
Vecka 32 

Lasagne med rökt lax och spenat

Äggakaka med stekfläsk, 
rårörda lingon och rosmarin

Sesampanerad fläskkotlett 
med hoisinsky

Zucchinibiffar



Basvaror att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, mjölk, vitlök, rårörda lingon, ägg, torkad oregano, vetemjöl, smör, 
sesamfrön, hoisinsås, torkad rosmarin, paprikapulver och chiliflakes

 

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

* Används i fler recept 

Kallrökt lax

Stekfläsk rimmat

Fläskkotlett

Ägg*

Riven ost

Crème fraiche*

Krossade tomater

Soltorkade tomater

Färska lasagneplattor

Kikärtor

Ris

Gul lök

Babyspenat

Vitkål

Morot

Zucchini*

Lime

Broccoli

Potatis

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



Lasagne med rökt lax och spenat
Fisklasagne som går lika bra att göra på gravad eller rimmad lax.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Krossade tomater  200 g  400 g
Soltorkade tomater,
strimlade  5 st  10 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl
Mjölk  1 dl  2 dl
Gul lök, finhackad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, finhackad  1 st  2 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Babyspenat  35 g  70 g
Kallrökt lax, i skivor  150 g  300 g
Färska lasagneplattor  200 g  400 g
Riven ost  50 g  100 g
Vitkål, riven  150 g  300 g
Olivolja  1 msk  2 msk

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

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Blanda tomater, crème fraiche, mjölk, lök och
vitlök i en skål. Salta och peppra. Spara 2 dl sås
till lasagnens översta lager.

3. Varva sås, spenat och lax med lasagneplattorna
i 3 eller 4 lager i en ugnsfast form. Tryck till de
sista plattorna lite extra och toppa med den
sparade såsen och riven ost.

4. Grädda lasagnen i ugnen tills den bubblar i
kanterna och fått fin färg, ca 25 min.

5. Blanda vitkål med olja och smaka av med salt
och nymalen svartpeppar.

Tips:
• Färdig tomatsås är perfekt att använda i lasagne.
• Rör ner en klick majonnäs i barnens vitkålssallad.
 

 

RECEPT 1 • 40 MIN
626kcal/port. Energi från: Fett 33g Kolhydrater 46g Protein 36g



Äggakaka med stekfläsk, rårörda lingon och rosmarin
Klassisk husman med zucchini.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Stekfläsk, rimmat 
i skivor  200 g  400 g
Rosmarin, torkad  0,25 tsk  0,5 tsk
Morot  1 st  2 st
Rårörda lingon  1 dl  2 dl
 Äggakaka:
Zucchini  100 g  200 g
Ägg  2,5 st  5 st
Mjölk  2 dl  4 dl
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Smör, till formen  0,5 msk  1 msk

Bra att ha hemma:
salt, vetemjöl, mjölk, smör, torkad rosmarin och 
rårörda lingon.

1. Sätt ugnen på 225º.

2. Riv zucchinin med grova delen av rivjärnet och
pressa ut överflödig vätska.

3. Vispa lätt ihop resten av ingredienserna till en
smet och tillsätt zucchinin.

4. Smörj en ugnsform och häll i smeten. Grädda
mitt i ugnen tills smeten stelnat, ca 20 min.

5. Stek sidfläsket i torr stekpanna och lägg ner
rosmarinkvistarna med fläsket. Stek fläsket till
fin färg på båda sidorna. Servera äggkakan med
fläsket, rårörda lingon och rivna morötter.

Tips:
• Egna rårörda lingon: Rör 225 g frysta lingon med 
1 dl strösocker tills sockret smält.
• Skär morotsstavar till barnen om de gillar det bättre.

 

RECEPT 2 • 30 MIN
646kcal/port. Energi från: Fett 48g Kolhydrater 26g Protein 27g



Sesampanerad fläskkotlett med hoisinsky
Stekt kotlett med japanska smaker och broccoli.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris  1,5 dl  3 dl
Ägg  0,5 st  1 st
Vetemjöl  0,5 dl  1 dl
Sesamfrön  0,5 dl  1 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Fläskkotlett  2 skivor  4 skivor
Olivolja  0,25 dl  0,5 dl
Hoisinsås  0,5 dl  1 dl
Vatten  0,5 dl  1 dl
Broccoli 250 g 500 g
Lime, klyftor  0,5 st  1 st

Bra att ha hemma:
Salt, olivolja, vetemjöl, ägg, hoisinsås och sesamfrön.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Vispa lätt upp ägg i en djup tallrik och blanda
mjöl, sesamfrö och salt på en annan. Vänd kotletterna
först i ägg och sedan mjölblandningen.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek kotletterna
ca 3 min per sida. Lägg kotletterna åt sidan men
diska inte ur pannan. Tillsätt hoisinsås och vatten
koka ett par min till en sky.

4. Lägg broccolin i lättsaltat kokande vatten i 3 min.

5. Servera kotletterna med ris, broccoli, lime och
skysås.

Tips:
• Vill man ha ångad krispig broccoli lägg dem under 
locket på riset. För mer sesam smak häll i lite sesam-
olja.
• Stek köttet i bara smör till barnen om de vill ha rena 
smaker.

RECEPT 3 • 25 MIN
600kcal/port. Energi från: Fett 15g Kolhydrater 74g Protein 42g



Zucchinibiffar
Rostade potatisklyftor med smaskiga vegobiffar på zucchini och kikärtor.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, klyftad  450 g 900 g
Olivolja  1 msk  2 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Zucchini  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Kikärtor, avsköljda  0,5 frp 1 frp
Vitlöksklyfta  0,5 st  1 st
Ägg  0,5 st  1 st
Vetemjöl  1 msk  2 msk
Oregano, torkad  1 tsk  2 tsk
Paprikapulver  0,25 tsk  0,5 tsk
Chiliflakes  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  0,5 dl  1 dl
Vitlöksklyfta, finhackad  0,5 st  1 st
Crème fraiche  1 dl  2 dl

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

1. Fördela potatisen på en plåt och vänd runt
med olja och salt. Rosta i mitten av ugnen
ca 25 min.

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

3. Mixa kikärtorna till en slät massa.

4. Blanda zucchini, kikärtor, vitlök, ägg, mjöl,
oregano, paprikapulver och chiliflakes.

5. Hetta upp olja i en stekpanna. Klicka ut
smeten till små biffar. Stek till fin stekyta,
2–3 min per sida. Blanda ner vitlök i crème
fraiche och servera till biffarna och potatisen.

Tips:
• Smaksätt crème fraiche med mango chutney.
• Kidsen gillar garanterat biffarna med sin krispiga 
stekyta.

RECEPT 4 •  45 MIN
 565kcal/port. Energi från: Fett 38g Kolhydrater 39g Protein 16g


