
Vecka 22 

Lax med rosépeppar och fänkålssallad

Spenatgryta med bakat ägg 

Honey and mustard kyckling i ugn

Vitlöksstekt gnocchi  
med skinka, tomat och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, vitvinsvinäger, torkad salvia,  
grönsaksbuljong, vitlök, torkad timjan, torkad oregano, torkad dill, flytande honung, 
ljust bröd, fransk senap och smör

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Ägg

Färsk gnocchi

Matlagningsgrädde

Gräddfil

Riven ost

Fetaost

Krossade tomater

Vita bönor

Potatis*

Fänkål

Gul lök*

Babyspenat

Vitkål

Tomat

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. Lax med rosépeppar och fänkålssallad
Saftig lax i ugn med en frisk fänkålssallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Laxfilé  250 g  500 g
Rosépeppar, krossad  0,5 tsk  1 tsk
Gräddfil  1 dl  2 dl
Majonnäs  0,25 dl  0,5 dl
Dill, torkad  1 tsk  2 tsk
 Fänkålssallad:
Fänkål  1 st  2 st
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, 
torkad dill och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 250°.

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

3. Lägg laxen i en ugnsform och krydda med
rosépeppar och salt. Tillaga mitt i ugnen ca 12 min.

4. Blanda gräddfil, majonnäs och dill. Smaka av med
salt och peppar.

5. Strimla fänkålen tunt, gärna med mandolin. Vänd
runt med vinäger, olja och salt.

6. Servera laxen med potatis och sallad.

Tips:
• Gott att blanda hackad smörgåsgurka i såsen.
• Låt barnen vara med och blanda sås eller sallad.

 

25 MIN
711 kcal/port.  

Energi från: Fett 43g  
Kolhydrater 45g  

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Spenatgryta med bakat ägg 
Snabblagad allt-i-ett-rätt med krämigt ägg som är så god att doppa brödet i.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressade  1 st  2 st
Babyspenat  35 g  70 g 
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Vita bönor, sköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Salvia, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  2 st  4 st
 Vitlöksbröd:
Brödskivor, av ljust bröd  2 st  4 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, torkad salvia, grönsaksbuljong, vitlök,
torkad timjan, torkad oregano, flytande honung, ljust
bröd och smör

1. Sätt ugnen på 200°. Rör ihop alla ingredienser till
vitlökssmöret och bred på brödskivorna. Ugnsrosta
skivorna tills de fått fin färg.

2. Fräs lök och vitlök i olja tills de mjuknar utan att 
få färg.

3. Tillsätt spenat, krossade tomater, bönor, vatten
och buljong. Låt puttra ihop någon minut och tillsätt
sedan alla torra kryddor, honung och salt.

4. Gör fyra djupa gropar och kläck varsamt i äggen.
Låt sjuda under lock tills äggvitan stelnat. Servera
grytan med vitlöksbröd.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Servera med mjuka tortillabröd till barnen.

 

20 MIN
409 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 42g  

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



3. Honey and mustard kyckling i ugn
Snabblagad kyckling i ugn med krämig sås på grädde, honung och senap.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g 500 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  450 g  900 g
Riven ost  75 g  150 g
Vitkål, strimlad 200 g 400 g
 Krämig sås:
Matlagningsgrädde  1,25 dl  2,5 dl
Senap, fransk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Gul lök, riven  0,25 st  0,5 st

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

1. Sätt ugnen på 225°. Hetta upp olja i en stekpanna,
bryn kycklingen runt om. Salta och peppra. Koka
potatisen i lättsaltat vatten.

2. Lägg kycklingen i en ugnssäker form. Blanda grädde, 
senap, honung, vitlök och lök och smaka av med salt. 
Häll såsen över kycklingen och toppa med riven ost. 
Gratinera mitt i ugnen ca 25 min.

3. Servera kycklingen med potatis och vitkål.

Tips:
• Det här är ett bra exempel på rätt där man kan byta 
ut huvudråvaran mot fisk.
• Det går också bra att tillaga kycklingen i mindre bitar
till barnen.

 

35 MIN
605 kcal/port.  

Energi från: Fett 28g  
Kolhydrater 49g  

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



4. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
Färsk gnocchi som steks och sedan blandas med torkad oregano,  

skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk gnocchi 250 g 500 g
Olivolja 1 msk 2 msk 
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st 
Tomat, tärnad 2 st 4 st 
Rökt skinka, tärnad 100 g 200 g
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk

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

1. Stek gnocchin med olja och vitlök tills den är  
gyllenbrun.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och torkad oregano. 
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. Smaka av med 
salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med torkad chiliflakes för extra 
hetta.
• Servera gnocchin separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
607 kcal/port.  

Energi från: Fett 12g  
Kolhydrater 93g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v22 
Innehållsförteckning

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

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

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 (E330).

Färsk gnocchi
Ingredienser: Potatismos 80% [vatten, dehydratiserade potatisflingor 24% (potatis 99%, kryddor), 
potatisstärkelse 15%, VETEmjöl, rismjöl, kryddor, salt, surhetsreglerande medel: mjölksyra, konser-
veringsmedel: kaliumsorbat.
Innehåller: Sojabönor, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Selleri, Lupine and its Deri-
vatives, Kräftdjur, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Senap, Spannmål som innehåller gluten, Ägg, 
Blötdjur.

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



Vecka 22 

Fisk i ugn med rödbetor och vitlökssmör

Pasta med rökt skinka och zucchini

Barnens bästa indiska daal

Gourmetrulle



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, torkad basilika, muskotnöt, smör, mjölk,  
garam masala, vitlök och majonnäs

 

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

Vit fisk

Rökt skinka

Biff

Crème fraiche*

Linser

Kokosmjölk

Krossade tomater

Färsk pasta

Tortillabröd

Ris

Babyspenat*

Potatis*

Rödbeta

Rucola

Morot*

Äpple

Gul lök*

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. Fisk i ugn med rödbetor och vitlökssmör
Saftig fisk i ugn med smör som serveras med ett gott mos.

Ingredienser:  2 portioner  4 portioner
Rödbeta  250 g  500 g
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
 Potatismos:
Potatis  450 g  900 g
Smör  10 g  20 g
Mjölk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Vitlökssmör:
Smör, rumsvarmt  30 g  60 g
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Babyspenat 10 g 20 g
Basilika, torkad 1 tsk  2 tsk
Salt 0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, torkad basilika, vitlök och 
mjölk

1. Sätt ugnen på 175°. Koka rödbetorna i saltat vatten 
tills de är nästan helt mjuka. Dela på dem om de är 
stora. Gnugga av skalet.

2. Skala och skär potatisen i jämnstora bitar. Koka i
saltat vatten. Mosa med potatisstomp eller ballong-
visp, tillsätt smör och mjölk och rör kraftigt till ett 
fluffigt mos. Smaka av med salt.

3. Mixa smöret med vitlök, spenat, basilika och salt.

4. Lägg fisken i en ugnsform, salta och peppra. Skär
rödbetorna i klyftor och fördela runt fisken. Klicka 
smöret på fisken.

5. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Servera fisken med 
moset och rödbetorna.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa
in för att ta fram senare i veckan.
• Servera smöret vid sidan av till barnen.

40 MIN
584 kcal/port.  

Energi från: Fett 25g  
Kolhydrater 51g  

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



2. Pasta med rökt skinka och zucchini
Krämig pastarätt med crème fraiche, zucchini och skinka.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk pasta  200 g  400 g
Rökt skinka, fint hackad  100 g  200 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Zucchini, tärnad 0,5 st 1 st
Neutral olja  0,5 msk  1 msk
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Mjölk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Muskotnöt, riven  1 krm  2 krm
Morot, tunt hyvlad 1,2 st 3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, muskotnöt och mjölk.

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Stek skinka, lök och zucchini i olja i 2 min. Häll på 
crème fraiche och mjölk och låt koka upp. Smaka av 
med salt, peppar och muskot.

3. Vänd ner pastan i såsen. Servera med morötter.

Tips:
• Gott med riven parmesanost till.
• Gör morotsstavar till barnen om de hellre vill ha det.

 

20 MIN
599 kcal/port. 

Energi från: Fett 16g 
Kolhydrater 80g 

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



3. Barnens bästa indiska daal
Vegetarisk indisk linsgryta, daal med spenat, krossade tomater och kokosmjölk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Gul lök  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  0,5 dl  1 dl
Kokosmjölk  125 g  250 g
Linser, torkade  1 dl  2 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Babyspenat  20 g  50 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och garam masala

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär löken i tunna strimlor. Fräs löken i olja i en
gryta och tillsätt garam masala. Häll krossade 
tomater, vatten och kokosmjölk i grytan. Tillsätt
torkade linser och salt. Låt småputtra ca 15 min.

3. Vänd ner babyspenat i grytan. Servera med ris.

Tips:
• Gott att krydda med chiliflakes för extra hetta.
• Servera lite bröd till maten, så kan barnen doppa.

 

30 MIN
608 kcal/port. 

Energi från: Fett 21g  
Kolhydrater 80g  

Protein 19g

Serveringstips och inspiration



4. Gourmetrulle
Wrap med biff och potatis och krämig äppelsås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 250 g 500 g
Gul lök, strimlad 1 st 2 st
Olivolja 1,5 msk 3 msk
Biff 250 g 500 g
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Tortillabröd 2 st 4 st
Rucola 0,5 st 1 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Morot, tunt hyvlad 1 st 2 st
 Äppelsås:
Crème fraiche 1 dl 2 dl
Majonnäs 0,5 dl 1 dl
Äpple, rivet 0,5 st 1 st

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

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda crème 
fraiche, majonnäs och äpple till en sås. Smaka av med 
salt och peppar.

2. Stek löken i olja tills den är ordentligt brynt under 
omrörning. Smaka av med salt. 

3. Salta och peppra köttet. Stek i olja 1-2 min.

4. Servera allt i serveringsskålar och låt alla göra sin 
egen rulle med tortilla, potatis, rucola, lök, sås,
kött och morot.

Tips:
• Gott att blanda riven pepparrot i såsen om du har 
det hemma.
• Slå in wrapen i smörpapper och dela på mitten, så är 
det lättare för barnen att hålla.

30 MIN
684 kcal/port.  

Energi från: Fett 46g  
Kolhydrater 30g  

Protein 34g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v22 
Innehållsförteckning

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 

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.

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.

Rökt skinka eko
INGREDIENSER: Svensk ekologisk skinka* (89%) (skinkbitar), vatten, salt, maltodextrin*, antioxida-
tionsmedel E331, E301, druvsocker*, konserveringsmedel E250. *Ekologisk råvara..

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



Vecka 22 

Lax med rosépeppar och fänkålssallad

Spenatgryta med bakat ägg 

Honey and mustard kyckling i ugn

Vitlöksstekt pasta  
med skinka, tomat och fetaost



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, vitvinsvinäger, torkad salvia,  
grönsaksbuljong, vitlök, torkad timjan, torkad oregano, torkad dill, flytande honung, 
ljust bröd, fransk senap och smör

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Ägg

Pasta

Matlagningsgrädde

Matyoghurt

Riven ost

Fetaost

Krossade tomater

Vita bönor

Potatis*

Fänkål

Gul lök*

Babyspenat

Vitkål

Tomat

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. Lax med rosépeppar och fänkålssallad
Saftig lax i ugn med en frisk fänkålssallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Laxfilé  250 g  500 g
Rosépeppar, krossad  0,5 tsk  1 tsk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Majonnäs  0,25 dl  0,5 dl
Dill, torkad  1 tsk  2 tsk
 Fänkålssallad:
Fänkål  1 st  2 st
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, 
torkad dill och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 250°.

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

3. Lägg laxen i en ugnsform och krydda med
rosépeppar och salt. Tillaga mitt i ugnen ca 12 min.

4. Blanda yoghurt, majonnäs och dill. Smaka av med
salt och peppar.

5. Strimla fänkålen tunt, gärna med mandolin. Vänd
runt med vinäger, olja och salt.

6. Servera laxen med potatis och sallad.

Tips:
• Gott att blanda hackad smörgåsgurka i såsen.
• Låt barnen vara med och blanda sås eller sallad.

 

25 MIN
711 kcal/port.  

Energi från: Fett 43g  
Kolhydrater 45g  

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Spenatgryta med bakat ägg 
Snabblagad allt-i-ett-rätt med krämigt ägg som är så god att doppa brödet i.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressade  1 st  2 st
Babyspenat  35 g  70 g 
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Vita bönor, sköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Salvia, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Honung, flytande  0,5 tsk  1 tsk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  2 st  4 st
 Vitlöksbröd:
Brödskivor, av ljust bröd  2 st  4 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Smör  1 msk  2 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, torkad salvia, grönsaksbuljong, vitlök,
torkad timjan, torkad oregano, flytande honung, ljust
bröd och smör

1. Sätt ugnen på 200°. Rör ihop alla ingredienser till
vitlökssmöret och bred på brödskivorna. Ugnsrosta
skivorna tills de fått fin färg.

2. Fräs lök och vitlök i olja tills de mjuknar utan att 
få färg.

3. Tillsätt spenat, krossade tomater, bönor, vatten
och buljong. Låt puttra ihop någon minut och tillsätt
sedan alla torra kryddor, honung och salt.

4. Gör fyra djupa gropar och kläck varsamt i äggen.
Låt sjuda under lock tills äggvitan stelnat. Servera
grytan med vitlöksbröd.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Servera med mjuka tortillabröd till barnen.

 

20 MIN
409 kcal/port.  

Energi från: Fett 17g  
Kolhydrater 42g  

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



3. Honey and mustard kyckling i ugn
Snabblagad kyckling i ugn med krämig sås på grädde, honung och senap.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Kycklinglårfilé  250 g 500 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  450 g  900 g
Riven ost  75 g  150 g
Vitkål, strimlad 200 g 400 g
 Krämig sås:
Matlagningsgrädde  1,25 dl  2,5 dl
Senap, fransk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Gul lök, riven  0,25 st  0,5 st

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

1. Sätt ugnen på 225°. Hetta upp olja i en stekpanna,
bryn kycklingen runt om. Salta och peppra. Koka
potatisen i lättsaltat vatten.

2. Lägg kycklingen i en ugnssäker form. Blanda grädde, 
senap, honung, vitlök och lök och smaka av med salt. 
Häll såsen över kycklingen och toppa med riven ost. 
Gratinera mitt i ugnen ca 25 min.

3. Servera kycklingen med potatis och vitkål.

Tips:
• Det här är ett bra exempel på rätt där man kan byta 
ut huvudråvaran mot fisk.
• Det går också bra att tillaga kycklingen i mindre bitar
till barnen.

 

35 MIN
605 kcal/port.  

Energi från: Fett 28g  
Kolhydrater 49g  

Protein 37g

Serveringstips och inspiration



4. Vitlöksstekt pasta med skinka, tomat och fetaost
Pasta som steks och sedan blandas med torkad oregano,  

skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta 250 g 500 g
Olivolja 1 msk 2 msk 
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st 
Tomat, tärnad 2 st 4 st 
Rökt skinka, tärnad 100 g 200 g
Fetaost, smulad 75 g 150 g
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk

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

1. Koka pastan enligt anvisningen i förpackningen.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och torkad oregano. 
Vänd ner pastan i tomatblandningen. Smaka av med 
salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med torkad chiliflakes för extra 
hetta.
• Servera pastan separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
607 kcal/port.  

Energi från: Fett 12g  
Kolhydrater 93g  

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v22 
Innehållsförteckning

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

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

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

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

MATYOGHURT, LAKTOS
Ingredienser: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/høypasteurisert og homogenisert MELK/
pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad GRÄDDE/høypasteurisert 
og homogenisert FLøTE/ pastöroitu ja homogenisoitu KERMA, MJÖLKprotein/ MALKEprotein/MAITO-
proteiini, skumMJÖLKspulver/skummet MELKpulver/rasvaton MAITOjauhe, laktasenzym/ laktase/
laktaasi, yoghurtkultur/yoghurt/hapate..
Innehåller: Mjölk.



Vecka 22 

Lax med rosépeppar och fänkålssallad

Spenatgryta med bakat ägg 

Vitlöksstekt gnocchi 
med skinka, tomat och fetaost

Din lösning 
på veckan.



M

Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, vitvinsvinäger, torkad salvia, 
grönsaksbuljong, vitlök, torkad timjan, torkad oregano, torkad dill, flytande ho-
nung, ljust bröd och smör

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Rökt skinka

Ägg

Färsk gnocchi

Gräddfil

Fetaost

Krossade tomater

Vita bönor

Potatis

Fänkål

Gul lök

Babyspenat

Tomat

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. Lax med rosépeppar och fänkålssallad
Saftig lax i ugn med en frisk fänkålssallad.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  900 g
Laxfilé  500 g
Rosépeppar, krossad  1 tsk
Gräddfil  2 dl
Majonnäs  0,5 dl
Dill, torkad  2 tsk
 Fänkålssallad:
Fänkål  2 st
Vitvinsvinäger  1 msk
Olivolja  1 msk
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, rosépeppar, majonnäs, 
torkad dill och vitvinsvinäger

1. Sätt ugnen på 250°.

2. Koka potatisen i lättsaltat vatten.

3. Lägg laxen i en ugnsform och krydda med
rosépeppar och salt. Tillaga mitt i ugnen ca 12 min.

4. Blanda gräddfil, majonnäs och dill. Smaka av med
salt och peppar.

5. Strimla fänkålen tunt, gärna med mandolin. Vänd
runt med vinäger, olja och salt.

6. Servera med kokt potatis.

Tips:
• Gott att blanda hackad smörgåsgurka i såsen.
• Låt barnen vara med och blanda sås eller sallad.

 

25 MIN
711 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 45g 

Protein 36g

Serveringstips och inspiration



2. Spenatgryta med bakat ägg 
Snabblagad allt-i-ett-rätt med krämigt ägg 

som är så god att doppa brödet i.

Ingredienser: 4 portioner
Gul lök, hackad  1 st
Vitlöksklyfta, pressade  2 st
Babyspenat  70 g 
Olivolja  1 msk
Krossade tomater  2 frp
Vita bönor  1 frp
Vatten  1,5 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st
Salvia, torkad  1 tsk
Timjan, torkad  1 tsk
Oregano, torkad  1 tsk
Honung, flytande  1 tsk
Salt  1 tsk
Ägg  4 st
 Vitlöksbröd:
Brödskivor, av ljust bröd  4 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st
Smör  2 msk
Salt  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, torkad salvia, grönsaksbuljong, vitlök,
torkad timjan, torkad oregano, flytande honung, ljust
bröd och smör

1. Sätt ugnen på 200°. Rör ihop alla ingredienser till
vitlökssmöret och bred på brödskivorna. Ugnsrosta
skivorna tills de fått fin färg.

2. Hetta upp en stekpanna med olja och fräs lök och
vitlök tills de mjuknar utan att få färg.

3. Tillsätt spenat, krossade tomater, bönor, vatten
och buljong. Låt puttra ihop någon minut och tillsätt
sedan alla torra kryddor, honung och salt.

4. Gör fyra djupa gropar och kläck varsamt i äggen.
Låt sjuda under lock tills äggvitan stelnat.
Servera grytan med vitlöksbröd.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Servera med mjuka tortillabröd till barnen.

 

20 MIN
409 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 42g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



3. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
Färsk gnocchi som steks och sedan blandas med 

torkad oregano, skinka, tomat och fetaost.

Ingredienser: 4 portioner
Färsk gnocchi 500 g
Olivolja 2 msk 
Vitlöksklyfta, pressad 2 st  
Tomat, tärnad 4 st 
Rökt skinka, tärnad 200 g
Fetaost, smulad 150 g
Oregano, torkad 1 msk

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

1. Stek gnocchin med olja och vitlök tills den har fått 
en gyllenbrun färg.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och torkad oregano. 
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. Smaka av med
salt och peppar.

Tips:
• Gott att krydda med torkad chiliflakes för extra 
hetta.
• Servera gnocchin separat så får barnen själva blanda.

15 MIN
607 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 93g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v22 
Innehållsförteckning

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

KROSSADE TOMATER, COOP
INGREDIENSER: Skalade, hackade tomater och tomajuice 99,9%, surhetsreglerande medel (E330).

Färsk gnocchi
Ingredienser: Potatismos 80% [vatten, dehydratiserade potatisflingor 24% (potatis 99%, kryddor), 
potatisstärkelse 15%, VETEmjöl, rismjöl, kryddor, salt, surhetsreglerande medel: mjölksyra, konser-
veringsmedel: kaliumsorbat.
Innehåller: Sojabönor, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Selleri, Lupine and its 
Derivatives, Kräftdjur, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Senap, Spannmål som innehåller 
gluten, Ägg, Blötdjur.

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



Vecka 22 

Medelhavsfisk

Grekisk bondomelett med tomatsallad

Pannbiff med ljummen potatissallad

Vitlöksstekt gnocchi 
med skinka, tomat och fetaost



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

Tomat, i klyftor 2 st 4 st
Rödlök, tunt strimlad 0,5 st 1 st
Sugarsnaps, 
tunt strimlade 75 g 150 g
Babyspenat 20 g 40 g

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, kapris, vitlök, balsamvinäger, mjölk, smör, ägg, fransk senap 
och torkade oregano

Vit fisk

Rökt skinka

Nötfärs

Ägg

Fetaost*

Färsk gnocchi

Fullkornsris

Tomat*

Gul lök*

Babyspenat*

Potatis*

Cocktailtomater

Rödlök*

Paprika

Rädisor

Sugarsnaps



1. Medelhavsfisk
Härlig saftig fisk med smak av tomater och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornsris  1 dl  2 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Tomat, i bitar  1 st  2 st 
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Kapris  1 msk  2 msk
Babyspenat  15 g  30 g
Olivolja  0,25 dl  0,5 dl
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Lägg fisken i en ugnsform och salta. Blanda tomat,
lök, vitlök, kapris, spenat och olja. Lägg blandningen
på fisken och tillaga mitt i ugnen ca 30 min.

3. Dra ett varv med pepparkvarnen vid servering. 
Servera fisken med riset.

Tips:
• Gott med pressad potatis till.

40 MIN
397 kcal/port.  

Energi från: Fett 34%  
Kolhydrater 35%  

Protein 31%

Serveringstips och inspiration



2. Grekisk bondomelett med tomatsallad
Matig och god omelett med potatis och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, mjölig  200 g  400 g
Smör  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  3 st  6 st
Mjölk  1,5 dl  3 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fetaost, tärnad 40 g  80 g
 Tomatsallad:
Cocktailtomater, skivade 125 g  250 g
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 tsk  1 tsk
Balsamvinäger  0,5 msk  1 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

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

1. Sätt ugnen på 175º.

2. Skala och koka potatisen ca 15 min. Tärna potatisen
och stek i smör till fin färg i en ugnstålig stekpanna. 
Salta.

3. Vispa lätt ihop ägg, mjölk och salt. Häll ägg-
stanningen över potatisen i pannan och toppa med 
fetaosten. Grädda omeletten i övre delen av ugnen 
tills den stelnat, 15-20 min.

4. Skölj den hackade löken i kallt vatten i ett durkslag
(för mildare smak).

5. Blanda tomater, lök, olja, vinäger, salt och peppar 
till en sallad. Servera till omeletten.

Tips:
• Toppa salladen och omeletten med din favoritkrydda, 
tex basilika eller timjan.

 

 

30 MIN
322 kcal/port.  

Energi från: Fett 44%  
Kolhydrater 32%  

Protein 24%

Serveringstips och inspiration



3. Pannbiff med ljummen potatissallad
Saftiga färsbiffar med ljummen sallad på potatis, rödlök och rädisor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nötfärs  250 g  500 g
Rödlök, riven  0,25 st  0,5 st
Ägg  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
 Potatissallad:
Potatis  350 g  700 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rödlök, strimlad  0,25 st  0,5 st
Paprika grön, strimlad 0,5 st  1 st
Senap, fransk  0,5 msk  1 msk
Rädisor, skivade  4 st  8 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg och fransk senap

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda nötfärsen
med lök, ägg, salt och peppar.

2. Forma färsen till biffar. Stek biffarna i olja ca 3 min
per sida.

3. Klyfta ner potatisarna i en het stekpanna med olja
och stek ca 3 min.

4. Vänd ner rödlök, paprika och senap i potatisen.

5. Låt pannan stå kvar på plattan tills spadet kokat in.
Vänd ner rädisorna. Servera potatissalladen med
biffarna.

Tips:
• Koka potatisarna dagen innan så går middagen i
ett nafs.

 

35 MIN
417 kcal/port.  

Energi från: Fett 41%  
Kolhydrater 30%  

Protein 29%

Serveringstips och inspiration



4. Vitlöksstekt gnocchi med skinka, tomat och fetaost
En snabblagad rätt med smak av vitlök och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Färsk gnocchi 250 g 500 g
Olivolja 1 tsk 2 tsk 
Vitlöksklyfta, pressad 1 st 2 st  
Tomat, tärnad 2 st 4 st 
Rökt skinka, tärnad 100 g 200 g
Fetaost, smulad 35 g 70 g 
Oregano, torkad 0,5 msk 1 msk  
 
Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök och torkad oregano

1. Stek gnocchin med olja och vitlök tills den är gyllen-
brun.

2. Blanda tomat, skinka, fetaost och torkad oregano. 
Vänd ner gnocchin i tomatblandningen. Smaka av med 
salt och peppar.

Tips:
• Det går också bra att koka gnocchin i stället för att 
steka.

15 MIN
307 kcal/port. 

Energi från: Fett 17% 
Kolhydrater 56%  

Protein 27%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v22 
Innehållsförteckning

Färsk gnocchi
Ingredienser: Potatismos 80% [vatten, dehydratiserade potatisflingor 24% (potatis 99%, kryddor), 
potatisstärkelse 15%, VETEmjöl, rismjöl, kryddor, salt, surhetsreglerande medel: mjölksyra, konser-
veringsmedel: kaliumsorbat.
Innehåller: Sojabönor, Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Selleri, Lupine and its Deri-
vatives, Kräftdjur, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Senap, Spannmål som innehåller gluten, Ägg, 
Blötdjur.

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

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




