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Hälsokassen är för dig som vill äta lite bättre, lite enklare. 

Vi har skapat en kasse med både hälsosamma, goda och enkla recept. 
Jag tycker att hälsosam mat ska vara just så, enkel och njutningsfull. 

Att äta hälsosamt innebär inte att man måste äta perfekt eller att man 
aldrig ska äta godsaker. Tvärtom kan det snarare finnas utrymme för det lilla 
extra ibland genom att äta bra mat till vardags. 

Hoppas att du kommer att gilla våra menyer och att de passar din livsstil. 

Förresten, våra recept innehåller max 500 kcal per portion.

Din beställning ska innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Hälsokassen:

* Används i fler recept
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Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Morot, tunt hyvlad 1,5 st 3 st
Rucola 35 g 70 g
Gurka, tunt hyvlad 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, fisksås, chiliflakes, socker, vitlök, grönsaksbuljong, malen kanel, 
flytande honung, rågkusar, ägg, torkad oregano, panko ströbröd, ketchup, inlagda rödbetor, 
fransk senap och mellanmjölk
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Asiatisk tonfisksallad med nudlar
Risnudlar med vitkål, koriander, tonfisk och lime.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar 90 g 180 g
Tonfisk, på burk 140 g 280 g
Fisksås 0,75 msk 1,5 msk
Lime, pressad saft 0,5 st 1 st
Socker 1 tsk 2 tsk
Vitkål, tunt strimlad 100 g 200 g
Salladslök, strimlad 0,5 knippe 1 knippe
Koriander, grovhackad 
med stjälkarna 5 g 10 g
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk 
 
Bra att ha hemma:
salt, fisksås, socker och chiliflakes

1. Låt nudlarna ligga i kokande eller hett vatten tills de 
blivit mjuka, ca 3 min. Krama vätskan ur tonfisken.

2. Blanda fisksåsen med limesaft och socker. Vänd 
runt tonfisken med nudlar, såsen, vitkål, salladslök, 
koriander och chiliflakes. Smaka av med salt.

Tips:
• Toppa med färsk chili om du har det hemma.

RECEPT 1 • 15 MIN
281kcal/port. Energi från: Fett 4% Kolhydrater 66% Protein 30%



Grekisk böngryta
Härligt värmande gryta med potatis, bönor vitlök och chili.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis, skalad 
och tärnad 150 g 300 g
Gul lök, hackad 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, pressad 2 st 4 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk 
Olivolja 1 msk 2 msk
Krossade tomater 0,5 frp 1 frp
Vatten   1,5 dl 3 dl
Grönsaksbuljong-
tärningar 1 st 2 st
Kanel, malen 0,25 tsk 0,5 tsk
Vita bönor, avsköljda 0,5 st 1 st
Oliver, urkärnade 15 g 30 g
Rågkusar 2 skivor 4 skivor

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, vitlök, chiliflakes, grön-
saksbuljong, malen kanel, flytande honung och 
rågkusar

1. Sätt ugnen på 200º.

2. Skala och tärna potatis. Stek potatis, lök, vitlök och 
chili i en gryta med olja. Tillsätt krossade tomater, 
vatten, buljong och kanel. Låt sjuda ca 20 min. Tillsätt 
bönor och oliver och sjud ytterligare 5 min.

3. Smaka av med salt, peppar och ev honung. 

4. Servera grytan med rågkusar.

Tips:
• Gott med en klick yoghurt på vid servering.

 

RECEPT 2 • 35 MIN
369 kcal/port. Energi från: Fett 30% Kolhydrater 56% Protein 14%



Fake fried chicken med coleslaw
Ugnsbakade kycklingbitar med härligt god coleslaw.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Ägg  0,5 st  1 st
Matyoghurt  0,25 dl  0,5 dl
Oregano, torkad  0,5 tsk  1 tsk
Fransk senap  1 tsk 2 tsk
Kycklinglårfilé  250 g  500 g
Salt  0,25 tsk  0,5 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Panko ströbröd  1 dl  2 dl
 Coleslaw:
Vitkål, strimlad  100 g  200 g
Morot, strimlad  1 st  2 st
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Matyoghurt  1 dl  2 dl
Ketchup  0,5 msk  1 msk
Fransk senap  0,5 msk  1 msk
Chiliflakes  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, torkad oregano, Fransk senap, ägg,
panko ströbröd, ketchup och chiliflakes

1. Koka potatis i lättsaltat vatten. Sätt ugnen på 200°.

2. Vispa ägget lätt och tillsätt yoghurt, oregano och 
senap. Skär varje kycklinglår i två eller tre bitar. Salta 
och peppra kycklingen. Doppa i äggblandningen och 
sedan i ströbrödet.

3. Lägg kycklingbitarna på ett galler och tillaga högt 
upp i ugnen tills de är gyllene, ca 15 min.

4. Lägg alla grönsaker i en bunke och blanda med yog-
hurt, ketchup, senap och chiliflakes. Smaka av med 
salt och peppar. Låt stå i kylen till servering.

Tips:
• Sätt in en långpanna under gallret med kycklingbitarna 
så slipper du dropp i ugnen.

 

RECEPT 3 • 40 MIN
485kcal/port. Energi från: Fett 27% Kolhydrater 41% Protein 32%



Biff à la Lindström
En klassisk köttfärsbiff med rödbetor och kapris.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  300 g  600 g
Nötfärs  250 g  500 g
Gul lök, finhackad  0,25 st  0,5 st
Ägg  0,5 st  1 st
Inlagda rödbetor,
finhackad  1,5 dl  3 dl
Kapris  1 msk  2 msk
Fransk senap  0,5 msk  1 msk
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Olivolja  1 msk  2 msk
Mjölk, mellan  0,75 dl  1,5 dl
Gurka  0,25 st  0,5 st

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

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Blanda färs, lök, ägg, rödbetor, kapris, senap, salt 
och peppar. Forma till små biffar.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna 
ca 2 min per sida. Den söta rödbetan gör att de lätt 
kan brännas så vänd biffarna en extra gång.

4. Mosa potatisen och häll i mjölk.Rör om till ett mos 
och smaka av med salt.

5. Servera biffarna med mos och tunt skuren gurka.

Tips:
• Servera äggula, kapris och rödbetor vid sidan av.

RECEPT 4 • 35 MIN
451kcal/port. Energi från: Fett 38% Kolhydrater 33% Protein 29%


