
Vecka 51 

Toscansk lax i ugn 
med ugnsrostad rotselleri

Indisk kikärtsgryta

Honey and mustard kyckling i ugn

Faster Sofias skinkpasta



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, vitlök, grönsaksbuljong, garam masala, 
sambal oelek, fransk senap och honung

Din beställning skall innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Familjekassen

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklingfilé

Rökt skinka

Matyoghurt

Matlagningsgrädde*

Fetaost

Riven ost

Oliver

Pasta

Kikärtor

Ris

Rotselleri

Tomat*

Rödlök

Gul lök*

Champinjoner

Babyspenat

Potatis

Blomkål

Morot

Bakpotatis

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. Toscansk lax i ugn med ugnsrostad rotselleri
Vitlök och olivolja ger laxen en italiensk prägel.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rotselleri  0,5 kg  1 kg
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
 Toscansk lax:
Laxfilé  250 g  500 g
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Tomat, tärnade  1,5 st  3 st
Oliver, grovt hackade  0,25 frp  0,5 frp
Ströbröd  0,5 msk  1 msk
Rödlök, hackad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,25 dl  0,5 dl

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

1. Sätt ugnen på 175º.

2. Skala rotsellerin och skär i stavar. Råstek rotselleri-
stavarna i olja och salt i en stekpanna på medelvärme 
ca 10 min.

3. Lägg laxbiten i en inoljad ugnsform och salta. 
Vänd ihop tomaterna med resterande ingredienser och 
smaka av med salt och peppar. Fördela tomatsalladen 
runt laxen och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Lägg på rotselleristavarna vid servering.

Tips:
• Ta tempen på firren, den ska ha en innertemperatur
på ca 48° när den är klar.
• Stek vanlig potatis om dom gillar det bättre.

 

 40 MIN
578 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 19g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Indisk kikärtsgryta
Mustig och värmande vegogryta med potatis och kikärtor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Bakpotatis  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Champinjoner, kvartade  125 g  250 g
Vitlöksklyfta, pressad  1,5 st  3 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  2,5 dl  5 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Sambal oelek  1 tsk  2 tsk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Babyspenat  35 g  70 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja grönsaksbuljong, vitlök, garam masala
och sambal oelek.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna potatisen. Hetta upp olja i en
gryta eller kastrull och fräs potatis, lök,
champinjoner och vitlök.

3. Tillsätt kikärtor, vatten, buljong och garam masala. 
Låt sjuda under lock tills potatisen är mjuk 5-10 min.

4. Smaka av med sambal oelek och salt, servera
med en klick yoghurt, spenat och ris. Alternativt
rör ner spenaten yoghurten. (Det kan se lite indiskt
grumligt ut då.)

Tips:
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Kanske barnen föredrar en slät soppa? Mixa och
späd ev med mer vatten.

 

30 MIN
479 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 74g 

Protein 18g

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
Kycklingfilé  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  450 g  900 g
Matlagningsgrädde  1,5 dl  3 dl
Senap, fransk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Riven ost  75 g  150 g
Blomkål  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 runtom till fin färg. Salta och peppra.
Koka potatis i lättsaltat vatten.

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

3. Skär blomkålen i buketter. Lägg ner blomkålen i
kokande, saltat vatten och låt koka ca 3 min. Servera
kycklingen med kokt potatis och blomkål.

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. 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
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 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 grädde 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 svart-
peppar.

3. Servera med grovrivna morötter.

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

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



Familjekassen v51
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

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 

FETAOST
Innehåller: Lupin, Blötdjur, Ägg, Kräftdjur, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller gluten, 
Sojabönor, Selleri, Senap, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön.

RÖKT SKINKA 
INGREDIENSER: Skinka av gris° 90% (helmuskel), vatten, salt, druvsocker, socker, stabiliserings- 
medel (E 451), antioxidationsmedel (E 301), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. 
°Ursprung: Sverige.

TURKISK YOGHURT 3.5%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/ høypasteurisert og homogenisert 
MELK/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad GRÄDDE/høypast-
eurisert og homogenisert FLØTE/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA,
yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk



Vecka 51 

Fisk i ugn med rödbetor och basilikasmör

Pasta med bacon och tomat

Lotta Lundgren - Aloo gobi

Stekt ris med nötfärs och curry



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, neutralolja, smör, mjölk, vitlök, spiskummin, koriander, 
kardemumma, gurkmeja, socker, curry, fisksås, chiliflakes och saltade jordnötter

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

Vit fisk

Bacon

Nötfärs

Crème fraiche

Kokosmjölk

Krossade tomater

Pasta

Ris*

Kikärtor

Lime

Ingefära

Gul lök*

Rödbeta

Potatis*

Morot*

Blomkål*

Basilika

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 basilikasmör
Saftig fisk i ugn med vitlöks- och basilikasmör 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
Basilika, hackad 0,5 st 1 st 
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st

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

1. Sätt ugnen på 175°. Koka rödbetor i saltat vatten. 
Dela på dem om de är stora. Gnugga av skalet när de 
nästan är mjuka rätt igenom. 

2. Skala och skär potatisen i jämnstora bitar. 
Koka i saltat vatten tills de är mjuka. Mosa med pota-
tisstomp eller ballongvisp, tillsätt smör och mjölk och 
rör kraftigt till ett fluffigt mos. Smaka av med salt.

3. Mosa smöret med en gaffel och rör ihop med basilika 
och vitlök.

4. Lägg fisken i en ugnsform och krydda med salt och
peppar. Skär rödbetorna i klyftor och fördela runt 
fisken. Klicka basilika- och vitlökssmöret på fisken.

5. Gratinera 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 bacon och tomat
Mumsig pastarätt där tomatsåsen får sjuda med bacon och crème fraiche.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Pasta  250 g  500 g
Bacon, strimlad  75 g  150 g
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, pressad  1 st  2 st
Krossade tomater  0,5 frp  1 frp
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,5 tsk  1 tsk
Morot  1,5 st  3 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar och vitlök

1. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla baconet och stek det knaprigt i en rymlig
stekpanna. Låt rinna av på hushållspapper. Torka inte
ur stekpannan. Stek lök och vitlök några min utan att
de får färg. Tillsätt bacon, krossade tomater, crème
fraiche, salt och peppar. Koka upp och låt puttra ca
5 min. 

3. Vänd ihop den nykokta pastan med tomatsåsen.
Servera med rivna morötter.

Tips:
• Servera med riven parmesan.
• Skär lite morotsstavar till barnen.

 

 

20 MIN
763 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 105g 

Protein 23g

Serveringstips och inspiration



3. Lotta Lundgren- Aloo gobi
Indisk blomkålsgryta.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Blomkål, buketter  0,25 st 0,5 st
Potatis  200 g  400 g
Gul lök, hackad 0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Spiskummin, malen  0,5 msk  1 msk
Koriander, malen  0,25 msk  0,5 msk
Kardemumma, malen  1 tsk  2 tsk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Vitlöksklyfta, finhackad  2 st  4 st
Tomatpuré  1,5 msk  3 msk
Vatten  1 dl  2 dl
Kokosmjölk  200 ml  400 ml
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Socker  0,5 msk  1 msk
Ingefära, färsk  20 g  40 g
Kikärtor, avsköljda  200 g  400 g
Lime, rivet skal
(endast det gröna)  0,5 st  1 st
Smör  10 g  20 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja, smör, tomatpuré, socker, spiskummin,
koriander, kardemumma, gurkmeja och vitlök.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skär blomkålen i buketter. Skala och tärna potati-
sen. Fräs löken i olja i en gryta med alla torra kryddor.

3. Tillsätt vitlök och tomatpuré. Stek någon minut till
under omrörning. Lägg ner blomkål och potatis. Häll i
vatten, kokosmjölk, salt och socker.

4. Riv ingefäran, krama ner saften i grytan och släng
resten. Låt småputtra under lock tills potatisen är 
mjuk, 10-15 min.

5. Tillsätt kikärtor och limeskal. Pressa ner saften av
halva limen (spar den andra till servering). Koka upp 
och rör ner en klick smör. Servera med nykokt ris.

Tips:
• Koka extra ris till morgondagens middag.
• Servera en klick yoghurt på barnens portion.

 

25 MIN
562 kcal/port. 

Energi från: Fett 28g 
Kolhydrater 61g 

Protein 17g

Serveringstips och inspiration



4. Stekt ris med nötfärs och curry
Ris med blomkål och nötfärs toppad med jordnötter.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Gul lök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Olja, neutral  0,5 msk  1 msk
Curry  0,5 msk  1 msk
Gurkmeja  0,5 tsk  1 tsk
Nötfärs  250 g  500 g
Fisksås  0,5 msk  1 msk
Blomkål, i små buketter  0,25 st 0,5 st
Ris, kokt  1,5 dl  3 dl
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Jordnötter, saltade  0,5 dl  1 dl
Morot, finrivna 1 st  2 st

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, vitlök, neutral olja, curry, gurkmeja,
fisksås, chiliflakes och salta jordnötter

1. Stek lök och vitlök i olja tills den blir mjuk utan att
ta färg. Pudra över curry och gurkmeja och stek
någon minut till. Tillsätt färs och fisksås och stek
under omrörning tills färsen är genomstekt.

2. Tillsätt blomkål och fräs ett par minuter. Vänd
sedan ner riset och låt allt bli varmt. Smaka av med
salt och peppar och strö över chiliflakes. Servera det
stekta riset med morötter och jordnötter.

Tips:
• Det funkar även bra med cashewnötter eller solros-
frön.
• Servera chiliflakes bredvid istället om barnen inte 
gillar stark mat.

30 MIN
377 kcal/port. 

Energi från: Fett 17g 
Kolhydrater 24g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



Ekologiska kassen v51 
Innehållsförteckning

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.

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.

KOKOSMJÖLK, EKO
Ingredienser: ekologiskt kokosextrakt 71% (kokosnöt: vietnam), vatten, förtjockningsmedel (e 415).

CREME FRA KRAV 34%, COOP ÄNGLAMARK
Ingredienser: högpastöriserad grädde*, mjölksyrakultur. *Krav-ekologisk ingrediens.
Allergentyp: mjölk 



Vecka 51 

Toscansk lax i ugn 
med ugnsrostad rotselleri

Indisk kikärtsgryta

Honey and mustard kyckling i ugn

Faster Sofias skinkpasta



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, vitlök, grönsaksbuljong, garam masala, 
sambal oelek, fransk senap och honung

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Kycklingfilé

Rökt skinka

Matyoghurt

Matlagningsgrädde*

Fetaost

Riven ost

Oliver

Pasta

Kikärtor

Ris

Rotselleri

Tomat*

Rödlök

Gul lök*

Champinjoner

Babyspenat

Potatis

Blomkål

Morot

Bakpotatis

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. Toscansk lax i ugn med ugnsrostad rotselleri
Vitlök och olivolja ger laxen en italiensk prägel.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Rotselleri  0,5 kg  1 kg
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Flingsalt  1 tsk  2 tsk
 Toscansk lax:
Laxfilé  250 g  500 g
Flingsalt  0,5 tsk  1 tsk
Tomat, tärnade  1,5 st  3 st
Oliver, grovt hackade  0,25 frp  0,5 frp
Ströbröd  0,5 msk  1 msk
Rödlök, hackad  0,25 st  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Olivolja  0,25 dl  0,5 dl

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

1. Sätt ugnen på 175º.

2. Skala rotsellerin och skär i stavar. Råstek rotselleri-
stavarna i olja och salt i en stekpanna på medelvärme 
ca 10 min.

3. Lägg laxbiten i en inoljad ugnsform och salta. 
Vänd ihop tomaterna med resterande ingredienser och 
smaka av med salt och peppar. Fördela tomatsalladen 
runt laxen och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Lägg på rotselleristavarna vid servering.

Tips:
• Ta tempen på firren, den ska ha en innertemperatur
på ca 48° när den är klar.
• Stek vanlig potatis om dom gillar det bättre.

 

 40 MIN
578 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 19g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Indisk kikärtsgryta
Mustig och värmande vegogryta med potatis och kikärtor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1 dl  2 dl
Bakpotatis  0,5 st  1 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Gul lök, hackad  0,5 st  1 st
Champinjoner, kvartade  125 g  250 g
Vitlöksklyfta, pressad  1,5 st  3 st
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp  1 frp
Vatten  2,5 dl  5 dl
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Garam masala  0,5 msk  1 msk
Sambal oelek  1 tsk  2 tsk
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Babyspenat  35 g  70 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja grönsaksbuljong, vitlök, garam masala
och sambal oelek.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna potatisen. Hetta upp olja i en
gryta eller kastrull och fräs potatis, lök,
champinjoner och vitlök.

3. Tillsätt kikärtor, vatten, buljong och garam masala. 
Låt sjuda under lock tills potatisen är mjuk 5-10 min.

4. Smaka av med sambal oelek och salt, servera
med en klick yoghurt, spenat och ris. Alternativt
rör ner spenaten yoghurten. (Det kan se lite indiskt
grumligt ut då.)

Tips:
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Kanske barnen föredrar en slät soppa? Mixa och
späd ev med mer vatten.

 

30 MIN
479 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 74g 

Protein 18g

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
Kycklingfilé  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  450 g  900 g
Matlagningsgrädde  1,5 dl  3 dl
Senap, fransk  1,25 msk  2,5 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st
Gul lök  0,25 st  0,5 st
Riven ost  75 g  150 g
Blomkål  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 runtom till fin färg. Salta och peppra.
Koka potatis i lättsaltat vatten.

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

3. Skär blomkålen i buketter. Lägg ner blomkålen i
kokande, saltat vatten och låt koka ca 3 min. Servera
kycklingen med kokt potatis och blomkål.

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. 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
Matlagningsgrädde  0,75 dl  1,5 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 grädde 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 svart-
peppar.

3. Servera med grovrivna morötter.

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

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



Laktosfria kassen v51
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

FETAOST, LAKTOSFRI
Ingredienser: Pastöriserad MJÖLK 96% (fårMJÖLK min. 70%, getMJÖLK max. 30%), salt, MJÖLKsy-
rakultur, mikrob. ostlöpe, laktasenzym. Mjölkens ursprungsland Grekland. Vatteninnehåll max. 56%. 
Fett i torrsubstans min. 43%. KRAFTIGT SALTAD..

RÖKT SKINKA 
INGREDIENSER: Skinka av gris° 90% (helmuskel), vatten, salt, druvsocker, socker, stabiliserings-
medel (E 451), antioxidationsmedel (E 301), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. °Ursprung: 
Sverige.

TURKISK YOGHURT LAKTOSFRI, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad mjölk/homogenisert og pasteruisert melk/pastöroitu
maito, grädde/kremfløde/kerma, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk



Vecka 51 

Toscansk lax i ugn 
med ugnsrostad rotselleri

Indisk kikärtsgryta

Faster Sofias skinkpasta

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, flingsalt, svartpeppar, olivolja, ströbröd, vitlök, grönsaksbuljong, garam masala 
och sambal oelek

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Rökt skinka

Matyoghurt

Matlagningsgrädde

Fetaost

Oliver

Pasta

Kikärtor

Ris

Rotselleri

Tomat*

Rödlök

Gul lök*

Champinjoner

Babyspenat

Morot

Bakpotatis

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. Toscansk lax i ugn med ugnsrostad rotselleri
Vitlök och olivolja ger laxen en italiensk prägel.

Ingredienser: 4 portioner
Rotselleri  1 kg
Olivolja  1 msk
Flingsalt  2 tsk
 Toscansk lax:
Laxfilé  500 g
Flingsalt  1 tsk
Tomat, tärnade  3 st
Oliver, grovt hackade  0,5 frp
Ströbröd  1 msk
Rödlök, hackad  0,5 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st
Olivolja  0,5 dl

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

1. Sätt ugnen på 175º.

2. Skala rotsellerin och skär i stavar. Råstek rotselleri-
stavarna i olja och salt i en stekpanna på medelvärme 
ca 10 min.

3. Lägg laxbiten i en inoljad ugnsform och salta. 
Vänd ihop tomaterna med resterande ingredienser och 
smaka av med salt och peppar. Fördela tomatsalladen 
runt laxen och tillaga mitt i ugnen ca 20 min.

4. Lägg på rotselleristavarna vid servering.

Tips:
• Ta tempen på firren, den ska ha en innertemperatur
på ca 48° när den är klar.
• Stek vanlig potatis om dom gillar det bättre.

 

 40 MIN
578 kcal/port. 

Energi från: Fett 43g 
Kolhydrater 19g 

Protein 28g

Serveringstips och inspiration



2. Indisk kikärtsgryta
Mustig och värmande vegogryta med potatis och kikärtor.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  2 dl
Bakpotatis  1 st
Olivolja  1 msk
Gul lök, hackad  1 st
Champinjoner, kvartade  250 g
Vitlöksklyfta, pressad  3 st
Kikärtor, avsköljda  1 frp
Vatten  5 dl
Grönsaksbuljongtärning  1 st
Garam masala  1 msk
Sambal oelek  2 tsk
Matyoghurt  2 dl
Babyspenat  70 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja grönsaksbuljong, vitlök, garam masala
och sambal oelek.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Skala och tärna potatisen. Hetta upp olja i en gryta 
eller kastrull och fräs potatis, lök, champinjoner och 
vitlök.

3. Tillsätt kikärtor, vatten, buljong och garam masala. 
Låt sjuda under lock tills potatisen är mjuk 5-10 min.

4. Smaka av med sambal oelek och salt, servera
med en klick yoghurt, spenat och ris. Alternativt
rör ner spenaten yoghurten. (Det kan se lite indiskt
grumligt ut då.)

Tips:
• Rör ner lite gurkmeja i riset så blir det härligt gult.
• Kanske barnen föredrar en slät soppa? Mixa och
späd ev med mer vatten.

 

30 MIN
479 kcal/port. 

Energi från: Fett 12g 
Kolhydrater 74g 

Protein 18g

Serveringstips och inspiration



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

Ingredienser: 4 portioner
Pasta  400 g
Gul lök, hackad  1 st
Tomat, fintärnad  2 st
Rökt skinka  200 g
Vitlöksklyfta, riven  2 st
Olivolja  1 msk
Matlagningsgrädde  1,5 dl
Fetaost  150 g
Morot, riven  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 grädde 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 svart-
peppar.

3. Servera med grovrivna morötter.

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

30 MIN
627 kcal/port. 

Energi från: Fett 19g 
Kolhydrater 82g 

Protein 31g

Serveringstips och inspiration



Tredagarskassen v51 
Innehållsförteckning

PASTA, COOP
INGREDIENSER: Durumvetemjöl
Allergentyp: Vete

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

FETAOST
Innehåller: Lupin, Blötdjur, Ägg, Kräftdjur, Svaveldioxid eller sulfit, Spannmål som innehåller 
gluten, Sojabönor, Selleri, Senap, Fisk, Mjölk, Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter, Sesamfrön.

RÖKT SKINKA 
INGREDIENSER: Skinka av gris° 90% (helmuskel), vatten, salt, druvsocker, socker, stabiliserings-
medel (E 451), antioxidationsmedel (E 301), konserveringsmedel (E 250). Kokt och rökt. °Ursprung: 
Sverige.

TURKISK YOGHURT 3.5%, LINDAHLS
INGREDIENSER: Högpastöriserad och homogeniserad MJÖLK/ høypasteurisert og homogenisert 
MELK/pastöroitu ja homogenisoitu MAITO, högpastöriserad och homogeniserad GRÄDDE/høypast-
eurisert og homogenisert FLØTE/pastöroitu ja homogenisoitu KERMA, yoghurtkultur/yoghurt/hapate.
Allergentyp: Mjölk



Vecka 51 

Ugnsfisk med dill och citronsås

Fläskytterfilé med 
rotfrukter och örtdressing

Pasta med krämig ädelost och svamp

Frittata med majs 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-
� ll ad

Ingredienser 2 portioner 4 portioner
Rucola 35 g 70 g
Körsbärstomater 125 g 250 g
Majskorn 0,5 dl 1 dl

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

Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad dill, grönsaksbuljong, honung, torkad timjan, vitvins-
vinäger, vitlök, torkad oregano och standard mjölk 

Vit fisk

Fläskytterfilé

Ägg

Ädelost

Matlagningsgrädde

Fetaost

Majskorn*

Fullkornspasta

Potatis*

Palsternacka

Citron

Haricots verts

Morot*

Rödlök

Champinjoner

Broccoli

Rucola

Körsbärstomater



1. Ugnsfisk med dill och citronsås
Krämig fisk i ugn med citron och palsternacka.

1.Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  200 g  400 g
Palsternacka  2 st  4 st
Vit fisk  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Citron, finrivet skal 
och saft  0,25 st  0,5 st
Dill, torkad  1 tsk  2 tsk
Grönsaksbuljongtärning  0,5 st  1 st
Haricots verts  75 g  150 g

Bra att ha hemma:
salt, torkad dill och grönsaksbuljong

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skala och skär potatis och palsternacka i jämnstora
bitar. Koka i lättsaltat vatten.

3. Lägg fisken i en passande ugnsform och salta.
Blanda ihop grädde, vatten, citron och torkad dill och
riv ner buljongen. Häll såsen över fisken och gratinera
mitt i ugnen ca 20 min. Använd gärna stektermometer,
fisken är perfekt vid 56°.

4. Lägg haricots verts i saltat kokande vatten och låt
koka ca 3 min. Pressa potatis och palsternacka vid
servering.

Tips:
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan, alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.

 

30 MIN
313 kcal/port. 

Energi från: Fett 28% 
Kolhydrater 37% 

Protein 35%

Serveringstips och inspiration



2. Fläskytterfilé med rotfrukter och örtdressing
Fläsk i ugn med rotfrukter och örter.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fläskytterfilé  250 g  500 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Potatis  400 g  800 g
Morot  2 st  4 st
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Honung  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
 Örtdressing:
Timjan, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Vatten  1,5 msk  3 msk
Vitlöksklyfta, riven  0,5 st  1 st

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

1. Sätt ugnen på 200º. Gnid in fläskytterfilén med olja, 
salt och peppar. Lägg köttet på en plåt. Skala och skär 
potatis och morötter i små bitar och sprid ut dem på 
plåten bredvid köttet. Blanda olja, honung och salt 
och ringla över dem.

2. Stek mitt i ugnen ca 25 min. Använd gärna stekter-
mometer, köttet är perfekt vid 65°. Låt köttet vila en 
stund innan du skär upp det.

3. Blanda timjan med olja, vinäger, vatten och vitlök. 
Smaka av med salt och peppar. Ringla dressingen över 
köttet och servera med grönsakerna.

Tips:
• Ge ev potatisen och morötterna lite mer färg med 
ugnens grillfunktion ca 5 min.

40 MIN
453 kcal/port. 

Energi från: Fett 37% 
Kolhydrater 40% 

Protein 23%

Serveringstips och inspiration



3. Pasta med krämig ädelost och svamp
Vegetarisk pastarätt med gömmor från skogen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Fullkornspasta  100 g  200 g
Mjölk, standard  0,5 dl  1 dl
Ädelost  50 g  100 g
Olivolja  0,5 msk  1 msk
Rödlök, klyftad  0,5 st  1 st
Champinjoner, delade  125 g  250 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Broccoli, buketter  250 g  500 g

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja och standard mjölk

1. Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen.

2. Häll mjölk i en kastrull och smula ner osten. Låt sju-
da ihop till en sås och smaka av med salt och peppar.

3. Hetta upp olja i en stekpanna. Stek lök och svamp
under omrörning tills de har stekyta och är något 
mjuka. Salta och peppra.

4. Koka broccolin i lättsaltat vatten ca 3 min. Vänd
runt pastan med såsen och toppa med svamp och lök.
Servera med broccolin.

Tips:
• Toppa med lite färska örter, t ex timjan eller oregano.

25 MIN
373 kcal/port. 

Energi från: Fett 34% 
Kolhydrater 46% 

Protein 20%

Serveringstips och inspiration



4. Frittata med majs och fetaost
Italiensk omelett med potatis, majs och fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad 
och skivad  250 g  500 g
Olivolja  0,25 tsk  0,5 tsk
Mjölk, standard  2,5 dl  5 dl
Ägg  3 st  6 st
Salt  0,75 tsk  1,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Fetaost, tärnad  75 g  150 g
Majskorn  0,5 dl  1 dl
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Morot, riven  1,5 st  3 st

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka den skivade potatisen i saltat vatten ca 5 min.

3. Smörj en ugnsform med olja och lägg i potatisen.

4. Vispa ihop mjölk, ägg, salt och peppar med en gaffel. 
Häll blandningen över potatisen, vänd runt lite och 
tillaga mitt i ugnen ca 15 min.

5. Ta ut formen och strö över fetaost, majs och oregano.
Ställ tillbaka formen i ugnen och tillaga ytterligare 
ca 10 min. Servera med rivna morötter.

Tips:
• Rena rama expressmiddagen om det ligger några kokta 
potatisar i kylen och ropar.

35 MIN
445 kcal/port. 

Energi från: Fett 45% 
Kolhydrater 33% 

Protein 22%

Serveringstips och inspiration



Hälsokassen v51 
Innehållsförteckning

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

FULLKORNSPASTA
INGREDIENSER Ekologiskt fullkornsmjöl av durumVETE* *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens.
Allergen: Spannmål som innehåller gluten.

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%.

ÄDELOST
Ingredienser: GRÄDDE, SKUMMJÖLKSPULVER, salt, maltodextrin, vegetabiliskt fett (palm, shea), 
persilja, arom, socker, vitpeppar, jästextrakt, stabiliseringsmedel (karragenan,fruktkärnmjöl, ), 
syra (mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat), syrningskultur.
Innehåller: Mjölk.


