
Vecka 19 

Fisktaco

Kinesisk färspanna

Pasta med råstekt blomkål, 
svamp och salvia

Kycklingkorv i tomatsås



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvinsvinäger, mald ingefära, chili-
flakes, vitlök, kinesisk soja, smör, torkad salvia och flytande honung

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklingstekkorv

Nötfärs

Skivad ost

Majskorn

Blandade bönor

Tomatsås

Ris*

Tortillabröd

Pasta

Gul lök

Lime

Vitkål*

Rödlök

Morot

Champinjoner

Blomkål*

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. Fisktaco
Krispig fisktaco med smak av lime.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Majskorn  0,5 frp  1 frp
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Lime, finrivet skal  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  300 g  600 g
Rödlök  0,5 st  1 st
Lime, finrivet skal
och saft  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tortillabröd  4 st  8 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och chiliflakes

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela majsen på en
ugnsplåt och rosta i ugnen tills gyllene.

2. Skär fisken i bitar och salta. Pressa över saften
från en halv lime/1 hel och strö över chiliflakes. 
Låt marinera ca 10 min.

3. Skär vitkål och rödlök tunt, gärna med mandolin.
Krama runt med limeskal (endast det gröna), lime-
saft från en halv lime och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek fisken på
båda sidor tills genomstekt, ca 5 min. Tiden beror
på tjockleken. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 52°.

5. Stek tortillabröden så det får lite färg. Servera
fisken i bröden med vitkålssalladen och den 
rostade majsen.

Tips:
• Väldigt gott att toppa tacon med mycket koriander,
lime och färsk chili.
• Tärna lite gurka och tomat till barnens taco.

30 MIN
411 kcal/port. 

Energi från: Fett 9g 
Kolhydrater 53g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Kinesisk färspanna
Färspanna med vitkål, lök och chiliflakes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Neutralolja 0,5 msk  1 msk
Nötfärs 250 g 500 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitkål  100 g  200 g
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Ingefära, mald  0,25 tsk  0,5 tsk
Vatten  1,5 dl  3 dl
Soja, kinesisk  0,5 msk  1 msk
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, riven  1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, chiliflakes, kinesisk soja,
vitlök, malen ingefära och flytande honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn färsen.

3. Strimla lök och kål fint. Tillsätt vitlök, ingefära,
vatten, soja och honung i pannan och stek någon
minut till.

4. Vänd ner lök, kål och chiliflakes låt puttra ytterligare
3-4 min. Smaka av med salt och peppar. Servera med
ris och rivna morötter.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Även gott med nudlar till om barnen gillar det mer.

 

25 MIN
538 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 65g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med råstekt blomkål, svamp och salvia
Pasta med grönsaker och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Champinjoner, delade  125 g  250 g
Blomkål, i små buketter  200 g  400 g
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Smör  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Salvia, torkad  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, vitlök, smör och torkad salvia

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek svampen
tills den slutat släppa vätska. Tillsätt blomkål, vitlök,
smör, salt och salvia. Stek någon minut till, rör om
och häll i pastan i pannan. Smaka ev av med mer
salt.

Tips:
• Toppa gärna med färsk salvia eller basilika
och parmesan.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

 

35 MIN
530 kcal/port. 

Energi från: Fett 5g 
Kolhydrater 96g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



4. Kycklingkorv i tomatsås
Falukorv i skivor som varvas med ost och tillagas i ugnen med färdig 

tomatsås och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Tomatsås 0,5 frp 1 frp
Blandade bönor, 
avsköljda 0,5 frp 1 frp
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk
Kycklingstekkorv 300 g 600 g
Skivad ost 50 g 100 g 
Blomkål, tunt hyvlad 200 g 400 g
Olivolja 0,25 msk 0,5 msk
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Häll tomatsås och bönor i en ugnsform. Krydda 
med chiliflakes och rör om.

3. Skär korven i skivor och varva med ostskivor i 
6 staplar.

4. Ställ staplarna med korv i tomatsåsen och gratinera 
mitt i ugnen ca 20 min. 

5. Blanda runt blomkålen med olja, vinäger, salt och 
nymalen svartpeppar. Servera korven med ris och 
blomkålssallad.

Tips:
• Har du tomat hemma? Skiva och lägg mellan korvarna.
• Låt barnen vara med och bygga korvtornen.

30 MIN
834 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 90g 

Protein 47g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v19 
Innehållsförteckning

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, Mjöl

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

TOMATSÅS PODORO
Ingredienser: krossade tomater 81%, tomatkoncentrat 12%, olivolja, socker, basilika 0,9%, lök, 
SELLERI, salt, naturliga aromer..
Innehåller: Selleri.

SKIVAD OST
INGREDIENSER: Pastöriserad MJÖLK*, salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. 
*Ursprung Danmark.
Innehåller: Mjölk.

KYCKLINGSTEKKORV
INGREDIENSER: Maskinurbenat kycklingkött 60%, vatten, fett från kyckling, potatismjöl, druvsocker, 
salt, kryddor (vitpeppar, paprika, koriander, cayennepeppar, libbsticka), lök, antioxidationsmedel 
(E 300), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..



Vecka 19 

Nasigoreng med räkor

Pastasallad med mozzarella 
och grillade grönsaker

Fläskytterfilé i dragonsås

Zucchinibiffar med klyftpotatis och kall sås



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, torkad dragon, vetemjöl, smör, vitlök, 
köttbuljong, äppelcidervinäger, socker och curry

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

Räkor

Fläskytterfilé

Mozzarella

Ägg*

Crème fraiche

Riven ost

Gräddfil

Hela tomater

Pasta

Ris*

Broccoli*

Vitkål

Rödlök

Morot*

Gul lök*

Äpple

Babyspenat

Potatis

Zucchini

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. Nasigoreng med räkor
Stekt ris med curry, räkor och vitkål.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Curry  1 tsk  2 tsk
Gul lök, strimlad  50 g  100 g
Vitkål, strimlad  200 g  400 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Räkor  150 g  300 g
Ägg  2 st  4 st

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek curry
hastigt under omrörning. Tillsätt lök, vitkål och
vitlök. Stek någon minut till.

3. Tillsätt riset och stek under omrörning tills allt
är blandat. Vänd sist ner räkorna.

4. Stek äggen i lite olja, smaka av med salt och
peppar och servera till riset.

Tips:
• Koka riset dagen innan så går det extra fort att
laga middagen.
• Gott att servera med en klick yoghurt eller gräddfil.

 

40 MIN
478 kcal/port. 

Energi från: Fett 13g 
Kolhydrater 61g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



2. Pastasallad med mozzarella och grillade grönsaker
Grilla grönsakerna så att de fortfarande är lite krispiga.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Broccoli  0,25 st  0,5 st 
Rödlök  0,5 st  1 st
Mozzarella  1 st  2 st
Morot  0,5 st  1 st 
 Tomatvinägrett:
Hela tomater 0,25 frp  0,5 frp
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Vitvinsvinäger  1 msk  2 msk
Socker  0,75 msk  1,5 msk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Skölj pastan i kallt vatten när den är klar.

2. Skär broccolin i skivor genom stammen så det blir
platta ”träd”. Dela löken på mitten genom skalet.
Grilla eller ugnsstek först löken, som tar längst tid,
tills den är mjuk, ca 15 min. Grilla eller ugnsstek
sedan broccolin till fin färg.

3. Skär broccolin i något mindre bitar. Skala lök-
halvorna och skär dem i klyftor. Vänd runt de grillade 
grönsakerna med pastan, mozzarellan bruten i mindre 
bitar och tunt tunt hyvlade morötter.

4. Mixa alla ingredienserna till vinägretten och servera
till salladen.

Tips:
• Gott att toppa med färsk basilika.
• Servera dressingen vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
651 kcal/port. 

Energi från: Fett 30g 
Kolhydrater 70g 

Protein 20g

Serveringstips och inspiration



3. Fläskytterfilé i dragonsås
Fläskytterfilén serveras med en äppelsallad med rå, tunt skivad broccoli.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Fläskytterfilé  0,5 st  1 st
Smör  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 msk  0,5 msk
Gul lök, strimlad  50 g  100 g
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Crème fraiche 0,75 dl  1,5 dl
Dragon, torkad  0,5 msk  1 msk
Köttbuljongtärning  0,5 st  1 st
 Äppelsallad:
Broccoli, i tunna skivor  0,25 st  0,5 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Äpplen, i tunna skivor  0,5 st  1 st
Morot, i tunna skivor 0,5 st 1 st
Äppelcidervinäger  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, smör, vitlök,
torkad dragon, köttbuljong och äppelcidervinäger

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Putsa och skär köttet i ca 1 cm skivor. Hetta upp en
stekpanna och stek köttet i smör på hög värme till fin
färg. Salta och peppra. Stek med lök och vitlök under
omrörning tills löken är mjuk. Tillsätt vatten, crème
fraiche, dragon och buljong. Låt småputtra ca 10 min.

3. Vänd runt broccolin med olja. Blanda sedan med
resten av ingredienserna till salladen.

4. Servera fläskytterfilén i dragonsåsen med ris och
äppelsallad med broccoli.

Tips:
• Skiva broccolin med en mandolin så blir det riktigt 
tunt.
• Servera äpplet vid sidan av till barnen.

 

35 MIN
513 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 64g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchinibiffar med klyftpotatis och kall sås
De här små grönsaksplättarna är verkligen jättegoda.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  350 g  700 g
Riven ost  75 g  150 g
Zucchini, grovriven  0,5 st  1 st
Ägg  1 st  2 st
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Gräddfil 1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta 0,25 st 0,5 st
Morot 1 st 2 st

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

1. Sätt ugnen på 225° och skär potatisen i klyftor.
Blanda runt med olja och salt och tillaga i ugnen tills
potatisen är gyllenbrun.

2. Pressa vätskan ur den rivna zucchinin. Blanda ost,
zucchini, ägg, mjöl och salt. Forma biffar och stek i
olja till fin färg.

3. Blanda gräddfil, riven vitlöksklyfta och smaka av
med salt och peppar.

4. Servera zucchinibiffarna med klyftpotatis, sås och
och morot stavar.

Tips:
• Toppa morötterna med några droppar balsamvinäger.
• Låt barnen välja form på potatisen.

30 MIN
462 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 55g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v19 
Innehållsförteckning

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.

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

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

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

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

MOZZARELLA, EKO
INGREDIENSER: Mozzarella (pastöriserad KOMJÖLK*, salt, mikrobiellt ystenzym, surhetsreglerande 
medel (E 270 mjölksyra)), saltlake (vatten, salt). *Ekologisk ingrediens..
Innehåller: Mjölk.

GRÄDDFIL, EKOLOGISK
INGREDIENSER: Högpastöriserad grädde* (Sverige), mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk ingrediens.
Innehåller: Mjölk.



Vecka 19 

Fisktaco

Kinesisk färspanna

Pasta med råstekt blomkål, 
svamp och salvia

Kycklingkorv i tomatsås



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitvinsvinäger, mald ingefära, chili-
flakes, vitlök, kinesisk soja, smör, torkad salvia och flytande honung

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Kycklingstekkorv

Nötfärs

Riven ost

Majskorn

Blandade bönor

Tomatsås

Ris*

Tortillabröd

Pasta

Gul lök

Lime

Vitkål*

Rödlök

Morot

Champinjoner

Blomkål*

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. Fisktaco
Krispig fisktaco med smak av lime.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Majskorn  0,5 frp  1 frp
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Lime, finrivet skal  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  300 g  600 g
Rödlök  0,5 st  1 st
Lime, finrivet skal
och saft  0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tortillabröd  4 st  8 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och chiliflakes

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela majsen på en
ugnsplåt och rosta i ugnen tills gyllene.

2. Skär fisken i bitar och salta. Pressa över saften
från en halv lime/1 hel och strö över chiliflakes. 
Låt marinera ca 10 min.

3. Skär vitkål och rödlök tunt, gärna med mandolin.
Krama runt med limeskal (endast det gröna), lime-
saft från en halv lime och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek fisken på
båda sidor tills genomstekt, ca 5 min. Tiden beror
på tjockleken. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 52°.

5. Stek tortillabröden så det får lite färg. Servera
fisken i bröden med vitkålssalladen och den 
rostade majsen.

Tips:
• Väldigt gott att toppa tacon med mycket koriander,
lime och färsk chili.
• Tärna lite gurka och tomat till barnens taco.

30 MIN
411 kcal/port. 

Energi från: Fett 9g 
Kolhydrater 53g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Kinesisk färspanna
Färspanna med vitkål, lök och chiliflakes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Neutralolja 0,5 msk  1 msk
Nötfärs 250 g 500 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitkål  100 g  200 g
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Ingefära, mald  0,25 tsk  0,5 tsk
Vatten  1,5 dl  3 dl
Soja, kinesisk  0,5 msk  1 msk
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot, riven  1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, chiliflakes, kinesisk soja,
vitlök, malen ingefära och flytande honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn färsen.

3. Strimla lök och kål fint. Tillsätt vitlök, ingefära,
vatten, soja och honung i pannan och stek någon
minut till.

4. Vänd ner lök, kål och chiliflakes låt puttra ytterligare
3-4 min. Smaka av med salt och peppar. Servera med
ris och rivna morötter.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Även gott med nudlar till om barnen gillar det mer.

 

25 MIN
538 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 65g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med råstekt blomkål, svamp och salvia
Pasta med grönsaker och svamp.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Champinjoner, delade  125 g  250 g
Blomkål, i små buketter  200 g  400 g
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Smör  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Salvia, torkad  1 tsk  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, vitlök, smör och torkad salvia

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek svampen
tills den slutat släppa vätska. Tillsätt blomkål, vitlök,
smör, salt och salvia. Stek någon minut till, rör om
och häll i pastan i pannan. Smaka ev av med mer
salt.

Tips:
• Toppa gärna med färsk salvia eller basilika
och parmesan.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

 

35 MIN
530 kcal/port. 

Energi från: Fett 5g 
Kolhydrater 96g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



4. Kycklingkorv i tomatsås
Falukorv i skivor som varvas med ost och tillagas i ugnen med färdig 

tomatsås och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Tomatsås 0,5 frp 1 frp
Blandade bönor, 
avsköljda 0,5 frp 1 frp
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk
Kycklingstekkorv 300 g 600 g
Riven ost 50 g 100 g 
Blomkål, tunt hyvlad 200 g 400 g
Olivolja 0,25 msk 0,5 msk
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
Flingsalt 0,25 tsk 0,5 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk

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

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Häll tomatsås och bönor i en ugnsform. Krydda 
med chiliflakes och rör om.

3. Skär korven i skivor och varva med riven ost i 
6 staplar.

4. Ställ staplarna med korv i tomatsåsen och gratinera 
mitt i ugnen ca 20 min. 

5. Blanda runt blomkålen med olja, vinäger, salt och 
nymalen svartpeppar. Servera korven med ris och 
blomkålssallad.

Tips:
• Har du tomat hemma? Skiva och lägg mellan korvarna.
• Låt barnen vara med och bygga korvtornen.

30 MIN
834 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 90g 

Protein 47g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v19 
Innehållsförteckning

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, Mjöl

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

TOMATSÅS PODORO
Ingredienser: krossade tomater 81%, tomatkoncentrat 12%, olivolja, socker, basilika 0,9%, lök, 
SELLERI, salt, naturliga aromer..
Innehåller: Selleri.

SKIVAD OST
INGREDIENSER: Pastöriserad MJÖLK*, salt, mjölksyrakultur, mikrobiellt ystenzym. 
*Ursprung Danmark.
Innehåller: Mjölk.

KYCKLINGSTEKKORV
INGREDIENSER: Maskinurbenat kycklingkött 60%, vatten, fett från kyckling, potatismjöl, druvsocker, 
salt, kryddor (vitpeppar, paprika, koriander, cayennepeppar, libbsticka), lök, antioxidationsmedel 
(E 300), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Sverige..



Vecka 19 

Fisktaco

Kinesisk färspanna

Pasta med råstekt blomkål, 
svamp och salvia

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, mald ingefära, chiliflakes, vitlök, 
kinesisk soja, smör, torkad salvia och flytande honung

 

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

* Används i fler recept 

Vit fisk

Nötfärs

Majskorn

Ris

Tortillabröd

Pasta

Gul lök

Lime

Vitkål*

Rödlök

Morot

Champinjoner

Blomkål

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. Fisktaco
Krispig fisktaco med smak av lime.

Ingredienser: 4 portioner
Majskorn  1 frp
Vit fisk  500 g
Salt  1 tsk
Lime, finrivet skal  1 st
Chiliflakes  1 tsk
Vitkål  600 g
Rödlök  1 st
Lime, finrivet skal
och saft  1 st
Salt  0,5 tsk
Olivolja  1 msk
Tortillabröd  8 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och chiliflakes

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela majsen på en
ugnsplåt och rosta i ugnen tills gyllene.

2. Skär fisken i bitar och salta. Pressa över saften
från en halv lime/1 hel och strö över chiliflakes. 
Låt marinera ca 10 min.

3. Skär vitkål och rödlök tunt, gärna med mandolin.
Krama runt med limeskal (endast det gröna), lime-
saft från en halv lime och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek fisken på
båda sidor tills genomstekt, ca 5 min. Tiden beror
på tjockleken. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 52°.

5. Stek tortillabröden så det får lite färg. Servera
fisken i bröden med vitkålssalladen och den 
rostade majsen.

Tips:
• Väldigt gott att toppa tacon med mycket koriander,
lime och färsk chili.
• Tärna lite gurka och tomat till barnens taco.

30 MIN
411 kcal/port. 

Energi från: Fett 9g 
Kolhydrater 53g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Kinesisk färspanna
Färspanna med vitkål, lök och chiliflakes.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Neutralolja 1 msk
Nötfärs 500 g
Gul lök  1 st
Vitkål  200 g
Chiliflakes  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Ingefära, mald  0,5 tsk
Vatten  3 dl
Soja, kinesisk  1 msk
Honung, flytande  1 tsk
Salt  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Morot, riven  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, chiliflakes, kinesisk 
soja, vitlök, malen ingefära och flytande honung

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och bryn färsen.

3. Strimla lök och kål fint. Tillsätt vitlök, ingefära,
vatten, soja och honung i pannan och stek någon
minut till.

4. Vänd ner lök, kål och chiliflakes låt puttra ytter-
ligare 3-4 min. Smaka av med salt och peppar. Servera 
med ris och rivna morötter.

Tips:
• Gott att toppa med färsk koriander.
• Även gott med nudlar till om barnen gillar det mer.

 

25 MIN
538 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 65g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med råstekt blomkål, svamp och salvia
Pasta med grönsaker och svamp.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  500 g
Olivolja  1 tsk
Champinjoner, delade  250 g
Blomkål, i små buketter  400 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st
Smör  1 msk
Flingsalt  1 tsk
Salvia, torkad  2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt, olivolja, vitlök, smör och torkad salvia

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek svampen
tills den slutat släppa vätska. Tillsätt blomkål, vitlök,
smör, salt och salvia. Stek någon minut till, rör om
och häll i pastan i pannan. Smaka ev av med mer
salt.

Tips:
• Toppa gärna med färsk salvia eller basilika
och parmesan.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

35 MIN
530 kcal/port. 

Energi från: Fett 5g 
Kolhydrater 96g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v19 
Innehållsförteckning

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, Mjöl

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete



Vecka 19 

Smörslungade grönsaker med lax 

Chutneyglaserad fläskytterfilé med bönor

Bönpasta med vitlöksdoftande 
aubergine- och tomatsås

Kikärtsbiffar med couscous och vitlökssås



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 st 4 st

Finriv morötterna och servera toppad med salt och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, torkad mynta, vitlök, smör, mango 
chutney och vitlök 

Rökt lax

Fläskytterfilé

Gräddfil

Fetaost

Krossade tomater

Bönmix

Kikärtor

Couscous

Fullkornsris

Linser

Bönpasta

Potatis*

Broccoli

Gurka

Rädisor

Tomat*

Morot

Rödlök*

Aubergine

Paprika



1. Smörslungade grönsaker med lax
Somrig potatissallad med rädisor och lax.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Broccoli  125 g  250 g
Gurka, tunt skivad  0,5 st  1 st
Smör  0,5 msk  1 msk
Rädisor, skivade  0,5 knippe  1 knippe
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Rökt lax  200 g  400 g

Bra att ha hemma:
salt, flingsalt och smör

1. Koka potatisen i en rymlig kastrull med saltat
vatten. Skär broccolin i buketter och stjälken i tunna
skivor. Låt broccoli koka med potatisen de sista 2 min.

2. Smält smöret och vänd ihop med potatis, broccoli,
gurka och rädisor. Smaka av med flingsalt.
3. Servera med lax och gurkskivor.

Tips:
• Gott att blanda potatisen med dill eller någon annan
färsk krydda.

 

30 MIN
348 kcal/port. 

Energi från: Fett 35% 
Kolhydrater 32% 

Protein 33%

Serveringstips och inspiration



2. Chutneyglaserad fläskytterfilé med bönor
Saftig och god fläskytterfilé smaksatt med mango chutney.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé  0,5 st  1 st
Mango chutney  1,5 msk  3 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Fullkornsris  0,75 dl  1,5 dl 
Bönmix, sköljd  0,5 frp  1 frp
Tomat, delad 1 st  2 st 
Fetaost, smulad  50 g  100 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och mango chutney

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Lägg fläskytterfilén i en ugnssäker form. 
Pensla köttet runt om med mango chutney, salta
och peppra. Stek mitt i ugnen ca 25 min.

3. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen
och låt svalna något. Blanda ris, bönor, tomater,
och fetaosten i en skål.

4. Skär fläskytterfilén i tunna skivor och servera
med bönsalladen.

Tips:
• Använd gärna stektermometer, filén är perfekt 
vid 70°.

 

35 MIN
480 kcal/port. 

Energi från: Fett 24% 
Kolhydrater 46% 

Protein 30%

Serveringstips och inspiration



3. Bönpasta med vitlöksdoftande aubergine- 
och tomatsås

Smakrik pastarätt med aubergine och linser.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rödlök, hackad  1 st  2 st
Vitlöksklyfta, riven  1,5 st  3 st
Aubergine, tärnad  200 g  400 g
Krossade tomater  250 g  500 g
Linser, kokta  100 g  200 g
Bönpasta  100 g  200 g
Paprika  0,5 st  1 st

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

1. Hetta upp olja i en kastrull eller stekpanna. Stek
lök, vitlök och aubergin tills löken är mjuk.

2. Häll i tomatkross och avsköljda linser. Låt sjuda
10 min. Tillsätt salt.

3. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

4. Toppa pastan med såsen vid servering och dra ett
varv med pepparkvarnen. Servera med strimlad pap-
rika.

Tips:
• Byt till fullkornspasta om du föredrar det.

 

25 MIN
356 kcal/port. 

Energi från: Fett 24% 
Kolhydrater 41% 

Protein 35%

Serveringstips och inspiration



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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  250 g  500 g
Kikärtor, avrunna  300 g  600 g
Rödlök, finhackad  0,5 dl  1 dl 
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Neutralolja  0,25 msk  0,5 msk
Smör  0,5 msk  1 msk
Couscous  0,5 dl  1 dl
Tomat  1,5 st  3 st
 Myntagräddfil:
Gräddfil  1 dl  2 dl
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Mynta, torkad  1 tsk  2 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Neutralolja 0,25 msk  0,5 msk

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

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

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

3. Koka couscousen enligt anvisningen på förpackningen.

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

5. Servera kikärtsbiffarna med couscous, myntagrädd-
fil och tärnade tomater.

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

45 MIN
497kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 54% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v19 
Innehållsförteckning

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

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

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

BÖNPASTA
Ingredienser: Mjöl av sojabönor*. *av 100% ekologiska gula sojabönor..
Innehåller: Sojabönor.




