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Hej! 
 
Denna veckas första rätt, pepparkakskryddade 
köttbullar, ger en härlig julkänsla på ett nytt sätt. En 
snabb klassiker, spaghetti med tomatsås, följer 
därefter. Hemmagjord falafel har nog inte många gjort 
tidigare. Det är veckans tredje rätt, och blir kanske en 
favorit även framöver. Laxbiffar som smaksätts med 
fetaost blir ett lättlagat och festligt inslag i slutet av 
veckan, innan vi avslutar med grillkryddad kyckling med 
avokadoröra, ris och majskolvar. 
 
Kikärtorna i veckan vegetariska middagsförslag, har 
en mild, nötig smak. De är rika på protein, kostfiber och 
mineraler. I kryddblandningen ”pepparkakskryddor”, 
som veckans köttbullar kryddas med, ingår de goda och 
hälsosamma kryddorna kanel, ingefära, nejlikor, 
kardemumma som alla förknippas med julen.     

  
 Smaklig måltid önskar vi på MatHem 
 

1. Pepparkakskryddade köttbullar med kokt 
potatis och gräddsås  
 
Ett alldeles nytt recept på köttbullar, som har fått härliga 
smaker och dofter av julen! 
 
500 g nötfärs 
1 gul lök 
½ dl vispgrädde 
1 msk osötat ströbröd 
1 ägg 
1 ½ tsk pepparkakskrydda 
¾ - 1 tsk salt 
 
Gräddsås 
2 dl vispgrädde 
1 dl vatten 
½ köttbuljongtärning 
Några droppar soja 
Salt och peppar 
 
Till servering 
1 kg potatis 
½ påse broccoli 

VECKA 50, 4 portioner 
 
I den här veckans matkasse följer det med:  
 
Kött/Fisk  
500 g nötfärs (1) 
1 pkt bacon (2) 
500-600 g laxfilé (4) 
2 kg kycklinglår eller –ben (5) 
 
Potatis/ris/pasta mm  
2 kg potatis (1,4) 

1 pkt pasta, tagliatelle, spaghetti eller liknande (2) 
4 port couscous (3) 
4 port ris eller couscous (5)  
 
Grönsaker  
2 gul lök (1,2) 
1 rödlök (4) 
1 vitlök (3,5) 
3 tomater (4) 
1 bit pepparrot (4) 
1 röd chilifrukt (5) 
1 avokado (5) 
2 lime (5) 
1 kruka persilja (3) 
1 bit pepparrot, ca 10 cm (4) 

1 pkt frysta lingon (1) 
450g fryst broccoli (1,3) 
2 frysta majskolvar (5) 
 
Mejeriprodukter 
5 dl matlagningsyoghurt (3,5) 
2 dl crème fraiche (4) 
2 ½ dl vispgrädde (1) 
4 ägg (1,4) 
1 påse riven parmesan (2) 
1 pkt fetaost (4) 
 
Övrigt  
2 burkar/tetror hela eller krossade tomater (2) 
2 burkar/tetror kikärtor (3) 

1 påse pepparkakskryddor (1) 
1 påse grillkrydda (5) 
 
 
Detta är bra att ha i skafferiet denna vecka  

Salt, peppar, olja, smör, vinäger, ströbröd, strösocker, 
köttbuljong, vitpeppar, soja, tomatpuré, vetemjöl, 
spiskummin, koriander, chilipeppar, honung, sweet 
chili, senap 
 
 
Köp gärna med fler matvaror!  
 
Kom ihåg att du alltid kan handla din frukost, 
mellanmål, tvätt & disk när du beställer din matkasse.  

 



 

Rårörda lingon (1 pkt frysta lingon + strösocker) 
 
1. Rårörda lingon: Lägg fram de frysta lingonen i en skål. 
Söta med 1-2 msk strösocker efter egen smak. Rör om och låt 
stå så länge. 
 
2. Potatis: Koka upp potatisen i en kastrull med saltat 
vatten(stora potatisar kan delas på hälften för att få samma 
koktid som mindre). Sjud sedan på medelvärme i ca 20 
minuter tills potatisen mjuknat. Låt stå under lock tills det är 
dags att servera 
 
3. Koka broccolin enligt förpackningens instruktioner (kan 
kokas med potatisen för mindre disk). 
 
4. Köttbullar: Mät upp ströbröd i en skål/bunke. Häll i 
grädde, pepparkakskryddor och salt. Låt svälla någon minut. 
5. Skala och riv löken på rivjärn eller hacka fint. 
6. Tillsätt färs, ägg och lök och blanda noga. 
7. Rulla smeten till köttbullar och lägg på en blöt skärbräda. 
8. Hetta upp en stekpanna med ordentligt med smör (1-2 
msk). Sänk värmen till medeltemperatur då smöret smält och 
stek köttbullarna runt om. Skaka pannan då och då eller vänd 
runt köttbullarna med stekspaden några gånger. 
 
9. Gräddsås: Lyft ur köttbullarna ur pannan och häll istället 
ner grädde och vatten till såsen. Smula ner buljongtärningen 
och några droppar soja. Låt koka i ett par minuter och smaka 
sedan av med salt och peppar.  
 
Servera köttbullarna med kokt potatis, gräddsås, rårörda 
lingon och broccoli. 
 
 

2. Spaghetti med tomatsås och riven parmesan 
 
En enkel och snabblagad rätt, där du som inte är så van i köket 
kan stå för tillagningen! 
 
2 burkar hela eller krossade tomater 
1 pkt bacon 
1 gul lök 
2 msk tomatpuré 
Smör eller olja att steka i 
Salt och peppar 
 
Till servering 
400g pasta, tagliatelle, spaghetti eller liknande 
1 påse riven parmesan 
 
1. Koka pastan enligt förpackningens instruktioner. 
 
2. Tomatsås: Skär bacon i mindre bitar.  
3. Hetta upp en stor stekpanna med oljan och stek baconen 
däri. Ta sedan upp ur pannan och lägg på dubbelvikt 
hushållspapper för att rinna av. 
4. Skala och finhacka löken. Stek sedan i pannan tills den blivit 
mjuk, utan att ta färg, i 2-3 minuter. 
5. Tillsätt tomatpurén och burkarna med tomater. Om du 
använder hela tomater, dela dem direkt i pannan med 
stekspaden Låt småkoka i 6-7 minuter. 
  
6. Lägg ner den färdigstekta baconen och låt allt bli varmt. 
Smaka av med salt och peppar. 
Servera den nykokta pastan med tomatsåsen och riven 
parmesanost. 

 
 
 

 
 
 

3. Falafel med couscous, vitlökssås och broccoli 
 
2 burkar/tetra kikärtor 
1 dl persilja 
2 msk vetemjöl  
2 klyftor pressad vitlök  
1 msk olivolja 
2 tsk salt 
2 tsk mald spiskummin 
2 tsk mald koriander 
1 tsk chilipeppar 
1 tsk honung 
 
Vitlökssås 
2 ½ dl matlagningsyoghurt 
1 vitlöksklyfta 
Salt och peppar 
 
Till servering 
4 port couscous 
½ påse broccoli 
 
1. Koka couscous och broccoli enligt förpackningarnas 
instruktioner. 
 
2. Falafel: Skölj kikärtorna genom en sil och hacka persiljan. 
3. Lägg alla ingredienserna till falaflarna i en skål och mixa 
ordentligt, eller mosa ordentligt. 
4. Forma till bollar stora som köttbullar ungefär. 
5. Värm en stekpanna med lite olja och stek falafelbollarna tills 
de fått fin färg. 
 
6. Vitlökssås: Ta fram en skål och tillsätt yoghurten. Skala 
och pressa ner vitlöksklyftan. Rör om och smaka av med lite 
salt och peppar. 
 
Servera de gyllenbruna falaflarna med den nykokta 
couscousen, vitlökssåsen och broccolin. 
 
Kom ihåg att lägga morgondagens fisk att tina i kylskåp. 
 
 

4. Laxbiffar med rostad potatis och 
pepparrotsfraiche  
 
Laxbiffarna är en favorit i repris! Såsen är dock utbytt till 
denna med mycket riv i! Du bestämmer själv hur stark sås du 
vill ha. Dela gärna upp såsen på två, där den ena kryddas 
mildare till de yngsta. 
 
500-600 g laxfilé 
2/3 pkt fetaost 
2 ägg 
salt och peppar 
smör eller olja till stekning 
 
Rostad potatis 
800g potatis 
1 msk olja 
Salt 
Pepparrotsfraiche 
2 dl crème fraiche 
½ - 2 msk riven pepparrot, smaka av! 
Eventuellt lite senap 
Salt & peppar 
 
Tomatsallad 
3 tomater 
½-1 rödlök 
Olja, vinäger, salt och peppar 
 



 

1. Värm ugnen till 225 grader. 
 
2. Skölj eller skala potatisarna. Skiva dem tunt och lägg i en 
ugnsfast form. Ringla över lite olja och strö över lite salt. Baka i 
ugn i mitten av ugnen ca 30 min. 
 
3. Sås: Riv ner lite pepparrot i taget i creme fraichen. Tänk på 
att pepparroten är stark! Rör om och smaka av med salt och 
peppar. Riv eventuellt ner mer pepparrot om så önskas. 
Smaksätt eventuellt också med lite senap. Låt stå kallt till 
servering. 
 
4. Tomatsallad: Skölj och skiva tomaterna, samt skala och 
skiva rödlöken fint. Ringla över lite olja och vinäger. Krydda 
eventuellt med lite salt och peppar. 
 
5. Laxbiffar: Ta bort eventuellt skinn från laxen Hacka 
laxköttet fint (eller kör det kort i en mixer). Smula ner 
fetaosten och blanda ihop med 2 ägg, salt och peppar 
6.  Forma smeten till biffar. (Eller klicka ut direkt i stekpannan 
och forma med stekspaden, platta till försiktigt.) 
7. Hetta upp lite smör eller olja i en stekpanna och stek 
biffarna i två omgångar på medelhög värme i ett par minuter. 
Kontrollera att laxen är genomvarm genom att skära ett snitt i 
den tjockaste biffen. 
  
Servera biffarna med den varma ugnspotatisen, sås och 
tomatsalladen. 
 
Kom ihåg att lägga morgondagens kyckling att tina i kylskåp. 
 
 

5. Barbequekyckling med majs och avokadoröra 
 
I denna kryddiga barbeque middag kan du själv välja hur 
mycket kycklinglår du vill laga, då vi skickar med extra mycket 
kyckling! 
 
2 kg kycklinglår eller -ben, tinade 
ca 3 msk grillkrydda, 
4 vitlöksklyftor  
½-1 röd chilifrukt  
3 msk olivolja 
2 lime, saften 
½ dl vatten 
 
Avokadoröra 
1 avokado  
2 dl matlagningsyoghurt 
1 vitlöksklyfta 
2 krm salt 
½ krm peppar 
 
Tillbehör 
4 port ris eller couscous 
2 majskolvar 
 
1. Sätt ugnen på 225 grader. 
 
2. Koka riset eller couscousen enligt förpackningens 
anvisningar. 
 
3. Marinad: Skölj, kärna ur och finhacka chilifrukten.   
4. Ta fram en skål. Tillsätt olivoljan, grillkryddan, vatten och 
den hackade chilin. Pressa ner saften från limen och pressa 
också i vitlöksklyftorna. Rör om ordentligt. 
5. Lägg kycklingdelarna i en ugnsfast form/plåt och gnid in 
kycklingdelarna ordentligt med kryddsåsen.  
6. Sätt in kycklingen i mitten av ugnen och stek först 15 
minuter, vänd och ös kycklingdelarna och stek i ytterligare 15 
minuter tills kycklingköttet är helt genomstekt (köttsaften skall 
vara helt genomskinlig när du sticker i köttet ända in till 
benet). 

 
7. Koka majsen enligt förpackningens beskrivning. Låt gärna 
stekas med i ugnen tillsammans med kycklingen mot slutet av 
tillagningen för att få lite färg. 
 
8. Avokadoröra: Dela avokadon på mitten/längden. Kläm ur 
kärnan och gröp ur fruktköttet t e x med en matsked. Skär i 
mindre delar och mixa eller mosa avokado tillsammans med 
yoghurten till en slät sås. Pressa ner vitlök och smaka av med 
salt och peppar. 
 
Servera den kryddiga kycklingen med avokadoröran, 
ris/couscous och majskolvar. 
 


