
Vecka 48 

Tonfisklasagne med tomat och kapris

Fläskwok med broccoli och purjolök

Chili con carne

Svarta bönbullar med gräddsky



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, grönsaksbuljong, vitlök, ströbröd, bak- 
pulver, potatismjöl, mandelmjöl, majsstärkelse, torkad timjan, tomatpuré, kapris, 
cayennepeppar, rårörda lingon, kinesisk soja, socker, grönsaksfond, vinäger, spis- 
kummin, chilipulver och chilisås.

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

* Används i fler recept 

Tonfisk

Fläskytterfilé

Nötfärs

Matlagningsgrädde

Crème fraiche

Riven ost

Färska lasagneplattor

Krossade tomater*

Ris*

Bönor*

Potatis

Purjolök

Broccoli*

Morot

Sallad*

Gul lök*

Paprika

MSC-märkt fisk som kommer från ett 
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

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. Tonfisklasagne med tomat och kapris
Smakrik lasagne med tonfisk, morot och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Tonfisk 1 st  2 st
Färska lasagneplattor  4,5 st  9 st
Riven ost  35 g  70 g
Sallad  0,25 st  0,5 st
 Tomatsås:
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyftor, finrivna  1 st  2 st
Tomatpuré  0,25 dl  0,5 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Crème fraiche  0,25 dl  0,5 dl
Vatten  2,5 dl  5 dl
Morot, finriven  0,5 st  1 st
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, torkad 0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Fräs lök, vitlök, tomatpuré i olja i en kastrull.
Häll i resten av ingredienserna till tomatsåsen
och låt småkoka ca10 min. Häll av vattnet från
tonfisken och rör ner tonfisken i tomatsåsen.

3. Varva pastaplattorna med såsen i en ugnsform
(ca 30x20 cm) avsluta med lite sås och strö på
riven ost.

4. Grädda mitt i ugnen ca 25 min. Servera
lasagnen med strimlad sallad.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra lasagnen.

 

35 MIN
334 kcal/port. 

Energi från: Fett 8g 
Kolhydrater 45g 

Protein 19g



2. Fläskwok med broccoli och purjolök
En klassisk wok med broccoli, purjolök och vitlök. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1 dl 2 dl
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
Majsstärkelse 0,5 msk 1 msk
Olja, neutral 0,5 msk 1 msk
Broccoli, i mindre bitar 125 g 250 g
Purjolök, tunt skivad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Kinesisk soja 0,5 msk 1 msk
Socker 1 tsk 2 tsk
Vatten 0,5 dl 1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, majsstärkelse, vitlök, 
kinesisk soja och socker

1.  Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2.  Skär köttet i tunna strimlor och vänd runt med 
 majsstärkelsen. Hetta upp olja i en wok eller 
 stor stekpanna och stek broccoli, purjolök och
 vitlök på hög värme.

3.  Stek hastigt så att grönsakerna behåller sin 
 krispighet och lägg åt sidan. Bryn köttet lite åt 
 gången, salta och peppra. Lägg i grönsakerna, 
 häll på soja, socker och vatten och låt puttra ihop 
 någon minut. 

4.  Servera med riset.

Tips:
• Gott att toppa med rostade cashewnötter.
• Servera sweet chilisås till woken om barnen tycker 
om det.

35 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 6g 
Kolhydrater 42g 

Protein 32g



3. Chili con carne
God vardagsrätt med nötfärs, chili och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Paprika, strimlad  0,5 st  1 st
Nötfärs  250 g  500 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st  1 st
Vinäger  0,5 msk  1 msk
Chilisås  1 msk  2 msk
Spiskummin  0,5 tsk  1 tsk
Chilipulver  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Bönor, blandade 0,5 frp  1 frp
Sallad 0.25 st 0,5 st 

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, spiskummin, chilipulver,
chilisås, vinäger och grönsaksbuljong

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Bryn lök, vitlök, paprika och färs i olja i en rymlig
kastrull eller gryta. Rör om så att färsen fördelar sig.
Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong, vinäger och
chilisås. Krydda med spiskummin, chili och salt. Koka
under lock på svag värme 15-20 min, rör om då och då.

3. Tillsätt bönorna i grytan och koka ytterligare 
ca 5 min. Servera med ris och strimlad sallad.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• En klick yoghurt svalkar fint om grytan känns stark
för barnen.

 30 MIN
828 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 106g 

Protein 55g



4. Svarta bönbullar med gräddsky
Vegetariska köttbullar med härlig gräddsås. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  250 g  500 g
Broccoli  125 g  250 g
Rårörda lingon  1 dl  2 dl
 Bönbullar:
Gul lök, grovriven  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Bönor, kokta mosade  1 frp  2 frp
Vatten  0,5 dl  1 dl
Mandelmjöl  1 dl  2 dl
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Bakpulver  0,5 tsk  1 tsk
Potatismjöl  1,5 msk  3 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1,5 msk  3 msk
 Gräddskysås:
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Grönsaksfond  0,25 msk  0,5 msk
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, mandelmjöl,
ströbröd, bakpulver, potatismjöl, grönsaksfond,
kinesisk soja och rårörda lingon

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda ihop alla
ingredienserna till bönbullarna till en jämn smet.
Forma till små runda bollar.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 3-5 min.
Lyft ur bönbullarna och häll vatten, grädde, fond
och soja i pannan. Låt småputtra några minuter
och smaka av med salt och peppar.

3. Skär broccolin i buketter och stammen i 
tunna skivor. Koka i saltat vatten ca 3 min. 
Servera bönbullarna med potatis, sås, broccoli 
och rårörda lingon.

Tips:
• Gör en snabbpicklad gurka och servera till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

35 MIN
662 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 79g 

Protein 28g



Familjekassen v48 
Innehållsförteckning

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 

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

TONFISK
Ingredienser: TONFISKFILÉ i bitar (skipjack), vatten, salt. 
Ainesosat: TONNIKALA palana (skipjack), vesi, suola. 
Innehåller: Fisk.



Vecka 48 

Fiskwallenbergare med potatispuré

Spenatgryta med bakat ägg 
och vitlöksbröd

Faster Sofias skinkpasta

Vegobiffar med halloumi och rostad potatis



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, smör, mellanmjölk, ströbröd, vitlök, flytande honung, 
vetemjöl, grönsaksbuljong, torkad salvia, timjan, oregano, ägg och bröd 

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

Vit fisk

Rökt skinka

Ägg*

Crème fraiche*

Fetaost

Halloumi

Kikärtor

Krossade tomater

Vita bönor

Pasta

Potatis*

Gul lök*

Morot*

Babyspenat*

Zucchini*

Citron

Tomat

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. Fiskwallenbergare med potatispuré
Len och mild fisk med klassiska tillbehör.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g  900 g
Smör  10 g  20 g
Mjölk, mellan  1 dl  2 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Vit fisk  250 g  500 g
Äggulor  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Vatten 0,25 dl  0,5 dl 
Crème fraiche  0,5 dl  1 dl
Ströbröd  1 dl  2 dl
Smör  1 msk  2 msk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Zucchini  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, ägg, smör, mellanmjölk och
ströbröd.

1. Skala och skär potatis och palsternacka i mindre
bitar och koka i saltat vatten tills den är mjuk, ca 15
min. Tillsätt smör, mjölk och salt. Mosa eller vispa
samman till en slät puré.

2. Skär fisken i bitar, lägg i matberedare och tillsätt
äggulor, salt och peppar. Mixa snabbt till en slät
färs och tillsätt vatten och crème fraiche under 
knivens gång.

3. Häll ströbröd på en tallrik. Forma biffar av färsen
och vänd dem försiktigt i ströbrödet med hjälp av
en stekspade. Stek på medelvärme i smör och olja,
ca 3 min på varje sida.

4. Servera wallenbergarna med mos och tunt hyvlad
zucchini.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt
frysa in för att ta fram senare i veckan.
• Gott med lingonsylt till, det brukar barnen gilla.

 

30 MIN
587 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 45g 

Protein 30g



2. Spenatgryta med bakat ägg och vitlöksbröd
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  100 g  200 g
Olivolja 0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  1 frp  2 frp
Vita bönor  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, ströbröd, flytande 
honung, smör och bröd

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



3. 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  100 g  200 g
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vatten   0,25 dl  0,5 dl
Crème fraiche  0,5 dl  1 dl
Fetaost  75 g  150 g
Morot, riven  1,5 st  3 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 det mjuknat utan att ta färg. Häll i  vatten, crème 
fraiche och tillsätt 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 grovrivna morötter.

Tips:
• Det går också bra att skippa crème fraiche.
• Servera fetaosten vid sidan av till barnen.

 

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g



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

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, delad  450 g  900 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  75 g  150 g
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,25 dl  0,5 dl
Ägg 0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Babyspenat  20 g  40 g
Citron  0,25 st  0,5 st

Bra att ha hemma:
salt, olivolja 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 morötter, zucchini och halloumi. Blanda runt 
med lök, 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.
• Lägg biffarna mellan bröd och gör burgare till barnen. 

35 MIN
477 kcal/port. 

Energi från: Fett 22g 
Kolhydrater 48g 

Protein 22g



Ekologiska kassen v48 
Innehållsförteckning

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

LINSER RÖDA, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Torkade, skalade och delade ekologiska röda linser*. *KRAV-ekologisk ingrediens.

PASTA  EKO, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: Ekologiskt durum VETEMJÖL*. *KRAV-ekologisk ingrediens.

TOMATER KROSSADE, COOP ÄNGLAMARK 
INGREDIENSER: Skalade, krossade ekologiska tomater* 99,7%, salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

PARMESAN I BIT, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER: MJÖLK*, salt, löpe. *Ekologisk ingrediens. Ursprung mjölkråvara: Italien.
Allergentyp: Mjölk

LAX KALLRÖKT SKIVAD, COOP ÄNGALMARK
Lax* (Salmo salar), socker, salt, vitpeppar, dill. * Odlad i Norge

SOFT TORTILLA ORIGINAL, Santa Maria
INGREDIENSER: VETEMJÖL (64%), vatten, rapsolja, fuktighetsbevarande medel (E422), salt, emulge-
ringsmedel (E471), VETEGLUTEN, bakpulver (natriumbikarbonat), syra (citronsyra), förtjockningsme-
del (E415). Allergentyp: Vete, Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.

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.



Vecka 48 

Tonfisklasagne med tomat och kapris

Fläskwok med broccoli och purjolök

Chili con carne

Svarta bönbullar med gräddsky



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, grönsaksbuljong, vitlök, ströbröd, bak- 
pulver, potatismjöl, mandelmjöl, majsstärkelse, torkad timjan, tomatpuré, kapris, 
cayennepeppar, rårörda lingon, kinesisk soja, socker, grönsaksfond, vinäger, spis- 
kummin, chilipulver och chilisås.

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

* Används i fler recept 

Tonfisk

Fläskytterfilé

Nötfärs

Matlagningsgrädde

Crème fraiche

Riven ost

Färska lasagneplattor

Krossade tomater*

Ris*

Bönor*

Potatis

Purjolök

Broccoli*

Morot

Sallad*

Gul lök*

Paprika

MSC-märkt fisk som kommer från ett 
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

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. Tonfisklasagne med tomat och kapris
Smakrik lasagne med tonfisk, morot och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Tonfisk 1 st  2 st
Färska lasagneplattor  4,5 st  9 st
Riven ost  35 g  70 g
Sallad  0,25 st  0,5 st
 Tomatsås:
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyftor, finrivna  1 st  2 st
Tomatpuré  0,25 dl  0,5 dl
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Crème fraiche  0,25 dl  0,5 dl
Vatten  2,5 dl  5 dl
Morot, finriven  0,5 st  1 st
Kapris  0,25 dl  0,5 dl
Timjan, torkad 0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Salt  0,5 tsk  1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Fräs lök, vitlök, tomatpuré i olja i en kastrull.
Häll i resten av ingredienserna till tomatsåsen
och låt småkoka ca10 min. Häll av vattnet från
tonfisken och rör ner tonfisken i tomatsåsen.

3. Varva pastaplattorna med såsen i en ugnsform
(ca 30x20 cm) avsluta med lite sås och strö på
riven ost.

4. Grädda mitt i ugnen ca 25 min. Servera
lasagnen med strimlad sallad.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra lasagnen.

 

35 MIN
334 kcal/port. 

Energi från: Fett 8g 
Kolhydrater 45g 

Protein 19g



2. Fläskwok med broccoli och purjolök
En klassisk wok med broccoli, purjolök och vitlök. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1 dl 2 dl
Fläskytterfilé 0,5 st 1 st
Majsstärkelse 0,5 msk 1 msk
Olja, neutral 0,5 msk 1 msk
Broccoli, i mindre bitar 125 g 250 g
Purjolök, tunt skivad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 1 st 2 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Svartpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Kinesisk soja 0,5 msk 1 msk
Socker 1 tsk 2 tsk
Vatten 0,5 dl 1 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, neutral olja, majsstärkelse, vitlök, 
kinesisk soja och socker

1.  Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

2.  Skär köttet i tunna strimlor och vänd runt med 
 majsstärkelsen. Hetta upp olja i en wok eller 
 stor stekpanna och stek broccoli, purjolök och
 vitlök på hög värme.

3.  Stek hastigt så att grönsakerna behåller sin 
 krispighet och lägg åt sidan. Bryn köttet lite åt 
 gången, salta och peppra. Lägg i grönsakerna, 
 häll på soja, socker och vatten och låt puttra ihop 
 någon minut. 

4.  Servera med riset.

Tips:
• Gott att toppa med rostade cashewnötter.
• Servera sweet chilisås till woken om barnen tycker 
om det.

35 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 6g 
Kolhydrater 42g 

Protein 32g



3. Chili con carne
God vardagsrätt med nötfärs, chili och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Paprika, strimlad  0,5 st  1 st
Nötfärs  250 g  500 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Vatten  1 dl  2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st  1 st
Vinäger  0,5 msk  1 msk
Chilisås  1 msk  2 msk
Spiskummin  0,5 tsk  1 tsk
Chilipulver  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Bönor, blandade 0,5 frp  1 frp
Sallad 0.25 st 0,5 st 

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, vitlök, spiskummin, chilipulver,
chilisås, vinäger och grönsaksbuljong

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Bryn lök, vitlök, paprika och färs i olja i en rymlig
kastrull eller gryta. Rör om så att färsen fördelar sig.
Tillsätt krossade tomater, vatten, buljong, vinäger och
chilisås. Krydda med spiskummin, chili och salt. Koka
under lock på svag värme 15-20 min, rör om då och då.

3. Tillsätt bönorna i grytan och koka ytterligare 
ca 5 min. Servera med ris och strimlad sallad.

Tips:
• Gott med färsk koriander till.
• En klick yoghurt svalkar fint om grytan känns stark
för barnen.

 30 MIN
828 kcal/port. 

Energi från: Fett 20g 
Kolhydrater 106g 

Protein 55g



4. Svarta bönbullar med gräddsky
Vegetariska köttbullar med härlig gräddsås. 

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  250 g  500 g
Broccoli  125 g  250 g
Rårörda lingon  1 dl  2 dl
 Bönbullar:
Gul lök, grovriven  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Bönor, kokta mosade  1 frp  2 frp
Vatten  0,5 dl  1 dl
Mandelmjöl  1 dl  2 dl
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Bakpulver  0,5 tsk  1 tsk
Potatismjöl  1,5 msk  3 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1,5 msk  3 msk
 Gräddskysås:
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Grönsaksfond  0,25 msk  0,5 msk
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, mandelmjöl,
ströbröd, bakpulver, potatismjöl, grönsaksfond,
kinesisk soja och rårörda lingon

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda ihop alla
ingredienserna till bönbullarna till en jämn smet.
Forma till små runda bollar.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 3-5 min.
Lyft ur bönbullarna och häll vatten, grädde, fond
och soja i pannan. Låt småputtra några minuter
och smaka av med salt och peppar.

3. Skär broccolin i buketter och stammen i 
tunna skivor. Koka i saltat vatten ca 3 min. 
Servera bönbullarna med potatis, sås, broccoli 
och rårörda lingon.

Tips:
• Gör en snabbpicklad gurka och servera till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

35 MIN
662 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 79g 

Protein 28g



Laktosfria kassen v48 
Innehållsförteckning

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

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

LAKTOSFRI CRÈME FRAICHE 12%, VALIO 
INGREDIENSER: Pastöriserad GRÄDDE, modifierad majsstärkelse, förtjockningsmedel pektin, 
syrningskultur och laktasenzym. 
Allergentyp: Mjölk

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

TONFISK
Ingredienser: TONFISKFILÉ i bitar (skipjack), vatten, salt. 
Ainesosat: TONNIKALA palana (skipjack), vesi, suola.
Innehåller: Fisk.



Vecka 48 

Tonfisklasagne med tomat och kapris

Fläskwok med broccoli och purjolök

Svarta bönbullar med gräddsky

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, vitlök, torkad timjan, tomatpuré, kapris, 
socker, cayennepeppar, majsstärkelse, kinesisk soja, mandelmjöl, ströbröd, 
bakpulver, potatismjöl, grönsaksfond och rårörda lingon

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

* Används i fler recept 

Tonfisk

Fläskytterfilé

Matlagningsgrädde

Crème fraiche

Riven ost

Färska lasagneplattor

Krossade tomater

Ris

Bönor

Potatis

Purjolök

Broccoli*

Morot

Sallad

Gul lök*

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. Tonfisklasagne med tomat och kapris
Smakrik lasagne med tonfisk, morot och kapris.

Ingredienser: 4 portioner
Tonfisk  2 st
Färska lasagneplattor  9 st
Riven ost  70 g
Sallad  0,5 st
 Tomatsås:
Gul lök, finhackad  1 st
Vitlöksklyftor, finrivna  2 st
Tomatpuré  0,5 dl
Olivolja  1 msk
Krossade tomater  1 frp
Crème fraiche  0,5 dl
Vatten  5 dl
Morot, finriven  1 st
Kapris  0,5 dl
Timjan, torkad  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Cayennepeppar  2 krm
Salt  1 tsk

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Fräs lök, vitlök, tomatpuré i olja i en kastrull.
Häll i resten av ingredienserna till tomatsåsen
och låt småkoka ca10 min. Häll av vattnet från
tonfisken och rör ner tonfisken i tomatsåsen. 

3. Varva pastaplattorna med såsen i en ugnsform
(ca 30x20 cm) avsluta med lite sås och strö på
riven ost.

4. Grädda mitt i ugnen ca 25 min. Servera
lasagnen med strimlad sallad.

Tips:
• Krydda med extra chiliflakes för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra lasagnen.

 

35 MIN
334 kcal/port. 

Energi från: Fett 8g 
Kolhydrater 45g 

Protein 19g



2. Fläskwok med broccoli och purjolök
En klassisk wok med broccoli, purjolök och vitlök.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  2 dl
Fläskytterfilé  1 st
Majsstärkelse  1 msk
Olja, neutral 1 msk
Broccoli, i mindre bitar  250 g
Purjolök, tunt skivad  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  2 st
Salt 1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Kinesisk soja  1 msk
Socker  2 tsk
Vatten  1 dl

Bra att ha hemma:
svart, svartpeppar, neutral olja, majsstärkelse, vitlök,
kinesisk soja och socker

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär köttet i tunna strimlor och vänd runt med
majsstärkelsen. Hetta upp olja i en wok eller
stor stekpanna och stek broccoli, purjolök och
vitlök på hög värme.

3. Stek hastigt så att grönsakerna behåller sin
krispighet och lägg åt sidan. Bryn köttet lite åt
gången, salta och peppra. Lägg i grönsakerna,
häll på soja, socker och vatten och låt puttra ihop
någon minut.

4. Servera med riset.

Tips:
• Gott att toppa med rostade cashewnötter.
• Servera sweet chilisås till woken om barnen tycker
om det.

 

35 MIN
359 kcal/port. 

Energi från: Fett 6g 
Kolhydrater 42g 

Protein 32g



3. Svarta bönbullar med gräddsky
Vegetariska köttbullar med härlig gräddsås.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  500 g
Broccoli  250 g
Rårörda lingon  2 dl
 Bönbullar:
Gul lök, grovriven  0,5 st
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Bönor, kokta mosade  2 frp
Vatten  1 dl
Mandelmjöl  2 dl
Ströbröd  1 dl
Bakpulver  1 tsk
Potatismjöl  3 msk
Salt  1 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk
Olivolja  3 msk
 Gräddskysås:
Vatten  1,5 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Grönsaksfond  0,5 msk
Soja, kinesisk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, mandelmjöl,
ströbröd, bakpulver, potatismjöl, grönsaksfond,
kinesisk soja och rårörda lingon

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda ihop alla
ingredienserna till bönbullarna till en jämn smet.
Forma till små runda bollar.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 3-5 min.
Lyft ur bönbullarna och häll vatten, grädde, fond
och soja i pannan. Låt småputtra några minuter
och smaka av med salt och peppar.

3. Skär broccolin i buketter och stammen i
tunna skivor. Koka i saltat vatten ca 3 min.
Servera bönbullarna med potatis, sås, broccoli
och rårörda lingon.

Tips:
• Gör en snabbpicklad gurka och servera till.
• Gör potatismos till barnen om dom gillar det bättre.

35 MIN
662 kcal/port. 

Energi från: Fett 25g 
Kolhydrater 79g 

Protein 28g



Tredagarskassen v48 
Innehållsförteckning

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 

RIVEN OST GRATÄNG, COOP 
INGREDIENSER: Ost (mjölk, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe, konserveringsmedel (E 251), 
färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse. Packat i en skyddande atmosfär. 
Allergentyp: Mjölk 

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

Tonfisk
Ingredienser: TONFISKFILÉ i bitar (skipjack), vatten, salt. 
Ainesosat: TONNIKALA palana (skipjack), vesi, suola..
Innehåller: Fisk.



Vecka 48 

Asiatisk laxsoppa

Snabb coq au vin

Linsbiffar med klyftpotatis

Pad thai med räkor



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-
� ll ad

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, grönsaksbuljong, chiliflakes, fisksås, röd currypasta, 
tomatpuré, vitlök, rött matlagningsvin, sweet chilisås, cayennepeppar, panko ströbröd, 
torkan oregano, japansk soja och socker

Laxfilé

Räkor*

Kycklinglårfilé

Rökt skinka

Riven ost

Ägg*

Matlagningsgrädde

Gräddfil

Böngroddar

Linser

Matvete

Nudlar

Citrongräs

Ingefära

Morot*

Champinjoner

Gul lök*

Potatis

Rucola*

Vitkål*

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Vitkål 100 g 200 g
Rucola 15 g 30 g

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



1. Asiatisk laxsoppa
Härligt smakrik soppa med lax och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Vatten  6,5 dl  13 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st  2 st
Fisksås  1 msk  2 msk
Ingefära, riven  10 g  20 g
Citrongräs, strimlad  0,5 st  1 st
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Röd currypasta  1 msk  2 msk
Morot  1 st  2 st
Gul lök 0,5 st  1 st
Laxfilé 200 g  400 g
Böngroddar  50 g  100 g
Räkor  50 g  100 g

Bra att ha hemma:
röd currypasta, grönsaksbuljong, chiliflakes 
och fisksås

1. Koka upp en kastrull med vatten, buljong, fisksås,
hälften av ingefäran, citrongräs, chiliflakes och
currypasta. Låt koka ca 10 min. Skär morötter och
lök i tändsticksliknande strimlor.

2. Lägg ner laxen, resten av ingefäran, morötterna,
löken och böngroddarna i soppan. Ta kastrullen från
värmen och låt stå med lock tills fisken är klar, 
6–8 min. Toppa med räkor.

Tips:
• Gott med koriander till.

 

30 MIN
268 kcal/port. 

Energi från: Fett 45% 
Kolhydrater 17% 

Protein 38%



2. Snabb coq au vin
Kycklinggryta med mustiga smaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Matvete  1 dl  2 dl
Kycklinglårfilé  0,5 frp  1 frp
Rökt skinka  60 g  120 g
Champinjoner, kvartade  125 g  250 g
Gul lök, i klyftor  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Tomatpuré  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, skivad  1 st  2 st
Rött matlagningsvin  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  0,25 dl  0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, tomatpuré, vitlök och rött
matlagningsvin

1. Koka matvetet enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär kycklingen i bitar och skinkan i strimlor. 
Hetta upp en stor gryta och stek kyckling, skinka,
champinjoner och lök i olja. Salta och peppra.

3. Tillsätt tomatpuré och vitlök när kycklingen fått lite
stekyta. Stek ytterligare 2 min.

4. Häll på vin och grädde. Låt koka under lock ca 10
min. Servera grytan med matvete.

Tips:
• Koka matvetet med en buljongtärning och gärna
lite al dente.

25 MIN
429 kcal/port. 

Energi från: Fett 28% 
Kolhydrater 35% 

Protein 37%



3. Linsbiffar med klyftpotatis
Linser innehåller mycket protein, perfekt i vegobiffar.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Olivolja  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Rucola  35 g  70 g
Sweet chilisås  0,5 msk  1 msk
Gräddfil 0,5 dl  1 dl
 Linsbiffar:
Linser, avsköljda  0,5 frp 1 frp
Morot, riven  1 st  2 st
Riven ost  0,75 dl  1,5 dl
Gul lök, riven  0,5 st  1 st
Panko ströbröd  0,5 dl  1 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Vitlöksklyfta, finriven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Cayennepeppar  1 krm  2 krm
Olivolja  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, sweet chilisås, panko ströbröd, vitlök, 
torkad oregano och cayennepeppar

1. Sätt ugnen på 225°. Skär potatisen i klyftor och 
vänd runt med olja på en ugnsplåt. Salta och rosta 
mitt ugnen ca 25 min.

2. Blanda alla ingredienser till biffarna till en jämn 
smet och forma till små biffar.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna
gyllene, 2–3 min per sida.

4. Servera biffarna med klyftpotatis, rucola och sweet
chilisås blandad med gräddfil.

Tips:
• Får du biffar över är det bara att frysa in.

30 MIN
415 kcal/port. 

Energi från: Fett 28% 
Kolhydrater 54% 

Protein 18%



4. Pad thai med räkor
Stekta nudlar med räkor, vitkål, lök och ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  125 g  250 g
Fisksås  0,5 msk  1 msk
Soja, japansk  1,25 msk  2,5 msk
Socker  0,5 msk  1 msk
Gul lök, strimlad  1 st  2 st
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Ägg  1,5 st  3 st
Räkor  170 g  340 g

Bra att ha hemma:
olivolja, japansk soja, socker och fisksås.

1. Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen. 
Spola dem kalla.

2. Blanda fisksås, soja och socker. Rör tills sockret har
lösts upp.

3. Hetta upp en stor stekpanna och stek lök och vitkål
hastigt i olja. Lägg i nudlar. Låt allt bli varmt.

4. Fös nudlarna åt sidan och knäck i äggen. Stek äggen
under omrörning till en äggröra. Vänd runt med nudlarna.

5. Häll på såsen och låt allt bli varmt. Toppa med räkor.

Tips:
• Servera med chiliflakes och en klyfta citron.

25 MIN
429 kcal/port. 

Energi från: Fett 20% 
Kolhydrater 55% 

Protein 25%



Hälsokassen v48 
Innehållsförteckning

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

RIVEN OST GRATÄNG, COOP
INGREDIENSER: Ost 98% (MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, ystenzym och ostlöpe,
konserveringsmedel (E 251), färgämne (E 160a, E 160b)), potatisstärkelse.
Allergentyp: Mjölk

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

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

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

RÄKOR
INGREDIENSER: RÄKOR (Pandalus borealis) 48%, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E 330, 
E 262), konserveringsmedel (E 211, E 202).
Innehåller: Ägg, Kräftdjur, Sesamfrön, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, 
Sojabönor, Selleri, Senap, Lupin, Blötdjur, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter.




