja  1 msk
Vitvinsvinäger  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, chiliflakes, vit-
vinsvinäger 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

Serveringstips och inspiration



2. Linsbolognese
Vegetarisk bolognese med linser och tomater.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  320 g
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st
Olivolja  1 msk
Tomatpuré  1 msk
Krossade tomater  1 frp
Vatten  4 dl
Linser, torra 2 dl
Grönsaksfond  1 msk
Honung  0,5 msk
Balsamvinäger  1 msk
Timjan, torkad 1 tsk
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Zucchini 0,5 st
Riven ost 70 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, tomatpuré, grön-
saksfond, honung, balsamvinäger och torkad timjan

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Fräs lök och vitlök i olja i en stor stekpanna eller
kastrull. Tillsätt tomatpurén och stek under
omrörning ca 3 min.

3. Häll i resten av ingredienserna och låt sjuda under
lock 15-20 min. Toppa med riven ost och servera med
tunt hyvlad zucchini.

Tips:
• Krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Mixa såsen till barnen, om de är känsliga för bitar.

25 MIN
585 kcal/port. 

Energi från: Fett 11g 
Kolhydrater 96g 

Protein 26g

Serveringstips och inspiration



3. Crepes med skinka, champinjoner och färskost
Pannkakor fyllda med skinka och svamp.

Ingredienser: 4 portioner
Champinjoner, i bitar  250 g
Pannkakor  8 st
Färskost 300 g
Rökt skinka, i skivor  8 st
Riven ost  2 dl 
Vitkål 200 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Stek champinjonerna i olja i en stekpanna 
ca 5 min. Salta och peppra.

2. Bred på färskost på pannkakorna. Fördela skinka,
stekta champinjoner på pannkakorna och rulla ihop.
Lägg rullarna tätt med skarven nedåt i en ugnssäker
form. Strö över osten och gratinera mitt i ugnen ca 
15 min.

3. Servera med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du någon stark ost hemma strö över den också.
• Lägg champinjonerna på sidan till barnen.

25 MIN
713 kcal/port. 

Energi från: Fett 46g 
Kolhydrater 36g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v18 
Innehållsförteckning

CREAM CHEESE
Ingredienser: GRÄDDE, SKUMMJÖLK, vetestråfibrer, salt, citrusfibrer, stabiliseringsmedelblandning 
(E415, E417), mjölksyrakultur.
Innehåller: Mjölk.

PANNKAKOR, EKO
Ingredienser: MJÖLK*°, VETEMJÖL*°, ÄGG*° rapsolja*°, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens. °Ursprung: 
Sverige. Innehåller: Spannmål som innehåller gluten, Mjölk, Ägg.

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.

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 

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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

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



Vecka 18 

Laxfilé med zucchinisallad

Bönotto-Lotta Lundgren

Ugnsomelett med rökt skinka

Köttfärsbiffar med tomatchimchurri



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
Morot, finrivna 2,5 st 5 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitlök, grönsaksbuljong, torkad oregano, smör, 
havreknäcke, chiliflakes och torkad mynta

Laxfilé

Nötfärs

Rökt skinka

Riven ost*

Matyoghurt*

Ägg

Bönor

Babyspenat

Potatis*

Zucchini*

Pepparrot

Citron*

Gul lök

Tomat*

Koriander

Scharlottenlök

Lime

Morot



1. Laxfilé med zucchinisallad
Färgglad lax med zucchinisallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Zucchini  125 g  250 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Pepparrot, finriven  10 g  20 g
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Citron, saft 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och olivolja

1. Koka potatis i saltat vatten.

2. Hyvla zucchini med en osthyvel eller potatisskalare
till långa skivor. Salta och vänd runt försiktigt med
olja.

3. Skär laxen i portionsbitar och strö över salt och
peppar.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 2-3 min per
sida. Laxen får gärna vara rå i mitten.

5. Blanda yoghurt, pepparrot och citronsaft och skal 
(endast det gula) till en sås. Smaka av med salt. 
Servera laxen med potatis, zucchinisallad och ci-
tronsås.

Tips:
• Koka extra potatis till omeletten senare i veckan.

 

35 MIN
470 kcal/port. 

Energi från: Fett 48% 
Kolhydrater 27% 

Protein 25%

Serveringstips och inspiration



2. Bönotto – Lotta Lundgren
Smakrika bönor med ost och grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bönor, vita små  1 frp  2 frp
Gul lök, finhackad  0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Smör  1 msk  2 msk
Citron, finrivet skal 
och saft  0,25 st  0,5 st
Riven ost, riven 0,5 dl  1 dl
 Stekta grönsaker:
Tomat  1 st  2 st
Zucchini  125 g  250 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk

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

1. Skölj bönorna och låt rinna av. Mosa hälften med
en gaffel till en kräm. Fräs lök och vitlök i en 
traktörpanna med olja. Tillsätt hela och mosade 
bönor, vatten, buljong och smör. Låt puttra några mi-
nuter, rör då och då.

2. Skär tomat och zucchini i skivor. Hetta upp olja i en
stekpanna och stek allt till fin färg på båda sidor, salta
lätt.

3. Smaka av bönorna med citronskal (endast det gula),
citronsaft, salt och peppar. Vänd ner det mesta av den
rivna osten och toppa med resten vid servering.
Servera bönorna med de stekta grönsakerna.

Tips:
• Det går bra att ugnsteka grönsakerna också.

 

20 MIN
295 kcal/port. 

Energi från: Fett 54% 
Kolhydrater 27% 

Protein 19%

Serveringstips och inspiration



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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini  0,5 st  1 st
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 och havreknäcke

1. Sätt ugnen på 200°.

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

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

4. Vispa lätt upp ägg, vatten, salt och peppar. Häll
äggblandningen 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
308 kcal/port. 

Energi från: Fett 42% 
Kolhydrater 25% 

Protein 33%

Serveringstips och inspiration



4. Köttfärsbiffar med tomatchimichurri
Små köttfärsbiffar smaksatta med mynta och vitlök.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 350 g 700 g
Matyoghurt 1 dl 2 dl
Mynta, torkad 0,5 tsk 1 tsk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st 1 st
Salt  0,5 tsk 1 tsk
Nötfärs  250 g 500 g
Neutralolja  0,5 msk 1 msk
 Tomatchimichurri:
Tomat, tärnad 1,5 st 3 st
Koriander  0,5 st 1 st
Oregano, torkad 0,5 tsk 1 tsk
Schalottenlök, 
finhackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st 1 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk
Lime, finrivet skal (endast 
det gröna) och saft  1 st 2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutralolja, torkad mynta, 
chiliflakes, torkad oregano och vitlök

1. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

2. Blanda yoghurt med mynta, vitlök och salt. Rör ihop
yoghurten med färsen till en jämn smet. Hetta upp
olja i en stekpanna och klicka i smeten till små
biffar. Stek runt om tills de är genomstekta och har
fin färg.

3. Blanda ihop ingredienserna till chimichurrin och 
skeda över de varma biffarna. 

Tips:
• Smaka av chimichurrin, vill du ha mer hetta ta extra 
chiliflakes.

30 MIN
282 kcal/port. 

Energi från: Fett 45% 
Kolhydrater 15% 

Protein 40%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v18 
Innehållsförteckning

TURKISK YOGHURT 500 G, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteurisert melk/homogenisoitu ja 
pastöroitu maito,grädde/kremfløde/ kerma, yoghurtkultur/ yoghurt/hapate 
Allergentyp: Mjölk

RIVENOST
INGREDIENSER: Ost 98% ( MJÖLK , salt, mjölksyrakultur, löpe, färgämne (E 160a), konserverings-
medel (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.

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




