
Vecka 50 

Lax i ugn med ingefära, chili och lime

Bönköttbullar med gräddsås

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås

Pasta med broccolipesto



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, mandlar, vitlök, honung, sesamfrön, smör, 
kinesisk soja, rårörda lingon, vetemjöl, senapsfrön och senap

Din beställning skall innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Familjekassen

* Används i fler recept 

Laxfilé

Nötfärs

Falukorv

Matlagningsgrädde*

Grana padano

Bönor*

Råris

Pasta

Rödlök

Pak choi

Ingefära

Lime

Morot

Potatis*

Gul lök

Vitkål*

Broccoli

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. Lax i ugn med ingefära, chili och lime
Härligt smakrik lax med pak choi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Pak choi  100 g  200 g
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Honung  0,5 msk  1 msk
Ingefära, finriven  0,5 tsk  1 tsk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Lime, finrivet skal  0,5 st  1 st
Sesamfrön  0,5 msk  1 msk
Morot  2 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, honung, chiliflakes och sesamfrön.

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Lägg pak choi i en ugnsform och lägg laxen ovanpå. 
Strö salt på fisk och grönsaker.

4. Blanda honung, ingefära, chiliflakes och saft från
halva limen och pensla fisken med blandningen.
Lägg på några limeskivor och strö över sesamfrön.
Låt stå i ugnen i ca 15 min. Använd gärna en stek- 
termometer, laxen är perfekt vid 50°.

5. Servera med ris och morotsstavar.

Tips:
• Spar tid. Ha gärna ris eller gryn färdigkokt i kylen,
då kan du lätt fixa middagen snabbt.
• Servera lite morot- och gurkstavar bredvid till 
barnen.

 

40 MIN
568 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 71g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Bönköttbullar med gräddsås
Goda köttbullar med både färs och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Nötfärs  200 g  400 g
Bönor, kokta 
och avsköljda  0,5 frp  1 frp
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör  1 msk  2 msk
Vatten  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  100 g  200 g
Rårörda lingon  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, kinesisk soja och rårörda
lingon.

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda färsen med 
mosade bönor, lök, salt och peppar. Forma till runda 
bollar med blöta händer. Stek bollarna i smör till fin 
färg, ca 5 min.

2. Lyft köttbullarna ur stekpannan och häll på vatten i 
pannan. Tillsätt grädde, soja och en stor sked av lingonen. 
Rör om och smaka av såsen med salt och peppar.

3. Lägg ner köttbullarna i såsen och servera
direkt ur stekpannan med potatis, strimlad vitkål
och rårörda lingon.

Tips:
• Ta köttbullarna ur stekpannan precis innan de är 
genomstekta. De blir klara av eftervärmen i såsen 
och blir då extra saftiga.
• Mosa potatisen med lite smör till barnen, det brukar 
uppskattas.

 

30 MIN
486 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 20g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



3. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  350 g  700 g
Falukorv, skivad  250 g  500 g
Vitkål, i bitar  250 g  500 g
 Senapssås:
Smör  0,5 msk  1 msk
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, grovkornig  0,75 msk  1,5 msk
Senapsfrön, gula  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula 
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker 
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål 
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

 

30 MIN
641 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta med broccolipesto
Variant på den klassiska italienska såsen – pesto.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Broccoli  125 g  250 g
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
 Pesto:
Mandlar  0,5 dl  1 dl
Grana padano  0,25 frp  0,5 frp
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandel, vitlök och chiliflakes

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

2. Koka broccolibuketter och stjälken i saltat vatten 
tills mjuka. Mixa ihop med mandlar, ost, vitlök och 
olja. Smaka av med salt.

3. Vänd runt pastan med peston och servera toppad
med rödlök, bönor och chiliflakes.

Tips:
• Toppa med extra riven ost och chiliflakes.
• Torrosta nötter som snacks till barnen.

35 MIN
650 kcal/port. 

Energi från: Fett 71g 
Kolhydrater 93g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v50
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Grana padano
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG).
Innehåller: Mjölk, Ägg.

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, salt, 
lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, konserve-
ringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek



Vecka 50 

Fisk med tomat, halloumi och dill

Nötfärsbiffar med morots- och potatispuré

Vegopasta med grönsaker

Majs- och zucchiniplättar



Basvaror att ha hemma
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, smör, mjölk, ljus sirap, ströbröd, vetemjöl, 
rårörda lingon, balsamvinäger och ägg

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

Vit fisk

Nötfärs

Halloumi

Kidneybönor

Passerade tomater

Majskorn

Bulgur

Pasta

Potatis

Dill

Gul lök*

Vitkål

Rödlök

Babyspenat

Zucchini*

Morot*

Blomkål*

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 med tomat, halloumi och dill
Saftig fisk i ugn med tomatsås och halloumi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Bulgur  1,5 dl  3 dl
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Blomkål, i buketter  125 g  250 g
Halloumi  50 g  100 g
Dill  0,5 st  1 st
 Tomatsås:
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, pressad  0,5 st  1 st
Passerade tomater  0,5 frp  1 frp

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

1. Sätt ugnen på 200°. Koka bulgur enligt anvisningen 
på förpackningen.

2. Hetta upp olja i en kastrull och lägg i lök och vitlök.
Låt fräsa tills löken är gyllenbrun, häll över de
passerade tomaterna. Och låt puttra i ca 10 min.

3. Lägg fisken i en ugnsform och krydda med salt och 
peppar. Häll över tomatsåsen och tillaga mitt i ugnen 
ca 20 min. Använd gärna stektermometer, fisken är 
perfekt vid 52°.

4. Koka blomkålen i lättsaltat vatten tills den är 
al dente.

5. Riv halloumi och finhacka dillen. Blanda ihop och 
toppa fisken.

6. Servera fisken med bulgur och blomkål.

Tips:
• För mer sting, häll i cayennepeppar eller
chiliflakes i tomatsåsen.
• Mixa tomatsåsen så slipper det vara bitar av lök.

25 MIN
363 kcal/port

Energi från: Fett 10g
Kolhydrater 33g

Protein 35g

Serveringstips och inspiration



2. Nötfärsbiffar med morots-och potatispuré
Saftiga biffar med ett ljuvlig mos på morot och potatis.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 250 g 500 g
Morot 3 st 6 st
Smör  1 msk  2 msk
Mjölk  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  150 g  300 g
Smör  1 msk  2 msk
Sirap, ljus  0,5 msk  1 msk
 Färsbiffar:
Ägg  0,5 st  1 st
Vatten  0,5 dl  1 dl
Ströbröd  0,5 dl  1 dl
Nötfärs  250 g  500 g
Gul lök, grovt riven  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, ljus sirap, mjölk, ströbröd 
och ägg

1. Skala och skär potatis och morötter i mindre bitar. 
Koka dem mjuka i saltat vatten. Mixa slätt med en
stavmixer. Tillsätt smör och mjölk och smaka av med 
salt.

2. Vispa upp ägg och vatten lätt i en bunke. Tillsätt
ströbrödet och låt svälla någon minut. Lägg i resten 
av ingredienserna och rör om till en jämn smet.

3. Forma till 12 små biffar. Hetta upp olja i en
stekpanna och stek biffarna tills de är genomstekta
med fin färg på båda sidor, ca 5 min.

4. Skär vitkålen i bitar och stek i smör under omrörning
ca 3 min. Tillsätt sirap och salt och stek ytterligare 
någon minut. Servera biffarna med mos och vitkål.

Tips:
• Det går också bra att göra köttbullar av färsen.
• Servera vitkålen rå om barnen gillar det bättre.

 

40 MIN
475 kcal/port

Energi från: Fett 24g
Kolhydrater 31g

Protein 32g

Serveringstips och inspiration



3. Vegopasta med grönsaker
Vegetarisk pasta med härligt krispiga grönsaker.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  200 g  400 g
Blomkål  200 g  400 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rödlök  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Babyspenat  35 g  70 g

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

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär blomkål i små buketter och stjälken i tunna 
skivor. Hetta upp olja i en stekpanna och stek lök och 
vitlök. Stek under omrörning tills löken är mjuk utan 
att få färg. Salta.

3. Tillsätt pastan och spenat. Dra ett varv med 
pepparkvarnen.

Tips:
• Gott med riven parmesan till.
• Ha lite mozzarella i en skål bredvid till barnen. 
 

 

30 MIN
474 kcal/port

Energi från: Fett 10g
Kolhydrater 78g

Protein 17g

Serveringstips och inspiration



4. Majs- och zucchiniplättar
Nyttiga plättar med majs och zucchini.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ägg  1 st  2 st
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Mjölk  1 dl  2 dl
Zucchini  0,25 st  0,5 st
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Majskorn, avrunnen  0,5 frp  1 frp
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Smör  1 msk  2 msk
Zucchinin, strimlad  0,25 st  0,5 st
Morot, strimlad  1 st  2 st
Kidneybönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Rårörda lingon  1,5 dl  3 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, mjölk, vetemjöl, balsamvinäger, 
rårörda lingon och ägg

1. Vispa ägg, mjöl och mjölk till en klumpfri smet.

2. Grovriv zucchini och lök. Vänd ner i smeten med
majs och salt.

3. Klicka ut smeten i en het stekpanna med smör.
Stek plättarna gyllene på båda sidorna.

4. Blanda zucchini, morot och bönor, smaka av med 
salt och peppar och några droppar vinäger.

5. Servera plättarna med rårörda lingon, zucchini 
och bönsallad.

Tips:
• Det går också bra att göra köttbullar av färsen.
• Servera vitkålen rå om barnen gillar det bättre.

35 MIN
582 kcal/port

Energi från: Fett 27g
Kolhydrater 61g

Protein 24g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v50 
Innehållsförteckning

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

HALLOUMI EKOLOGISK, FONTANA
INGREDIENSER: Pastöriserad get*-ko*- och fårMJÖLK*, salt, vegetabiliskt ystenzym, mynta*. 
*= Ekologisk produkt
Allergentyp: Mjölk

TOMATER PASSERADE, COOP ÄNGLAMARK
INGREDIENSER : Passerade tomater* utan skal och kärnor 99,6% (100 g motsvarar 160 g färska 
tomater), salt. *KRAV-ekologisk ingrediens.

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

PENNE, SALTÅ KVARN
Ingredienser Ekologiskt mjöl av durumvete* *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens.
Allergentyp: Vete



Vecka 50 

Lax i ugn med ingefära, chili och lime

Bönköttbullar med gräddsås

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås

Pasta med broccolipesto



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, mandlar, vitlök, honung, sesamfrön, smör, 
kinesisk soja, rårörda lingon, vetemjöl, senapsfrön och senap

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Nötfärs

Falukorv

Matlagningsgrädde*

Riven ost

Bönor*

Råris

Pasta

Rödlök

Pak choi

Ingefära

Lime

Morot

Potatis*

Gul lök

Vitkål*

Broccoli

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. Lax i ugn med ingefära, chili och lime
Härligt smakrik lax med pak choi.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Pak choi  100 g  200 g
Laxfilé  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Honung  0,5 msk  1 msk
Ingefära, finriven  0,5 tsk  1 tsk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Lime, finrivet skal  0,5 st  1 st
Sesamfrön  0,5 msk  1 msk
Morot  2 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, honung, chiliflakes och sesamfrön.

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Lägg pak choi i en ugnsform och lägg laxen ovanpå. 
Strö salt på fisk och grönsaker.

4. Blanda honung, ingefära, chiliflakes och saft från
halva limen och pensla fisken med blandningen.
Lägg på några limeskivor och strö över sesamfrön.
Låt stå i ugnen i ca 15 min. Använd gärna en stek- 
termometer, laxen är perfekt vid 50°.

5. Servera med ris och morotsstavar.

Tips:
• Spar tid. Ha gärna ris eller gryn färdigkokt i kylen,
då kan du lätt fixa middagen snabbt.
• Servera lite morot- och gurkstavar bredvid till 
barnen.

 

40 MIN
568 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 71g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Bönköttbullar med gräddsås
Goda köttbullar med både färs och bönor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Nötfärs  200 g  400 g
Bönor, kokta 
och avsköljda  0,5 frp  1 frp
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör  1 msk  2 msk
Vatten  1 dl  2 dl
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Soja, kinesisk  0,5 tsk  1 tsk
Vitkål  100 g  200 g
Rårörda lingon  1 dl  2 dl

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, kinesisk soja och rårörda
lingon.

1. Koka potatisen i saltat vatten. Blanda färsen med 
mosade bönor, lök, salt och peppar. Forma till runda 
bollar med blöta händer. Stek bollarna i smör till fin 
färg, ca 5 min.

2. Lyft köttbullarna ur stekpannan och häll på vatten i 
pannan. Tillsätt grädde, soja och en stor sked av lingonen. 
Rör om och smaka av såsen med salt och peppar.

3. Lägg ner köttbullarna i såsen och servera
direkt ur stekpannan med potatis, strimlad vitkål
och rårörda lingon.

Tips:
• Ta köttbullarna ur stekpannan precis innan de är 
genomstekta. De blir klara av eftervärmen i såsen 
och blir då extra saftiga.
• Mosa potatisen med lite smör till barnen, det brukar 
uppskattas.

 

30 MIN
486 kcal/port. 

Energi från: Fett 33g 
Kolhydrater 20g 

Protein 22g

Serveringstips och inspiration



3. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  350 g  700 g
Falukorv, skivad  250 g  500 g
Vitkål, i bitar  250 g  500 g
 Senapssås:
Smör  0,5 msk  1 msk
Vetemjöl  0,5 msk  1 msk
Vatten  0,75 dl  1,5 dl
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 dl
Senap, grovkornig  0,75 msk  1,5 msk
Senapsfrön, gula  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula 
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker 
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål 
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

 

30 MIN
641 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



4. Pasta med broccolipesto
Variant på den klassiska italienska såsen – pesto.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  160 g  320 g
Broccoli  125 g  250 g
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Bönor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
 Pesto:
Mandlar  0,5 dl  1 dl
Riven ost  0,25 frp  0,5 frp
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandel, vitlök och chiliflakes

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

2. Koka broccolibuketter och stjälken i saltat vatten 
tills mjuka. Mixa ihop med mandlar, ost, vitlök och 
olja. Smaka av med salt.

3. Vänd runt pastan med peston och servera toppad
med rödlök, bönor och chiliflakes.

Tips:
• Toppa med extra riven ost och chiliflakes.
• Torrosta nötter som snacks till barnen.

35 MIN
650 kcal/port. 

Energi från: Fett 71g 
Kolhydrater 93g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v50
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

Grana padano
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG).
Innehåller: Mjölk, Ägg.

Falukorv
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, salt, 
lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, konserve-
ringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek



Vecka 50 

Lax i ugn med ingefära, chili och lime

Falukorv med smörstekt vitkål 
och senapssås

Pasta med broccolipesto

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, chiliflakes, mandlar, vitlök, honung, sesamfrön, smör, 
vetemjöl, senapsfrön och senap

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Falukorv

Matlagningsgrädde

Grana padano

Bönor

Råris

Pasta

Rödlök

Pak choi

Ingefära

Lime

Morot

Potatis

Vitkål

Broccoli

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 i ugn med ingefära, chili och lime
Härligt smakrik lax med pak choi.

Ingredienser: 4 portioner
Råris  2 dl
Pak choi  200 g
Laxfilé  500 g
Salt  1 tsk
Honung  1 msk
Ingefära, finriven  1 tsk
Chiliflakes  0,5 tsk
Lime, finrivet skal  1 st
Sesamfrön  1 msk
Morot  3 st

Bra att ha hemma:
salt, honung, chiliflakes och sesamfrön.

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

3. Lägg pak choi i en ugnsform och lägg laxen ovanpå. 
Strö salt på fisk och grönsaker.

4. Blanda honung, ingefära, chiliflakes och saft från
halva limen och pensla fisken med blandningen. Lägg 
på några limeskivor och strö över sesamfrön. Låt stå 
i ugnen i ca 15 min. Använd gärna en stektermometer, 
laxen är perfekt vid 50°.

5. Servera med ris och morotsstavar.

Tips:
• Spar tid. Ha gärna ris eller gryn färdigkokt i kylen,
då kan du lätt fixa middagen snabbt.
• Servera lite morot- och gurkstavar bredvid till
barnen.

 

40 MIN
568 kcal/port. 

Energi från: Fett 18g 
Kolhydrater 71g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



2. Falukorv med smörstekt vitkål och senapssås
Stek korven i skivor med smörstekt vitkål, kokt potatis och en varm senapssås.

Ingredienser: 4 portioner
Potatis  700 g
Falukorv, skivad  500 g
Vitkål, i bitar  500 g
 Senapssås:
Smör  1 msk
Vetemjöl  1 msk
Vatten  1,5 dl
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Senap, grovkornig  1,5 msk
Senapsfrön, gula  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, smör, vetemjöl, senap och gula 
senapsfrön

1. Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falukorven
till fin färg i smör.

2. Stek vitkålen i rikligt med smör tills den sjunker 
ihop och får lite färg, smaka av med salt och peppar.

3. Smält smör till senapssåsen i en liten kastrull och
vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, senap och
senapsfrön. Koka upp under omrörning och sjud tills
såsen tjocknat, smaka av med salt och peppar.

4. Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål 
och senapssås.

Tips:
• Smaksätt såsen med din favoritsenap.
• Spar lite av kålen och råriv istället till barnen, om
dom gillar det bättre.

 

30 MIN
641 kcal/port. 

Energi från: Fett 39g 
Kolhydrater 43g 

Protein 21g

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med broccolipesto
Variant på den klassiska italienska såsen – pesto.

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  320 g
Broccoli  250 g
Rödlök, strimlad  1 st
Bönor, avsköljda  1 frp
Chiliflakes  0,5 tsk
 Pesto:
Mandlar  1 dl
Grana padano  0,5 frp
Vitlöksklyfta  1 st
Olivolja  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, mandel, vitlök och chiliflakes

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

2. Koka broccolibuketter och stjälken i saltat vatten
tills mjuka. Mixa ihop med mandlar, ost, vitlök och
olja. Smaka av med salt.

3. Vänd runt pastan med peston och servera toppad
med rödlök, bönor och chiliflakes.

Tips:
• Toppa med extra riven ost och chiliflakes.
• Torrosta nötter som snacks till barnen.

35 MIN
650 kcal/port. 

Energi från: Fett 71g 
Kolhydrater 93g 

Protein 30g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v50 
Innehållsförteckning

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

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

GRANA PADANO
INGREDIENSER: Opastöriserad KOMJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel (lysozym från ÄGG)..
Innehåller: Mjölk, Ägg.

FALUKORV
INGREDIENSER: Svenskt gris- och nötkött (68%), vatten, potatismjöl, fett från gris, druvsocker, 
salt, lök, kryddor, kryddextrakt (bl.a. cayennepeppar, muskotnöt), antioxidationsmedel E300, 
konserveringsmedel E250, fökarom framställd av lönn och ek



Vecka 50 

Grönsaksris med räkor och stekt ägg

Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé

Pannbiff med ljummen potatissallad

Fransk böngryta



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
Vitkål, finriven 50 g 100 g
Morot, rivna 1,5 st 3 st
Körsbärstomater, 
klyftade 5 st 10 st
Rödlök, strimlad 0,25 st 0,5 st

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, cayennepeppar, sweet chilisås, rågkusar, 
sesamolja, vitlök, sambal oelek, vitt matlagningsvin, torkad timjan, fransk senap och 
grönsaksbuljong

Räkor

Nötfärs

Kycklinglårfilé

Ägg*

Matyoghurt

Kidneybönor

Soltorkade tomater

Råris*

Körsbärstomater*

Rotselleri

Potatis*

Morot*

Gul lök*

Paprika*

Zucchini

Ingefära*

Vitkål*

Rödlök*

Rädisor



1. Grönsaksris med räkor och stekt ägg
Färgglatt ris med räkor och ägg.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1 dl  2 dl
Morot  1 st  2 st
Paprika 0,5 st  1 st
Zucchini  0,5 st  1 st
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Olivolja  1 tsk  2 tsk
Ingefära, riven  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Ägg  2 st  4 st
Räkor  170 g  340 g
Sweet chilisås  0,5 dl  1 dl

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och sweet chilisås

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Tärna grönsakerna och hetta upp olja i en
stekpanna.

3. Stek grönsaker och lök med ingefära och smaka av
med salt. Lite krispighet ska fortfarande finnas
kvar i grönsakerna.

4. Stek äggen på önskat vis.

5. Vänd ihop riset med grönsakerna och servera
med räkor de stekta äggen och sweet chilisås.

Tips:
• Gott att servera färsk koriander till.

45 MIN
440 kcal/port.

 Energi från: Fett 22% 
Kolhydrater 51% 

Protein 27%

Serveringstips och inspiration



2. Japansk ugnsrostad kycklinglårfilé
Kyckling i ugn med smak av vitlök och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Råris  1,5 dl  3 dl
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Morot, skivad  1,5 st  3 st
Gul lök, klyftad  0,5 st  1 st
Vitkål, i bitar  150 g  300 g
Vitlöksklyfta, skivad  1,5 st  3 st
Ingefära, grovriven  1 msk  2 msk
Sambal oelek  0,5 msk  1 msk
Sesamolja  0,5 msk  1 msk
Olja, neutral  0,25 msk  0,5 msk
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, sesamolja, vitlök och sambal oelek.

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

2. Dela kycklinglårfiléerna och lägg i en bunke med 
resterande ingredienser. Vänd runt ordentligt.

3. Lägg över i en ugnsform och stek mitt i ugnen ca
20 min. Använd gärna stektermometer, kycklingen är 
perfekt vid 70°.

4. Servera med råris.

Tips:
• För dig som vill äta mera grönt och mindre snabba 
kolhydrater.

 

35 MIN
394 kcal/port. 

Energi från: Fett 20% 
Kolhydrater 44% 

Protein 36%

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 och fransk senap.

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

2. Forma färsen till runda biffar. Hetta upp en stek-
panna med olja och stek biffarna 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.

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
405 kcal/port. 

Energi från: Fett 42% 
Kolhydrater 28% 

Protein 30%

Serveringstips och inspiration



4. Fransk böngryta
En helt underbar fransk böngryta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Körsbärstomat, delad   4 st 8 st 
Rågkusar   3 skivor 6 skivor
 Böngryta:
Olivolja   0,5 msk 1 msk
Rotselleri, fintärnad   100 g 200 g
Potatis, tärnad   200 g 400 g
Gul lök, i klyftor   0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad   1 st 2 st 
Vatten   2,5 dl 5 dl
Vitt matlagningsvin 1 dl 2 dl 
Grönsaksbuljongtärning  1 st 2 st
Matyoghurt 1 dl 2 dl
Kidneybönor 0,5 frp 1 frp
Soltorkade tomater   35 g 70 g
Timjan, torkad 1 tsk 2 tsk
Salt   0,25 tsk 0,5 tsk 
Cayennepeppar   1 krm 2 krm 

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, cayennepeppar, rågkusar, vitt matlag-
ningsvin, vitlök, torkad timjan och grönsaksbuljong

1. Hetta upp en gryta med olja. Stek rotselleri, potatis, 
lök och vitlök utan att de får färg ca 2 min. Slå på vatten 
och vin och smula ner buljongen. Låt koka under lock i 
ca 20 min.

2. Tillsätt resten av ingredienserna. Rör om och låt 
sjuda tills  allt är varmt. Toppa med tomater och servera 
med bröd.

Tips:
• Riv brödet i bitar, rosta i ugnen och toppa grytan med 
krutongerna.

35 MIN
292 kcal/port. 

Energi från: Fett 25% 
Kolhydrater 59% 

Protein 16%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v50 
Innehållsförteckning

TURKISK YOGHURT 500 G, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteurisert melk/homogenisoitu ja
pastöroitu maito,grädde/kremfløde/ kerma, yoghurtkultur/ yoghurt/hapate
Allergentyp: Mjölk

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

SOLTORKADETOMATER
INGREDIENSER: Soltorkade tomater (Turkiet), solrosolja, salt, oregano, surhetsreglerande
medel (E 330, E 260).
Innehåller: Ägg, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön, Svaveldioxid eller
sulfit, Kräftdjur, Blötdjur, Selleri, Senap, Lupin, Spannmål som innehåller gluten, Sojabönor.




