
Vecka 20 

Grönsaksris med räkor och stekt ägg

Tunnbröd med korv och potatiskross

Zucchinilasagne med linser

Potatisplättar med bacon och purjotrassel



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, malen ingefära, sirschasås, smör, honung, vetemjöl 
och vitlök

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

* Används i fler recept 

Grillkorv

Räkor

Bacon

Ägg

Crème fraiche

Färska lasagneplattor

Riven ost

Tunnbröd

Linser

Pastasås

Krossade tomater

Ris

Tomat

Purjolök

Morot*

Rödlök*

Paprika

Zucchini*

Potatis*

Gurka

Vitkål*

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. Grönsaksris med räkor och stekt ägg
Stekta krispiga grönsaker med ris, räkor, stekt ägg och het sås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Morot  1 st  2 st
Rödlök  0,5 st  1 st
Paprika  0,5 st  1 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  2 st  4 st
Räkor  150 g  300 g
Srirachasås  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, malen ingefära och srirachasås.

’

1. Koka riset enligt anvisning på förpackningen.
Tärna grönsakerna och hetta upp olja i en stekpanna.

2. Stek grönsakerna med ingefäran och smaka av
med salt. Krispigheten ska fortfarande finnas kvar.
Tillsätt riset och vänd runt tills det är varmt.

3. Stek äggen i några droppar olja.

4. Servera grönsaksriset med ägg, räkor och sriracha-
sås.

Tips:
• Det går perfekt att använda överblivet kokt ris.
• Servera den vanliga lite mer söta chilisåsen till
barnen.

 

20 MIN
322 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 32g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Tunnbröd med korv och potatiskross
Korvrulle med krossad potatis och hemmagjord ketchup.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad  250 g  500 g
Smör  10 g  20 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Grillkorv  4 st  8 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tunnbröd  2 st  4 st
Gurka, stavar  0,25 st  0,5 st
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
 Hemmagjord Ketchup:
Rödlök  0,25  0,5 st
Krossade tomater  125 g  250 g
Smör  10 g  20 g
Honung  0,25 msk  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör och honung

1. Koka potatisen tills den är mjuk, ca 20 min. Häll av
vattnet och tillsätt smör, salt och peppar. Krossa med
en slev eller potatiskross.

2. Skala och lägg hela lökbiten i en kastrull med
krossade tomater, smör och honung. Mixa till en slät
ketchup. Koka upp och sänk värmen. Låt småputtra
under lock ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Grilla eller stek korvarna i lite olja runt om i 3–5 min.

4. Värm bröden enligt anvisningen på förpackningen.
Fördela potatis, korv, gurkstavar och vitkål på bröden.
Toppa med en klick ketchup. Vira ihop bröden till en
strut, ge eventuellt rullen extra stöd med en bit
smörpapper.

Tips:
• Krydda rullen med senap eller rostad lök och saltgurka.
• Låt barnen göra sin egen rulle.

 

25 MIN
325 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 34g 

Protein 12g

Serveringstips och inspiration



3. Zucchinilasagne med linser
Vegetarisk lasagne med färdig tomatsås, zucchini, linser och ost går 

snabbt att laga.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini  0,5 st  1 st
Pastasås  1 frp  2 frp
Linser, sköljda, avrunna  0,5 frp  1 frp
Färska lasagneplattor  125 g  250 g
Vitkål  75 g  150 g
 Ostkräm:
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Riven ost  75 g  150 g
Svartpeppar, grovmalen  0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Sätt ugnen på 200˚. Skär zucchinin i tunna skivor på
längden med osthyvel eller mandolin. Salta skivorna,
låt ligga en stund och torka bort vätskan.

2. Blanda tomatsåsen med linserna. Blanda crème
fraiche, ost, salt och peppar. (spar lite riven ost att
lägga på toppen.)

3. Varva tomatsås, zucchini och lasagneplattor i en
ugnsform. Bred ut ostkrämen ovanpå och smula över
resten av osten. Gratinera mitt i ugnen ca 30 min. 
Servera lasagnen med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du gamla oststumpar hemma riv ner dom i
ostsåsen.
• Mixa tomatsåsen om barnen inte gillar bitar.

 

40 MIN
649 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g 
Kolhydrater 33g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



4. Potatisplättar med bacon och purjotrassel
Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Ägg  1 st  2 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Bacon, strimlad  100 g  200 g
Purjolök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Tomat, klyftad  1 st  2 st
Morot  1 st  2 st

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

1. Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten.
Pressa med potatispress eller riv på rivjärnet ner
i en bunke.

2. Tillsätt mjöl, ägg och salt. Blanda ihop till en
jämn smet.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut
smeten. Stek till fin stekyta på båda sidor.

4. Stek bacon och tillsätt purjolök, vitlök och tomater
i slutet. Slunga runt något varv och servera med
plättarna. Dra ett varv med pepparkvarnen vid
servering. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Koka potatisarna dagen innan så går det super-
snabbt att laga.
• Uteslut vitlök om maten ska vara mer barnvänlig.

20 MIN
522 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 47g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v20 
Innehållsförteckning

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

Tunnbröd
Ingredienser: VETEmjöl, siktat RÅGmjöl, vatten, RÅGsurdeg (11%), sirap, socker, rapsolja, VETEGLU-
TEN, salt, vegetabiliskt emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror, mono- och diglyce-
riders mono- och diacetylvinsyraestrar), jäst, bakpulver (hjorthornssalt), maltmjöl (KORN). Mjölkfri. 
Bakat i Norrland..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.

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 

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Shrimps in Brine, Sellers brand
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsme-
del (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.



Vecka 20 

Räkpasta med zucchini och limevinägrett

Korv på plåt

Vegobiffar med blomkål

Indisk kikärtsgryta



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, ägg, torkad ingefära, cayennepeppar, vete-
mjöl, bakpulver, senap, flytande honung, chiliflakes, bröd, tomatpuré och garam masala

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

Räkor

Kryddig korv

Kokosmjölk

Krossade tomater

Bönor

Kikärtor*

Pasta

Ris*

Zucchini*

Lime

Morot

Rödlök

Paprika

Tomat

Gul lök

Babyspenat*

Blomkål

Koriander

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. Räkpasta med zucchini och limevinägrett
Pastasallad med kikärtor, räkor, spenat och zucchini som blandas 

med en smakrik limevinägrett.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Räkor 150 g 300 g
Pasta 150 g 300 g
Zucchini 100 g 200 g
Kikärtor, avsköljda 200 g 400 g
Babyspenat 20 g 40 g
 Limevinägrett:
Lime, finrivet skal 
(endast det gröna)  
och saft 0,5 st 1 st
Olivolja 0,25 dl 0,5 dl
Honung, flytande 0,5 msk 1 msk
Chiliflakes 0,5 tsk 1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes och flytande 
honung

1. Skala räkorna. Koka pastan enligt anvisningen på 
förpackningen. Kyl pastan i kallt vatten och låt rinna 
av. Blanda ihop ingredienserna till limevinägretten. 

2. Hyvla zucchinin i långa skivor med en mandolin eller
osthyvel. Vänd ihop alla ingredienserna varsamt med 
vinägretten och smaka av med salt, peppar och chili-
flakes.

Tips:
• Perfekt att ta med på picknicken.
• Servera i olika skålar så kan barnen välja.

 

20 MIN
630 kcal/port. 

Energi från: Fett 14g 
Kolhydrater 88g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



2. Korv på plåt
Ugnsrostade grönsaker med kryddkorv och bröd.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Paprika, i bitar  1 st  2 st
Zucchini, i bitar 0,5 st  1 st
Tomat, tärnad  0,5 st  1 st
Vita bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kryddig korv 2 st  4 st
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Bröd  2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök och bröd.

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela alla grönsaker och
bönor i en ugnsform och vänd runt med vitlök, olja
och salt.

2. Rosta mitt i ugnen 20-25 min.

3. Snitta korvarna och stek dem i olja till fin stekyta
och genomvarma.

4. Servera middagen med ett gott bröd att doppa i
oljan från grönsakerna.

Tips:
• Servera gärna med färska örter.
• Rosta några potatisar samtidigt till barnen.

 

35 MIN
654 kcal/port. 

Energi från: Fett 48g 
Kolhydrater 31g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



3. Vegobiffar med blomkål
Kikärtsbiffar med ris och limeaioli.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Morot  1,5 st  3 st
Blomkål 200 g 400 g 
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Lime 0,5 st 1 st 
 Biffar:
Kikärtor  1 frp  2 frp
Äggvitor  1 st  2 st
Rödlök, finhackad  0,5 st  1 st
Ingefära, torkad  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Bakpulver  1 tsk  2 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Aioli:
Äggulor  1 st  2 st
Senap 0,5 tsk  1 tsk
Olja, neutral  0,75 dl  1,5 dl
Lime, finrivet skal 0,5 st 1 st
Limesaft 1 tsk 2 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, cayen-
nepeppar, vetemjöl, torkad ingefära, bakpulver och 
senap.

1. Sätt ugnen på 225°. Koka riset enligt anvisningen på
förpackningen.

2. Dela morötterna och blomkålen i mindre bitar. Vänd 
runt i olja på en plåt och rosta mitt i ugnen 20-25 min.

3. Mixa sönder kikärtorna och blanda med äggvitor, 
lök, ingefära, vitlök, salt och peppar. Blanda mjöl och 
bakpulver och rör ner i kikärtssmeten.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut smeten 
till små biffar. Stek ca 2 min per sida.

5. Vispa äggulorna, senap och lime hårt, gärna med 
elvisp. Häll ner oljan i en tunn stråle under vispning till 
en tjock konsistens. Smaka av med salt och cayenne-
peppar. Servera biffarna med ugnsmorötter, blomkål, 
ris, aioli och limeklyftor.

Tips:
• Gott att blanda yoghurt med sweet chilisås och
servera till.
• Låt barnen vara med och forma biffarna.

 

30 MIN
550 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 76g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



4. Indisk kikärtsgryta
Smakrik vegogryta med kikärtor och spenat.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Olja, neutral  1 msk  2 msk
Vitlöksklyfta, hackad  0,5 st  1 st
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Garam masala  1 tsk  2 tsk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Kokosmjölk  200 ml  400 ml
Vatten  0,5 dl  1 dl
Babyspenat  70 g  140 g
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Koriander 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, tomatpuré, garam masala och vitlök

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en kastrull och fräs vitlök och lök,
tillsätt tomatpuré och garam masala och rör om.

3. Häll i tomatkross, kokosmjölk och vatten låt 
puttra ihop. Tillsätt spenaten och rör om. Häll sist i
kikärterna och koka upp. Smaka av med salt.

4. Servera grytan med ris och toppa med färsk koriander.

Tips:
• Toppa gärna med chiliflakes.
• Servera med en klick yoghurt till barnen.

30 MIN
711 kcal/port. 

Energi från: Fett 27g 
Kolhydrater 95g 

Protein 20g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v20 
Innehållsförteckning

Shrimps in Brine, Sellers brand
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsme-
del (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

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

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

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

Kryddig korv eko
Ingredienser: Gris*- och nötkött* 86%, vatten, potatismjöl*, salt, kryddor* (peppar*, paprika*, 
vitlök*, cayennepeppar*, basilika*), socker*, lök*, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), kon-
serveringsmedel (E 250 natriumnitrit). *Ekologisk ingrediens. Stoppad i naturskinn. Kokt och rökt. 
URSPRUNG KÖTTRÅVARA: Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige..



Vecka 20 

Grönsaksris med räkor och stekt ägg

Tunnbröd med korv och potatiskross

Zucchinilasagne med linser

Potatisplättar med bacon och purjotrassel



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, malen ingefära, sirschasås, smör, honung, vetemjöl 
och vitlök

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

* Används i fler recept 

Grillkorv

Räkor

Bacon

Ägg

Crème fraiche

Färska lasagneplattor

Riven ost

Tunnbröd

Linser

Pastasås

Krossade tomater

Ris

Tomat

Purjolök

Morot*

Rödlök*

Paprika

Zucchini*

Potatis*

Gurka

Vitkål*

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. Grönsaksris med räkor och stekt ägg
Stekta krispiga grönsaker med ris, räkor, stekt ägg och het sås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Morot  1 st  2 st
Rödlök  0,5 st  1 st
Paprika  0,5 st  1 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  2 st  4 st
Räkor  150 g  300 g
Srirachasås  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, malen ingefära och srirachasås.

’

1. Koka riset enligt anvisning på förpackningen.
Tärna grönsakerna och hetta upp olja i en stekpanna.

2. Stek grönsakerna med ingefäran och smaka av
med salt. Krispigheten ska fortfarande finnas kvar.
Tillsätt riset och vänd runt tills det är varmt.

3. Stek äggen i några droppar olja.

4. Servera grönsaksriset med ägg, räkor och sriracha-
sås.

Tips:
• Det går perfekt att använda överblivet kokt ris.
• Servera den vanliga lite mer söta chilisåsen till
barnen.

 

20 MIN
322 kcal/port. 

Energi från: Fett 10g 
Kolhydrater 32g 

Protein 25g

Serveringstips och inspiration



2. Tunnbröd med korv och potatiskross
Korvrulle med krossad potatis och hemmagjord ketchup.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad  250 g  500 g
Smör  10 g  20 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Grillkorv  4 st  8 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Tunnbröd  2 st  4 st
Gurka, stavar  0,25 st  0,5 st
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
 Hemmagjord Ketchup:
Rödlök  0,25  0,5 st
Krossade tomater  125 g  250 g
Smör  10 g  20 g
Honung  0,25 msk  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör och honung

1. Koka potatisen tills den är mjuk, ca 20 min. Häll av
vattnet och tillsätt smör, salt och peppar. Krossa med
en slev eller potatiskross.

2. Skala och lägg hela lökbiten i en kastrull med
krossade tomater, smör och honung. Mixa till en slät
ketchup. Koka upp och sänk värmen. Låt småputtra
under lock ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Grilla eller stek korvarna i lite olja runt om i 3–5 min.

4. Värm bröden enligt anvisningen på förpackningen.
Fördela potatis, korv, gurkstavar och vitkål på bröden.
Toppa med en klick ketchup. Vira ihop bröden till en
strut, ge eventuellt rullen extra stöd med en bit
smörpapper.

Tips:
• Krydda rullen med senap eller rostad lök och saltgurka.
• Låt barnen göra sin egen rulle.

 

25 MIN
325 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 34g 

Protein 12g

Serveringstips och inspiration



3. Zucchinilasagne med linser
Vegetarisk lasagne med färdig tomatsås, zucchini, linser och ost går 

snabbt att laga.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Zucchini  0,5 st  1 st
Pastasås  1 frp  2 frp
Linser, sköljda, avrunna  0,5 frp  1 frp
Färska lasagneplattor  125 g  250 g
Vitkål  75 g  150 g
 Ostkräm:
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Riven ost  75 g  150 g
Svartpeppar, grovmalen  0,25 tsk  0,5 tsk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Sätt ugnen på 200˚. Skär zucchinin i tunna skivor på
längden med osthyvel eller mandolin. Salta skivorna,
låt ligga en stund och torka bort vätskan.

2. Blanda tomatsåsen med linserna. Blanda crème
fraiche, ost, salt och peppar. (spar lite riven ost att
lägga på toppen.)

3. Varva tomatsås, zucchini och lasagneplattor i en
ugnsform. Bred ut ostkrämen ovanpå och smula över
resten av osten. Gratinera mitt i ugnen ca 30 min. 
Servera lasagnen med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du gamla oststumpar hemma riv ner dom i
ostsåsen.
• Mixa tomatsåsen om barnen inte gillar bitar.

 

40 MIN
649 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g 
Kolhydrater 33g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



4. Potatisplättar med bacon och purjotrassel
Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  400 g  800 g
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Ägg  1 st  2 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Bacon, strimlad  100 g  200 g
Purjolök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Tomat, klyftad  1 st  2 st
Morot  1 st  2 st

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

1. Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten.
Pressa med potatispress eller riv på rivjärnet ner
i en bunke.

2. Tillsätt mjöl, ägg och salt. Blanda ihop till en
jämn smet.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut
smeten. Stek till fin stekyta på båda sidor.

4. Stek bacon och tillsätt purjolök, vitlök och tomater
i slutet. Slunga runt något varv och servera med
plättarna. Dra ett varv med pepparkvarnen vid
servering. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Koka potatisarna dagen innan så går det super-
snabbt att laga.
• Uteslut vitlök om maten ska vara mer barnvänlig.

20 MIN
522 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 47g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v20 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Shrimps in Brine, Sellers brand
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsme-
del (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

Riven ost, Västerbottensost 
Ingredienser: Ost (pastöriserad mjölk, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), klumpförebyggande medel potatisstärkelse.
 Allergentyp: Mjölk

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

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.

Tunnbröd
Ingredienser: VETEmjöl, siktat RÅGmjöl, vatten, RÅGsurdeg (11%), sirap, socker, rapsolja, VETEGLU-
TEN, salt, vegetabiliskt emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror, mono- och diglyce-
riders mono- och diacetylvinsyraestrar), jäst, bakpulver (hjorthornssalt), maltmjöl (KORN). Mjölkfri. 
Bakat i Norrland..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.

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



Vecka 20 

Tunnbröd med korv och potatiskross

Zucchinilasagne med linser

Potatisplättar med bacon och purjotrassel

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, smör, honung, vetemjöl och vitlök

 

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

* Används i fler recept 

Tunnbröd

Grillkorv

Bacon

Crème fraiche

Färska lasagneplattor

Riven ost

Linser

Pastasås

Krossade tomater

Tomat

Purjolök

Morot

Rödlök

Zucchini

Potatis*

Gurka

Vitkål*

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. Tunnbröd med korv och potatiskross
Korvrulle med krossad potatis och hemmagjord ketchup.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis, skalad  500 g
Smör  20 g
Salt  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Grillkorv  8 st
Olivolja  1 msk
Tunnbröd  4 st
Gurka, stavar  0,5 st
Vitkål, strimlad  200 g
 Hemmagjord Ketchup:
Rödlök  0,5 st
Krossade tomater  250 g
Smör  20 g
Honung  0,5 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör och honung

1. Koka potatisen tills den är mjuk, ca 20 min. Häll av
vattnet och tillsätt smör, salt och peppar. Krossa med
en slev eller potatiskross.

2. Skala och lägg hela lökbiten i en kastrull med
krossade tomater, smör och honung. Mixa till en slät
ketchup. Koka upp och sänk värmen. Låt småputtra
under lock ca 15 min. Smaka av med salt och peppar.

3. Grilla eller stek korvarna i lite olja runt om i 3–5 min.

4. Värm bröden enligt anvisningen på förpackningen.
Fördela potatis, korv, gurkstavar och vitkål på bröden.
Toppa med en klick ketchup. Vira ihop bröden till en
strut, ge eventuellt rullen extra stöd med en bit
smörpapper.

Tips:
• Krydda rullen med senap eller rostad lök och
saltgurka.
• Låt barnen göra sin egen rulle.

 

25 MIN
325 kcal/port. 

Energi från: Fett 15g 
Kolhydrater 34g 

Protein 12g

Serveringstips och inspiration



2. Zucchinilasagne med linser
Vegetarisk lasagne med färdig tomatsås, zucchini, linser och ost går 

snabbt att laga.

Ingredienser: 4 portioner
Zucchini  1 st
Pastasås  2 frp
Linser, sköljda, avrunna  1 frp
Färska lasagneplattor  250 g
Vitkål  150 g
Ostkräm:
Crème fraiche  2 dl
Riven ost  150 g
Svartpeppar, grovmalen  0,5 tsk
Salt  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Sätt ugnen på 200˚. Skär zucchinin i tunna skivor på
längden med osthyvel eller mandolin. Salta skivorna,
låt ligga en stund och torka bort vätskan.

2. Blanda tomatsåsen med linserna. Blanda crème
fraiche, ost, salt och peppar. (spar lite riven ost att
lägga på toppen.)

3. Varva tomatsås, zucchini och lasagneplattor i en
ugnsform. Bred ut ostkrämen ovanpå och smula över
resten av osten. Gratinera mitt i ugnen ca 30 min. 
Servera lasagnen med strimlad vitkål.

Tips:
• Har du gamla oststumpar hemma riv ner dom i
ostsåsen.
• Mixa tomatsåsen om barnen inte gillar bitar.

40 MIN
649 kcal/port. 

Energi från: Fett 44g
 Kolhydrater 33g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



3. Potatisplättar med bacon och purjotrassel
Perfekta rätten att göra på kokt potatis.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  800 g
Vetemjöl  1 dl
Ägg  2 st
Salt  0,5 tsk
Olivolja  2 msk
Bacon, strimlad  200 g
Purjolök, strimlad  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st
Tomat, klyftad  2 st
Morot  2 st

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

1. Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten.
Pressa med potatispress eller riv på rivjärnet ner
i en bunke.

2. Tillsätt mjöl, ägg och salt. Blanda ihop till en
jämn smet.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut
smeten. Stek till fin stekyta på båda sidor.

4. Stek bacon och tillsätt purjolök, vitlök och tomater
i slutet. Slunga runt något varv och servera med
plättarna. Dra ett varv med pepparkvarnen vid
servering. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Koka potatisarna dagen innan så går det supersnabbt
att laga.
• Uteslut vitlök om maten ska vara mer barnvänlig.

20 MIN
522 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 47g 

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v20 
Innehållsförteckning

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

Tunnbröd
Ingredienser: VETEmjöl, siktat RÅGmjöl, vatten, RÅGsurdeg (11%), sirap, socker, rapsolja, VETEGLU-
TEN, salt, vegetabiliskt emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror, mono- och diglyce-
riders mono- och diacetylvinsyraestrar), jäst, bakpulver (hjorthornssalt), maltmjöl (KORN). Mjölkfri. 
Bakat i Norrland..
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

BACON PIGGHAM SE, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), konserveringsme-
del (E250), rökarom. Bacon är en rå produkt som ska tillagas före användning.



Vecka 20 

Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan

Vegobiffar med halloumi och rostad potatis

Indisk rispanna

Chili sin carne på aubergine



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
Zucchini, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st
Gurka, tunt hyvlad  0,25 st  0,5 st
Salladslök, finstrimlad 1 st  2 st
Dill, hackad 0,25 st  0,5 st
Babyspenat, hackad  15 g  30 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Blanda alla ingredienser i en skål och krama runt med citronsaft. 
Smaka av med salt och peppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, malen ingefära, gurkmeja, malen kardemumma, nejlikor, 
ägg, hönsbuljong, vetemjöl, tomatpuré, torkad timjan, chiliflakes, grönsaksbuljong, spis-
kummin, paprikapulver och rågkusar.

Räkor

Rökt skinka

Halloumi  

Krossade tomater*

Fullkornspasta

Tonfisk

Kapris

Kikärtor

Bönor

Råris

Paprika*

Aubergine

Gul lök*

Dill

Salladslök*

Broccoli

Potatis

Morot*

Zucchini*

Babyspenat*

Citron*

Gurka



1. Tomatig tonfiskpasta med kapris och timjan
Härlig pasta med tonfisk och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornspasta, okokt  100 g  200 g
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  1,5 st  3 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Tonfisk i vatten, 
avrunnen  1,5 frp  3 frp
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, torkad 0,25 msk  0,5 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Broccoli  125 g  250 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek lök tills
den blir mjuk.

3. Tillsätt vitlök och tomatpuré och stek ytterligare
2 min under omrörning.

4. Häll i tomatkross, tonfisk, kapris och timjan. Låt
småputtra 5-10 min. Krydda ordentligt med nymalen
svartpeppar och smaka av med salt.

5. Skär broccolin i buketter. Skala stjälken och skär
den i tunna skivor. Koka i lättsaltat vatten ca 3 min.
Servera till tonfiskpastan.

Tips:
• Toppa gärna lite extra med färsk timjan.

 

20 MIN
381 kcal/port. 

Energi från: Fett 13% 
Kolhydrater 50% 

Protein 37%

Serveringstips och inspiration



2. Vegobiffar med halloumi och rostad potatis
Saftiga biffar med kikärtor, zucchini och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  300 g  600 g
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kikärtor, kokta  0,5 frp  1 frp
Morot  1 st  2 st
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Halloumi  50 g 100 g
Salladslök, finstrimlad  1 st  2 st
Vetemjöl  0,25 dl  0,5 dl
Ägg 0,5 st  1 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Babyspenat  20 g  40 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, ägg och vetemjöl.

1. Sätt ugnen på 225°. Fördela potatis på en
ugnsplåt och vänd runt i olja och salt. Rosta mitt
i ugnen ca 25 min.

2. Skölj kikärtorna i kallt vatten och mosa dem
grovt i en bunke.

3. Riv ner morot, zucchini och halloumi. Blanda
runt det rivna med salladslök, mjöl, ägg och salt.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek små
biffar av smeten på medelvärme, ca 3 min per
sida.

5. Vänd ihop spenaten med den varma potatisen
och pressa över lite citron vid serveringen.

Tips:
• Gott med en kall yoghurtsås eller en klick crème
fraiche.

 

35 MIN
415 kcal/port. 

Energi från: Fett 36% 
Kolhydrater 48% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



3. Indisk rispanna
Ris med indiska smaker som blandas med räkor och skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1,5 dl  3 dl
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Ingefära, malen  0,5 tsk  1 tsk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Kardemumma, malen  0,5 tsk  1 tsk
Nejlikor, mortlade  2,5 st  5 st
Salt  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten  3 dl  6 dl
Hönsbuljongtärning  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Zucchini, tärnad  0,25 st  0,5 st
Paprika, tärnad  0,5 st  1 st
Rökt skinka  100 g  200 g
Räkor  50 g  100 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, malen ingefära, gurkmeja, malen
kardemumma, nejlikor och hönsbuljong

1. Stek ris, lök, vitlök och alla kryddor under omrörning
i olja i en kastrull ca 1 min. Häll i vattnet och lägg i 
buljong. Låt koka enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och fräs zucchini och 
paprika hastigt. Vänd riset med grönsaker, skinka 
och räkor.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.

 

40 MIN
399 kcal/port. 

Energi från: Fett 27% 
Kolhydrater 52% 

Protein 21%

Serveringstips och inspiration



4. Chili sin carne på aubergine
Vegetarisk chili med mycket grönsaker och kryddor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Aubergine  0,5 st  1 st
Paprika  0,5 st  1 st
Gul lök  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Spiskummin  0,25 msk 0,5 msk
Paprikapulver  0,25 msk  0,5 msk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Krossade tomater  250 g  500 g
Bönor, avsköljda  200 g  400 g
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st  1 st
Rågkusar  2 skivor  4 skivor
Morot 2 st  4 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja. tomatpuré, chiliflakes, vitlök, grönsaks-
buljong, spiskummin, paprikapulver och rågkusar.

1. Grovriv auberginen och hacka paprikan och löken.

2. Salta auberginen och stek i olja i en panna ca 3 min.

3. Tillsätt lök, paprika, vitlök, tomatpuré och torkade 
kryddor. Stek ytterligare 3 min.

4. Häll i tomatkross, bönor, vatten och buljong.  
Låt sjuda under lock ca 10 min.

5. Servera brödet med finrivna morötter.

Tips:
• Servera gärna med en klick gräddfil eventuellt
smaksatt med lite chiliflakes.

30 MIN
323 kcal/port. 

Energi från: Fett 19% 
Kolhydrater 64% 

Protein 17%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v20 
Innehållsförteckning

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

Fullkornspasta
INGREDIENSER: fullkornsmjöl av durumVETE 55%, mjöl av durumVETE.
Allergentyp: Vete

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

Shrimps in Brine, Sellers brand
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsme-
del (E 211, E 202).
Allergentyp: Kräftdjur

Halloumi
INGREDIENSER: Pastöriserad mjölk ( KO -, GET - och FÅRMJÖLK (mjölk: Cypern)), salt, mikrobiellt 
ystenzym, torkade myntablad..
Allergentypr: Mjölk.

Tonfisk i vatten
INGREDIENSER: Skipjack- TONFISK ( Katsuwonus pelamis) 75%, vatten, salt..
Allergentyp: Sojabönor, Selleri, Senap, SA, SH, SC, SW, ST, SR, SM, SP, Lupine and its Derivatives, GO, 
GB, NR, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Blötdjur, UW.




