
Vecka 45 

Curryräkor med ris och grönsaker

Bönplåt med korv och grönsaker

Barnens enkla burrito

Din lösning 
på veckan.



Basvaror att ha hemma: 
salt, svartpeppar, olivolja, neutral olja, vitlök, balsamvinäger, torkad timjan, 
spiskummin, curry, chiliflakes och mango chutney

 

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

* Används i fler recept 

Räkor

Kryddig korv

Nötfärs

Matlagningsgrädde

Riven ost

Tortillabröd

Kidneybönor*

Vita bönor

Ris

Tacosås

Purjolök

Broccoli

Paprika*

Tomat

Gul lök

MSC-märkt fisk som kommer från ett 
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

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



Curryräkor med ris och grönsaker
God räkgryta med curry, broccoli och paprika smaksatt med mango chutney.

Ingredienser: 4 portioner
Ris  3 dl
Räkor  200 g
Purjolök  70 g
Broccoli, stam
och buketter  0,5 st
Paprika  1 st
Olja, neutral  1 msk
Vitlöksklyfta, rivna  2 st
Curry  1 msk
Matlagningsgrädde  3,5 dl
Vatten  1,5 dl
Mango chutney   0,5 dl

Bra att ha hemma:
salt, neutral olja, vitlök, curry och mango chutney

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Låt räkorna rinna av om de har varit frysta eller
legat i lake. Skär purjolök, broccoli och paprika i
lika stora bitar

2. Hetta upp oljan i en stekpanna och fräs alla
grönsaker med vitlök och curry på medelvärme
tills de mjuknat något. Häll i grädde, vatten och
mango chutney. Låt sjuda ca 3 min. Vänd ner
räkorna och smaka av med salt.

Tips:
• Även gott med kokosmjölk istället för grädde.
• Passar även bra med nudlar om barnen gillar det.
 

 

RECEPT 1 • 25 MIN
677 kcal/port. Energi från: Fett 39g Kolhydrater 66g Protein 16g



Bönplåt med korv och grönsaker
Korvar, bönor, tomater, paprika, lök och vitlök, allt lagas samtidigt på en plåt.

Ingredienser: 4 portioner
Kryddig korv 3 st
Vita bönor, sköljda 1 frp
Kidneybönor, sköljda  1 frp
Tomat, i bitar 2 st
Paprika, gul,  i bitar 1 st
Paprika, röd, i bitar 1 st
Gul lök, små i klyftor 2 st
Vitlöksklyfta, hackad 2 st
Chiliflakes 0,5 tsk 
Olivolja 0,5 dl
Balsamvinäger 2 msk
Timjan, torkad 1 tsk
Bröd, färskt 4 skivor

Bra att ha hemma:
salt, svartpeppar, olivolja, torkad timjan, balsamvinäger, 
chiliflakes och vitlök

1. Sätt ugnen på 225º.  Skär korven i bitar. Blanda korv, 
bönor, tomater, paprika, lök, vitlök och chiliflakes på 
en plåt. Ringla över olja och vinäger. Strö över timjan, 
salt och peppar. Tillaga mitt i ugnen ca 15 min. 

2. Servera med färskt bröd.

Tips:
• Gott att servera en klick yoghurt.
• Koka ris eller pasta till barnen om dom vill ha det till.

 

RECEPT 2 • 25 MIN
713 kcal/port. Energi från: Fett 30g Kolhydrater 72g Protein 37g



Barnens enkla burrito
Snabblagade burritos med färs och bönor.

Ingredienser: 4 portioner
Nötfärs 500 g
Olivolja 1 tsk
Spiskummin 1 msk
Salt 0,5 tsk
Tacosås 1 burk
Kidneybönor 1 frp
Tortillabröd 6 st
Riven ost 150 g

Bra att ha hemma:
salt, olivolja och spiskummin

1. Sätt ugnen på 225°. Stek färsen i olivolja tills den 
är brun och smulig. Häll över färsen i en skål. Krydda 
med spiskummin och salt.

2.  Häll över tacosås på färsen. Skölj kidneybönorna i 
kallt vatten. Blanda ner bönorna i färsen.

3. Lägg ut tortillabröden och lägg på färsblandningen. 
Strö på lite av den rivna osten. Rulla ihop bröden och 
lägg med skarven nedåt i en gratängform. Häll över en 
till burk tacosås.

4. Strö över resten av den rivna osten. Gratinera mitt i 
ugnen till fin färg. Servera med morötter.

Tips:
• Servera med jalapeño till för extra hetta.
• Låt barnen vara med och göra burritos.

RECEPT 3 • 35 MIN
557 kcal/port. Energi från: Fett 17g Kolhydrater 65g Protein 34g


