
Vecka 44 

Fetaostgratinerad lax 
med rosépeppar och grädde

Wokade nudlar med stekt ägg

Klassisk lasagne

Irish champ med korv



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitt matlagningsvin, vitlök, fiskbuljong, 
rosépeppar, sweet chilisås, smör, tomatpuré, vitvinsvinäger, mjölk, vetemjöl,  
mellanmjölk och senap.

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

* Används i fler recept 

Laxfilé

Nötfärs

Korv

Matlagningsgrädde

Fetaost

Ägg

Nudlar

Riven ost

Krossade tomater

Lasagneplattor

Haricots verts*

Potatis*

Ingefära

Rödlök

Citron

Vitkål*

Morot

Gul lök

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



Fetaostgratinerad lax med rosépeppar och grädde
Lätt och gott - lax under ett täcke av fetaost.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Laxfilé utan skinn  250 g  500 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Matlagningsgrädde  1 dl  2 dl
Vatten  0,25 dl  0,5 dl
Vitt matlagningsvin  0,5 dl  1 dl
Fiskbuljongtärning  0,5 msk  1 msk
Vitlöksklyfta, 
finhackad  0,5 st  1 st
Fetaost, smulad  65 g  130 g
Rosépeppar  0,5 msk  1 msk
Haricots verts  35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
salt, vitt matlagningsvin, vitlök, fiskbuljong och 
rosépeppar.

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

2. Lägg laxen i en ugnssäker form och salta.

3. Blanda grädde, vatten, matlagningsvin, buljong och 
vitlök. Häll såsen över fisken och strö över fetaost och 
rosépeppar. Gratinera i ugn ca 15 min. Använd gärna 
en stektermometer, laxen är perfekt vid 50°.

4. Lägg haricots verts i lättsaltat kokande vatten 
och ta upp efter 3 min. Servera laxen med potatis 
och haricots verts. 

Tips: 
• Gott med pressad potatis till.
• Lämna en bit lax utan fetaost om barnen inte gillar det. 

RECEPT 1 • 25 MIN
610 kcal/port Energi från: Fett 29g Kolhydrater 48g Protein 37g



Wokade nudlar med stekt ägg
Vegetarisk nudelrätt smaksatt med chili och ingefära.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Nudlar  125 g  250 g
Olja, neutral  0,25 dl  0,5 dl
Ägg 2 st  4 st
Vitkål, strimlad  75 g  150 g
Rödlök, strimlad  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, riven  1 st  2 st
Sweet chilisås  0,5 dl  1 dl
Ingefära, finriven  0,5 msk  1 msk
Haricots verts  35 g  70 g

Bra att ha hemma: 
neutral olja, vitlök och sweet chilisås.

1. Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.

2. Hetta upp hälften av oljan i en stekpanna eller wok.
Vändstek äggen, 1-2 min per sida. Hacka eller strimla
dem på en skärbräda.

3. Hetta upp resten av oljan i en wok och stek grön-
sakerna på maximal värme 7- 8 min. Rör om hela tiden.

4. Tillsätt nudlar, ägg, sweet chilisås, ingefära och 
haricots verts. Stek ytterligare ett par minuter och
blanda ordentligt.

Tips: 
• För extra hetta krydda med chiliflakes.
• Servera de stekta äggen separat om barnen gillar 
det mer.

RECEPT 2 • 25 MIN
376 kcal/port Energi från: Fett 85g Kolhydrater 6g Protein 18g



Klassisk lasagne
Lasagne är perfekta stället att gömma grönsaker i till barnen.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Smör  1,5 msk  3 msk
Gul lök  0,5 st  1 st
Vitlöksklyfta, hackad  1 st  2 st
Tomatpuré  1 msk  2 msk
Nötfärs  250 g  500 g
Krossade tomater  200 g 400 g
Vatten  1 dl  2 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Lasagneplattor  200 g  400 g
Riven ost  75 g  150 g
Vitkål  50 g  100 g
Vitvinsvinäger  0,5 msk  1 msk
Bechamelsås:
Smör  10 g  20 g
Vetemjöl  1 msk  2 msk
Mjölk  3,5 dl  7 dl
Salt  0,5 tsk  1 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, smör, tomatpuré, vitvinsvinäger,
mjölk, vitlök, vetemjöl och smör.

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Hetta upp en gryta med smör och stek lök, vitlök 
och tomatpuré 2- 3 min. Tillsätt nötfärsen och stek
tills den är genomstekt. Tillsätt krossade tomater,
vatten och kryddor och låt koka minst 10 min.

3. Smält smör i en kastrull. Vispa i mjölet. Häll på lite 
mjölk och vispa till en jämn konsistens. Tillsätt resten 
av mjölken och salt. Vispa hela tiden och var försiktig 
med värmen. Koka tills såsen tjocknat, ca 5 min.

4. Varva köttfärssåsen med béchamelsås och lasag-
neplattor i en ugnsfast form. Toppa med riven ost. 
Gratinera i ugnen, ca 30 min.

5. Servera med tunt strimlad vitkål blandad med vit-
vinsvinäger. Smaka av med salt och svartpeppar.

Tips: 
• Har du morötter hemma, riv ner dem i köttfärssåsen.
• Gör lite gurkstavar vid sidan av till barnen. 

RECEPT 3 • 40 MIN
98 kcal/port Energi från: Fett 36g Kolhydrater 102g Protein 62g



Irish champ med korv
En smakrik korv med potatismos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis  450 g  900 g
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Mjölk, mellan  0,75 dl  1,5 dl
Smör  35 g  70 g
Citron, finrivet skal  0,5 st  1 st
Salt  0,5 tsk  1 tsk
Svartpeppar  0,25 tsk  0,5 tsk
Korv  250 g  500 g
Smör  0,5 msk  1 msk
Senap  2 msk  4 msk
Morot  2 st  4 st

Bra att ha hemma: 
salt, svartpeppar, mellanmjölk, smör och senap.

1. Sätt ugnen på 180°. Skala och koka potatisen i saltat 
vatten.

2. Koka upp mjölk och smör. Häll mjölkblandningen över 
potatisen och mosa med potatiskross eller ballongvisp.

3. Tillsätt citronskal. Rör till ett krämigt mos och sma-
ka av med salt och peppar.

4. Hetta upp en stekpanna och stek korven till  fin färg 
i smör.

5. Stek klart korven mitt i ugnen, 15-20 min. Servera 
med potatismos, senap och rivna morötter.

Tips: 
• Stek med några hela klyftor vitlök. De blir härligt 
milda och söta i smaken.
• Har ni majonnäs eller yoghurt hemma? Blanda med 
hackad smörgåsgurka, det brukar barnen tycka om.

RECEPT 4 • 40 MIN
646 kcal/port Energi från: Fett 41g Kolhydrater 51g Protein 17g


