
Vecka 21 

Tunnbröd med varmrökt lax

Faster Sofias skinkpasta

Kycklinggryta med oliver och bulgur

Zucchinibiffar



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, hönsbuljong, honung, ägg, vetemjöl, torkade oregano, 
paprikapulver och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Tunnbröd

Varmrökt lax

Rökt skinka

Kycklinglårfilé

Crème fraiche*

Matlagningsgrädde

Fetaost

Oliver

Kikärtor

Pasta

Bulgur*

Skalade tomater

Avokado

Potatis

Sallad*

Gul lök*

Tomat*

Zucchini

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. Tunnbröd med varmrökt lax
Somrig rulle med lax och avokadosås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g  800 g 
Avokado  0,5 st  1 st 
Crème fraiche 1,25 dl  2,5 dl
Tunnbröd  2 st  4 st
Sallad, strimlad 0,25 st  0,5 st
Varmrökt lax  125 g  250 g
Tomat, tärnad  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Koka potatisen.

2. Mosa avokadon och blanda med crème fraiche. 
Smaka av med salt och peppar.

3. Lägg ut tunnbröden och lägg potatis i mitten på
varje bröd. Mosa potatisen och lägg på en klick
avokadosås. Lägg sallad, lax och tomater ovanpå
och rulla ihop till en rulle.

Tips:
• Ät fisken och tunnbröden i början av veckan.
• Lägg allt i små skålar och låt barnen göra sin egen 
rulle. 

 

10 MIN
525 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 39g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



2. Faster Sofias skinkpasta
God och enkel pasta med skinka och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Tomat, fintärnad  1 st  2 st
Rökt skinka, strimlad 100 g  200 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Fetaost 75 g  150 g
Sallad, strimlad 0,25 st 0,5 st 

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, tomat, skinka och vitlök i olja i en stekpanna
tills löken mjuknat utan att få färg. Tillsätt grädde och
smulad fetaost.

2. Lyft över pastan med en hålslev direkt från vattnet
till såsen, då reder stärkelsen i pastavattnet av såsen
lite. Rör om och smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar.

3. Servera med sallad.

Tips:
• Strö lite torkad oregano över pastan vid servering.
• Servera fetaosten vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Kycklinggryta med oliver och bulgur
En lättlagad grytan med kycklinglårfilé, tomat och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur  1,5 dl  3 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1,5 st  3 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Skalade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Hönsbuljongtärning  0,5 st  1 st
Oliver 1 dl 2 dl 
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  0,5 tsk

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

1. Tillaga bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär kycklingen i mindre bitar. Stek kyckling, lök
och vitlök i olja tills löken mjuknat. Häll på tomater 
och vatten och smula ner buljong. Tillsätt oliverna och 
låt sjuda ca 20 min. Smaka av med honung, salt och 
peppar.

3. Servera med nykokt bulgur.

Tips:
• Det är gott med färsk persilja i grytan.
• Denna rätt kan även serveras med pasta om barnen 
gillar det bättre.

 

40 MIN
582 kcal/port. 

Energi från: Fett 16g 
Kolhydrater 64g 

Protein 43g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchinibiffar
Smaskiga vegobiffar på zucchini och kikärtor som serveras med bulgur.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl 3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt 1 tsk  2 tsk
Zucchini  0,5 st  1 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Ägg  0,5 st  1 st
Vetemjöl  1 msk  2 msk
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Paprikapulver  0,25 tsk  0,5 tsk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Crème fraiche  1,25 dl  2,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, paprikapulver, torkad oregano, vetemjöl,
vitlök, ägg och chiliflakes.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Riv zucchinin grovt på ett rivjärn. Lägg i ett 
durkslag, strö över häften av saltet och rör om. Låt 
stå 5 min och krama sedan ur så mycket vätska som 
möjligt.

3. Mixa kikärtorna slätt. Blanda zucchini, kikärtor, 
hälften av vitlöken, ägg, mjöl, oregano, paprikapulver, 
chiliflakes och resten av saltet till en smet. Hetta upp 
olja i en stekpanna. Klicka ut smeten till små biffar. 
Stek till fin färg på båda sidor, 2-3 min per sida. 

4. Blanda crème fraiche med resten av vitlöken, 
smaka av med salt och peppar.

5. Servera biffarna med bulgur och vitlökssås.

Tips:
• Smaksätt crème fraichen med mango chutney om du 
har det hemma.
• Barnen gillar garanterat biffarna med sin krispiga 
stekyta.

45 MIN
565 kcal/port. 

Energi från: Fett 38g 
Kolhydrater 39g 

Protein 16g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v21 
Innehållsförteckning

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.

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.

VARMRÖKT LAX
Ingredienser: LAX (Salmo salar) 98%, salt. Rökt. Lax odlad i Norge..
Innehåller: SH, SC, SW, ST, Svaveldioxid eller sulfit, Sojabönor, Selleri, UW, GO, GB, NR, Senap, Lupine 
and its Derivatives, Blötdjur, SA, Kräftdjur, Ägg, Fisk, Mjölk, Jordnötter, Sesamfrön, SR, SM, SP

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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



Vecka 21 

Fiskgratäng med citronsås

Krispiga bönbollar med ris

Pastasallad med bacon

Biff Stroganoff



Basvaror att ha hemma:
salt, flingsalt, svartpeppar, vitpeppar, olivolja, vitvinsvinäger, vitlök, grönsaksbuljong, 
smör, fiskbuljong, mjölk, spiskummin, cayennepeppar, torkad oregano, ströbröd, sweet 
chilisås, tomatpuré, senap och ägg 

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

Vit fisk

Biff

Bacon

Fetaost

Crème fraiche*

Riven ost

Bönor

Pasta

Ris*

Zucchini*

Rucola*

Schalottenlök

Rödlök*

Citron

Potatis

Vitkål*

Tomat*

Gul lök*

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. Fiskgratäng med citronsås
Smakrik fiskgratäng med crème fraiche och potatismos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Vitpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitkål, strimlad 150 g 300 g 
 Citronsås:
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Fiskbuljongtärning  0,5 st  1 st
Citron, finrivet skal
och pressad saft  0,5 st  1 st
 Potatismos:
Potatis, mjölig  400 g  800 g
Smör  1 msk  2 msk
Mjölk  1 dl  2 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, vitpeppar, fiskbuljong, mjölk och smör.

1. Sätt ugnen på 200°. Skala och koka potatisen
i saltat vatten. Mosa med en potatisstöt eller
ballongvisp. Tillsätt smör, mjölk och salt. Rör 
kraftigt till ett fluffigt mos.

2. Koka upp crème fraiche, vatten och buljong. 
Smaka av med citronskal och saft.

3. Lägg fisken i mitten av en ugnsform. Salta och
peppra. Fördela moset runt fisken.

4. Häll såsen över fisken och gratinera mitt i 
ugnen ca 20 min. Toppa med rödlök och servera 
med vitkål.

Tips:
• Blanda vitkålen med olivolja, vinäger, salt och peppar.
• Servera gurk- och morotsstavar till barnen.

 

40 MIN
565 kcal/port. 

Energi från: Fett 29g 
Kolhydrater 41g 

Protein 33g

Serveringstips och inspiration



2. Krispiga bönbollar med ris
Bönbollar med ris, tomat och kall sås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,25 dl  2,5 dl 
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Tomat, tärnad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
 Bönbullar:
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Spiskummin  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Ströbröd 0,5 dl  1 dl
 Sås:
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Sweet chilisås  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sweet chilisås, ströbröd, cayennepeppar,
spiskummin och ägg.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Mosa bönorna och blanda med ost, lök, ägg, 
spiskummin, salt och cayennepeppar till en jämn 
smet.

3. Forma smeten till bollar och rulla i ströbröd. Hetta 
upp olja i en stekpanna. Stek bollarna till fin färg på 
medelvärme ca 20 min.

4. Blanda crème fraiche med sweet chilisås, smaka 
av med salt.

5. Servera bollarna med ris, vitkål, tomat, lök och sås.

Tips:
• Har du tortillabröd eller pitabröd hemma, servera
det till.
• Låt barnen vara med och rulla bollarna.

 

35 MIN
646 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 81g 

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



3. Pastasallad med bacon
En riktigt somrig pastasallad med bacon, hyvlad zucchini och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 225 g 450 g
Bacon 110 g 220 g
Tomat, i mindre bitar 1,5 st 3 st
Zucchini, hyvlad 0,25 st 0,5 st
Rucola 0,25 st 0,5 st
Fetaost 75 g 150 g
 Dressing:
Schalottenlök 0,5 st 1 st
Olivolja 0,5 dl 1 dl
Oregano, torkad 1 tsk 2 tsk
Vitvinsvinäger 0,5 msk 1 msk
Vitlöksklyfta, finriven 0,5 st 1 st
Flingsalt 1 tsk 2 tsk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skölj pastan i kallt vatten. Skär baconet i mindre bitar 
och stek det krispigt.

2. Finhacka löken och blanda med olja, oregano, 
vinäger, vitlök och salt. Vänd runt pastan med dres-
sing, bacon, tomater, zucchini och rucola. Toppa med 
smulad fetaost och svartpeppar.

Tips:
• Har du färska örter hemma, blanda ner dom i dres-
singen.
• Servera bacon och fetaost vid sidan av till barnen.

 

20 MIN
867 kcal/port. 

Energi från: Fett 49g 
Kolhydrater 75g 

Protein 27g

Serveringstips och inspiration



4. Biff Stroganoff
Godaste såsen på biff, senap och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,25 dl  2,5 dl
Biff, strimlad  250 g  500 g
Smör  10 g  20 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Tomatpuré  1,5 msk  3 msk
Senap  1,5 msk 3 msk
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Crème fraiche  0,75 dl  1,5 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Zucchini, tunt hyvlad  0,25 st 0,5 st
Rucola 0,25 st 0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, tomatpuré, grönsaksbuljong
och senap

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp en stekpanna ordentligt. Stek köttet, lite
i taget, i hälften av smöret i 1–2 min. Salta och peppra 
och lägg åt sidan.

3. Sänk värmen och stek löken i resten av smöret un-
der omrörning i 1 min. Tillsätt tomatpurén och stek
ytterligare 2 min.

4. Tillsätt resten av ingredienserna och köttet, låt 
puttra ihop ca 5 min. Blanda zucchini och rucola.

5. Servera stroganoffen med ris och rucola.

Tips:
• Använd gärna fransk senap för lite mer sting.
• Stroganoff kan även serveras med potatis eller  
pasta om barnen hellre vill ha det.

30 MIN
635 kcal/port. 

Energi från: Fett 27g 
Kolhydrater 46g 

Protein 45g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v21 
Innehållsförteckning

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

BACON SKIVAT EKOLOGISKT, Scan
INGREDIENSER: Svenskt sidfläsk* av ekologisk gris (96%), vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), 
konserveringsmedel (E250), *Ekologisk råvara Certifierad av SE-EKO-08 Bacon är en rå produkt och 
skall genomstekas.

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 



Vecka 21 

Tunnbröd med varmrökt lax

Faster Sofias skinkpasta

Kycklinggryta med oliver och bulgur

Zucchinibiffar



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, hönsbuljong, honung, ägg, vetemjöl, torkade oregano, 
paprikapulver och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Tunnbröd

Varmrökt lax

Rökt skinka

Kycklinglårfilé

Crème fraiche*

Matlagningsgrädde

Fetaost

Oliver

Kikärtor

Pasta

Bulgur*

Skalade tomater

Avokado

Potatis

Sallad*

Gul lök*

Tomat*

Zucchini

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. Tunnbröd med varmrökt lax
Somrig rulle med lax och avokadosås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g  800 g 
Avokado  0,5 st  1 st 
Crème fraiche 1,25 dl  2,5 dl
Tunnbröd  2 st  4 st
Sallad, strimlad 0,25 st  0,5 st
Varmrökt lax  125 g  250 g
Tomat, tärnad  1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Koka potatisen.

2. Mosa avokadon och blanda med crème fraiche. 
Smaka av med salt och peppar.

3. Lägg ut tunnbröden och lägg potatis i mitten på
varje bröd. Mosa potatisen och lägg på en klick
avokadosås. Lägg sallad, lax och tomater ovanpå
och rulla ihop till en rulle.

Tips:
• Ät fisken och tunnbröden i början av veckan.
• Lägg allt i små skålar och låt barnen göra sin egen 
rulle. 

 

10 MIN
525 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 39g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



2. Faster Sofias skinkpasta
God och enkel pasta med skinka och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Tomat, fintärnad  1 st  2 st
Rökt skinka, strimlad 100 g  200 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Fetaost 75 g  150 g
Sallad, strimlad 0,25 st 0,5 st 

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, tomat, skinka och vitlök i olja i en stekpanna
tills löken mjuknat utan att få färg. Tillsätt grädde och
smulad fetaost.

2. Lyft över pastan med en hålslev direkt från vattnet
till såsen, då reder stärkelsen i pastavattnet av såsen
lite. Rör om och smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar.

3. Servera med sallad.

Tips:
• Strö lite torkad oregano över pastan vid servering.
• Servera fetaosten vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Kycklinggryta med oliver och bulgur
En lättlagad grytan med kycklinglårfilé, tomat och oliver.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur  1,5 dl  3 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1,5 st  3 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Skalade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Hönsbuljongtärning  0,5 st  1 st
Oliver 1 dl 2 dl 
Honung  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  0,5 tsk

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

1. Tillaga bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär kycklingen i mindre bitar. Stek kyckling, lök
och vitlök i olja tills löken mjuknat. Häll på tomater 
och vatten och smula ner buljong. Tillsätt oliverna och 
låt sjuda ca 20 min. Smaka av med honung, salt och 
peppar.

3. Servera med nykokt bulgur.

Tips:
• Det är gott med färsk persilja i grytan.
• Denna rätt kan även serveras med pasta om barnen 
gillar det bättre.

 

40 MIN
582 kcal/port. 

Energi från: Fett 16g 
Kolhydrater 64g 

Protein 43g

Serveringstips och inspiration



4. Zucchinibiffar
Smaskiga vegobiffar på zucchini och kikärtor som serveras med bulgur.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur 1,5 dl 3 dl
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt 1 tsk  2 tsk
Zucchini  0,5 st  1 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Ägg  0,5 st  1 st
Vetemjöl  1 msk  2 msk
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Paprikapulver  0,25 tsk  0,5 tsk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Crème fraiche  1,25 dl  2,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, paprikapulver, torkad oregano, vetemjöl,
vitlök, ägg och chiliflakes.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Riv zucchinin grovt på ett rivjärn. Lägg i ett 
durkslag, strö över häften av saltet och rör om. Låt 
stå 5 min och krama sedan ur så mycket vätska som 
möjligt.

3. Mixa kikärtorna slätt. Blanda zucchini, kikärtor, 
hälften av vitlöken, ägg, mjöl, oregano, paprikapulver, 
chiliflakes och resten av saltet till en smet. Hetta upp 
olja i en stekpanna. Klicka ut smeten till små biffar. 
Stek till fin färg på båda sidor, 2-3 min per sida. 

4. Blanda crème fraiche med resten av vitlöken, 
smaka av med salt och peppar.

5. Servera biffarna med bulgur och vitlökssås.

Tips:
• Smaksätt crème fraichen med mango chutney om du 
har det hemma.
• Barnen gillar garanterat biffarna med sin krispiga 
stekyta.

45 MIN
565 kcal/port. 

Energi från: Fett 38g 
Kolhydrater 39g 

Protein 16g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v21 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

SHRIMPS IN BRINE, SELLERS BRAND
INGREDIENSER: RÄKOR 59%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, E 262), konserveringsmedel 
(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,  
syrningskultur 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**, cayenne- 
peppar**), lök**, antioxidationsmedel (E 300 askorbinsyra), konserveringsmedel (E 250 natriumni-
trit). *KRAV-ekologisk ingrediens. **Ekologisk ingrediens. Kokt och rökt. URSPRUNG KÖTTRÅVARA: 
Fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige..



Vecka 21 

Tunnbröd med varmrökt lax

Faster Sofias skinkpasta

Zucchinibiffar

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, ägg, vetemjöl, torkade oregano, paprikapulver 
och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Tunnbröd

Varmrökt lax

Rökt skinka

Crème fraiche*

Matlagningsgrädde

Fetaost

Kikärtor

Pasta

Bulgur

Avokado

Potatis

Sallad*

Gul lök

Tomat*

Zucchini

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 varmrökt lax
Somrig rulle med lax och avokadosås.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis 800 g 
Avokado  1 st 
Crème fraiche 2,5 dl
Tunnbröd  4 st
Sallad, strimlad 0,5 st
Varmrökt lax  250 g
Tomat, tärnad  2 st

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Koka potatisen.

2. Mosa avokadon och blanda med crème fraiche. 
Smaka av med salt och peppar.

3. Lägg ut tunnbröden och lägg potatis i mitten på
varje bröd. Mosa potatisen och lägg på en klick
avokadosås. Lägg sallad, lax och tomater ovanpå
och rulla ihop till en rulle.

Tips:
• Ät fisken och tunnbröden i början av veckan.
• Lägg allt i små skålar och låt barnen göra sin egen 
rulle. 

 

10 MIN
525 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 39g 

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



2. Faster Sofias skinkpasta
God och enkel pasta med skinka och fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Gul lök, hackad  1 st
Tomat, fintärnad  2 st
Rökt skinka, strimlad  200 g
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Olivolja  1 msk
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Fetaost 150 g
Sallad, strimlad 0,5 st

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek lök, tomat, skinka och vitlök i olja i en stekpanna
tills löken mjuknat utan att få färg. Tillsätt grädde och
smulad fetaost.

2. Lyft över pastan med en hålslev direkt från vattnet
till såsen, då reder stärkelsen i pastavattnet av såsen
lite. Rör om och smaka av med salt och nymalen 
svartpeppar.

3. Servera med sallad.

Tips:
• Strö lite torkad oregano över pastan vid servering.
• Servera fetaosten vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



3. Zucchinibiffar
Smaskiga vegobiffar på zucchini och kikärtor som serveras med bulgur.

Ingredienser: 4 portioner
Bulgur 3 dl
Olivolja  2 msk
Salt 2 tsk
Zucchini  1 st
Kikärtor, avsköljda  1 frp
Vitlöksklyfta, pressad  2 st
Ägg  1 st
Vetemjöl  2 msk
Oregano, torkad  2 tsk
Paprikapulver  0,5 tsk
Chiliflakes  0,5 tsk
Olivolja  1 dl
Crème fraiche  2,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, paprikapulver, torkad oregano, vetemjöl,
vitlök, ägg och chiliflakes.

1. Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.

2. Riv zucchinin grovt på ett rivjärn. Lägg i ett 
durkslag, strö över häften av saltet och rör om. Låt 
stå 5 min och krama sedan ur så mycket vätska som 
möjligt.

3. Mixa kikärtorna slätt. Blanda zucchini, kikärtor, 
hälften av vitlöken, ägg, mjöl, oregano, paprikapulver, 
chiliflakes och resten av saltet till en smet. Hetta upp 
olja i en stekpanna. Klicka ut smeten till små biffar. 
Stek till fin färg på båda sidor, 2-3 min per sida. 

4. Blanda crème fraiche med resten av vitlöken, 
smaka av med salt och peppar.

Tips:
• Smaksätt crème fraichen med mango chutney om du 
har det hemma.
• Barnen gillar garanterat biffarna med sin krispiga 
stekyta.

45 MIN
565 kcal/port. 

Energi från: Fett 38g 
Kolhydrater 39g 

Protein 16g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v21 
Innehållsförteckning

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.

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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



Vecka 21 

Fisk i ugn med tomater

Rotfruktsallad med parmaskinka

Grekisk böngryta

Wok med biff, lime, chili och vitlök



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
Rotselleri, riven 100 g 200 g
Vitkål, tunt hyvlad 100 g 200 g

Blanda rotselleri och vitkål och krama runt med en skvätt vinäger, 
salt och nymalen svartpeppar.

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes, grönsaksbuljong, malen kanel, flytande 
honung, balsamvinäger, rågkusar, japansk soja och neutral olja

Vit fisk

Biff

Lufttorkad skinka

Matlagningsgrädde

Ägg

Oliver

Bönor

Krossade tomater

Kikärtor

Nudlar

Couscous

Morot*

Rotselleri*

Potatis*

Tomat*

Rödlök*

Vitkål*

Ingefära

Purjolök

Citron

Gul lök



1. Fisk i ugn med tomater
Krämig fisk i ugn med tomater och couscous.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Couscous  1 dl  2 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Tomat, kvartade i klyftor 1,5 st  3 st
Purjolök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Citron, finrivet skal  0,25 st  0,5 st
Matlagningsgrädde  1,25 dl  2,5 dl

Bra att ha hemma:
salt och svartpeppar

1. Sätt ugnen på 200°. Tillaga couscousen enligt
anvisningen på förpackningen.

2. Vik fiskfiléerna dubbla och lägg i en ugnsform
tillsammans med tomat och purjolök.

3. Salta, peppra och riv över citronskal. Häll på
grädden och ställ in i mitten av ugnen i 20 min.

4. Servera med couscous.

Tips:
• Garnera gärna med någon färsk ört om det finns
hemma.

 

25 MIN
376 kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 38% 

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



2. Rotfruktsallad med parmaskinka
Matigare sallad med bönor, rostade morötter och lufttorkad skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rotselleri, tärnad 75 g 150 g
Potatis, tärnad 75 g 150 g
Morot, tärnad 1 st 2 st
Olivolja 0,5 tsk 1 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk
Ägg 2 st 4 st
Tomat 2 st 4 st
Kikärtor, avsköljda 0,5 frp 1 frp
Rödlök, strimlad 0,5 st 1 st
Lufttorkad skinka 80 g 160 g
 Vinägrett:
Balsamvinäger 1 msk 2 msk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Salt 0,25 tsk 0,5 tsk

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

1. Stek rotfrukterna i olja tills de är mjuka, 6-8 min. 
Salta. Lägg äggen i en kastrull med vatten, låt koka 4 
min för en krämig gula.

2. Skär tomaterna i mindre bitar och skölj av kikärtorna. 
Blanda alla ingredienserna till vinägretten. Vänd ihop 
rotfrukter, tomater, kikärtor, rödlök och vinägrett på 
ett serveringsfat. Lägg ägghalvor och skinkskivor 
ovanpå. 

Tips:
• Det går bra att ugnssteka rotsakerna istället i 220°.

 

25 MIN
420 kcal/port. 

Energi från: Fett 39% 
Kolhydrater 35% 

Protein 26%

Serveringstips och inspiration



3. Grekisk böngryta
Härligt värmande gryta med potatis, bönor, vitlök och chiliflakes.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 150 g  300 g
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  2 st  4 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1,5 dl  3 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Kanel, malen  0,25 tsk  0,5 tsk
Bönor, avsköljda  0,5 st  1 st
Oliver 15 g  30 g
Rågkusar  2 skivor  4 skivor

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes, grön-
saksbuljong, malen kanel, flytande honung och råg-
kusar

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Skala och tärna potatis. Stek potatis, lök, vitlök och
chiliflakes i en gryta med olja. Tillsätt krossade to-
mater, vatten, buljong och kanel. Låt sjuda ca 20 min. 
Tillsätt bönor och oliver och sjud ytterligare 5 min.

3. Smaka av med salt, peppar och ev honung. Servera
grytan med rågkusar.

Tips:
• Gott med en klick yoghurt på vid servering.

 

35 MIN
360 kcal/port. 

Energi från: Fett 31% 
Kolhydrater 54% 

Protein 15%

Serveringstips och inspiration



4. Wok med biff, lime, chili och vitlök
Färgsprakande wok med nudlar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  100 g  200 g
Neutralolja 0,5 msk  1 msk
Vitkål, strimlad  150 g  300 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Ingefära, riven  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Biff, strimlad 0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Japansk soja 1 msk  2 msk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutralolja, japansk soja, chiliflakes 
och vitlök

1. Tillaga nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp hälften av oljan i en wok- eller stekpanna.
Stek vitkål, morot, lök, ingefära, vitlök och chiliflakes i 
3 min. Lyft bort grönsakrna ur pannan så länge.

3. Hetta upp wokpannan igen med resten av oljan och
stek biffen, salta och peppra. Stek köttet i omgångar
om wokenpannan är av mindre storlek. Blanda kött och 
grönsaker i wokpannan. Vänd ner nudlarna, droppa över 
soja och servera direkt.

Tips:
• Variera genom att servera woken med ris.

30 MIN
410 kcal/port. 

Energi från: Fett 22% 
Kolhydrater 47% 

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v21 
Innehållsförteckning

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

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

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

LUFTTORKAD SKINKA
Ingredienser: Fläskkött, salt, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301. Till 100g färdig-
vara har använts 145g kött..


