
Hej!
Vi har en härlig vårvecka framför oss med mycket grönt och skönt i 
kassen. Malin Söderström, vår gästkock, bjuder på sojabakad laxfilé 
med grönt ris och wasabimajonnäs. Här får ni göra er alldeles egna 
majonnäs som blir otroligt gott. Smaka dig fram med wasabipastan 
till önskad hetta. Malin var den första kvinnan som blev medlem i 
Svenska Kocklandslaget och lagar verkligen mat med passion och 
hjärta. Idag driver hon Moderna museets restaurang, och är även 
delägare i Restaurang Hjerta på Skeppsholmen i Stockholm. 2012 
var hon även en av deltagarna i TV-programmet Kockarnas kamp. 

Hoppas att det ska smaka och lycka till i köket.

Veckans meny:

Trevlig matvecka!

Recept 1:  Malins sojabakade laxfilé med grönt ris och wasabimajonnäs                             
Recept 2:  Ajvarbiffar med krämig paprikasås                   
Recept 3:  Rotfruktsgratäng med rökt skinka

Bra att ha hemma v.18
Olivolja, matolja/rapsolja, smör, salt, svartpeppar, 
torkad basilika, torkad timjan, dijonsenap, äppel-
cidervinäger, valfri vinäger, tomatpuré, vetemjöl, 
mjölk, japansk soja, 4 port ris.
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Ingredienser v.18

Kött/fisk
Ca 500 gram blandfärs
Ca 600 gram laxfilé
1 pkt rökt skinka

Potatis/ris/pasta mm
1 kg potatis

Grönsaker
2 gula lökar
1 vitlök 
1 bit ingefära
1 lime
2 paprikor
450 gram morötter
500 gram palsternacka
1 broccoli
1 ask körsbärstomater, 250 gram
1 ask spenat, ca 70 gram
1 ask ruccolasallad, ca 70 gram
1 påse gröna ärtor, ca 450 gram

Mejeri
150 gram riven ost
3 dl grädde
6 ägg

Övrigt
1 tub wasabipasta
350 gram ajvar 

Köp gärna med fler matvaror!

I samarbete med: 

Kom ihåg att du alltid kan handla din frukost, mellan-
mål, tvätt och disk när du beställer din matkasse.

Recept

Saknas något? Ring kundtjänst på 020 - 15 10 10.



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Lax  
1 ½ dl japansk soja* 
1 msk riven ingefära 
1 lime
1 vitlöksklyfta 
Ca 600 gram tinad laxfilé

Grönt ris
4 port vitt ris* 
½ påse tinade gröna ärtor
½ ask grovhackad färsk spenat
½ broccolistånd
Salt*

Wasabimajonnäs 
2 äggulor
2 ½ dl matolja eller rapsolja* 
1 tsk dijonsenap* 
1 msk äppelcidervinäger* 
Ca 1 tsk salt*
Ca 1 msk wasabipasta

MALINS SOJA-
BAKADE LAXFILÉ
med grönt ris 
och wasabimajonnäs 

Ca 30 min4 port.

804 kcal.
41 g protein, 46 g fett, 53 g kolhydrater
 
(Näringsvärdet är beräknad på 2 msk 
majonnäs/ portion.)

½ påse gröna ärtor används i recept 2. 
½ ask spenat används i recept 3 (förvara 
spenaten väl försluten i en plastpåse i kylen). 
½ broccoli används i recept 2. 
1 ägg används i recept 2.

Frys gärna in laxen om den är färsk och du 
vill laga denna rätt i slutet av veckan.

Har du fryst lax så tina den gärna i kylen 
över natten.

"Jag gillar råa grönsaker och vänder därför ner grönsakerna i det 
varma riset. Men vet du med dig att det inte är en favorit så koka 
broccolin lätt i saltat vatten. Gör egen majonnäs, det är enkelt, billigt 
och så gott. Vågar du inte eller om alla ingredienser inte finns så 
använd köpe, men lova att testa egen :)"

1. Sojabakad laxfilé : Sätt ugnen på 150 grader.
Blanda samman soja med riven ingefära, rivet skal av 1/2 tvättad 
lime, saften av 1 lime och fint riven vitlök (jag river helst vitlöken) i en 
fryspåse (dom är lite tjockare än vanliga påsar).
Lägg ned laxbitarna i marinaden och låt dem ligga och marinera ett 
par minuter beroende på hur mycket tid som finns att tillgå. 
Lägg laxbitarna i en ugnsfast form, gärna bara lite större än laxen och 
slå marinaden över. Sätt in i ugnen ca 15 min. 

2. Grönt ris: Koka riset enligt anvisning på paketet. Skölj och 
grovhacka spenaten. Skiva broccolin riktigt tunt, även den skalade 
stjälken. Skölj i kallt vatten. Blanda samman ärtor, spenat och 
broccolin, salta lätt och vänd sedan ned i det kokta varma riset.

3. Wasabimajonnäs : Blanda äggulor med senap, vinäger och salt. Rör 
samman och vispa ned oljan sakta i en fin och jämn stråle. 
Smaka av med wasabi. 

Servera den sojabakade laxen med grönsaksris och wasabimajonnäs.

Tips!Recept 1 - vecka 18

Gör så här:



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Biffar
500 gram blandfärs
1 ägg
200 gram ajvar 
1 tsk salt* 
2 krm svartpeppar*
Smör och olivolja*

Sås
1 röd paprika
1 gul lök
Smör*
2 msk tomatpuré*
1 ½ dl grädde
1 dl vatten*
1 tsk torkad basilika*
Salt och svartpeppar*

Tillbehör
700 gram potatis
Salt*
Olivolja*
½ broccoli
½ påse ärtor
Smör*
½ påse gröna ärtor, ca 225-300 gram

AJVARBIFFAR 
med krämig paprikasås

Ca 35 min4 port.

718 kcal.
34 g protein, 44 g fett, 40 g kolhydrater

2 ägg används i recept 1. 
1 ½ dl grädde används i recept 3. 
300 gram potatis används i recept 3. 
½ påse gröna ärtor används i recept 1. 
½ broccoli används i recept 1. Frys gärna in färsen om du vill laga denna 

rätt i slutet av veckan.

Färdig rätt håller sig bra i kylen ca 3- 4 
dagar. Biffarna går även att frysa in.

Tips!

1. Tillbehör: Sätt ugnen på 200 grader. Tvätta potatisen och skär den i 
klyftor. Lägg klyftorna i en ugnsfast form, ringla över olja och salta och 
peppra efter smak. Blanda om ordentligt och sätt in i ugnen ca 30 min.

2. Biffar: Blanda färsen med ägg, ajvar, salt och peppar. Forma 8 biffar. 
Hetta upp en stekpanna med lite smör och olja och stek biffarna  
gyllenbruna på båda sidor på medelhög värme. Lägg över biffarna i en 
ugnsfast form och sätt in i ugnen 10 min. Skölj inte ur pannan.

3. Sås: Skölj paprikan och skär den i små tärningar. Skala och finhacka 
löken. Värm lite nytt smör i stekpannan och fräs paprika och lök 
mjuka. Tillsätt tomatpuré, basilika, grädde och vatten. Koka ihop och 
smaka av med salt och peppar.

4. Tillbehör: Skölj och skär broccolin i små buketter. Värm broccolin 
och ärtorna i lite vatten på spisen. Sila av vattnet och krydda med lite 
salt och en klick smör.

Servera biffarna med klyftpotatis, krämig paprikasås och grönsaker.

Recept 2 - vecka 18

Gör så här:



Näringsvärde per portion

Används i recept

Ca 45 min4 port.

605 kcal.
25 g protein, 39 g fett, 35 g kolhydrater

700 gram potatis används i recept 2. 
1 ½ dl grädde används i recept 2. 
½ ask spenat används i recept 1.

1. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Rotfruktsgratäng: Skala potatis, palsternacka, morot, lök och vitlök. 
Skiva rotfrukterna i ½ cm tjocka slantar. Skär lök och vitlök i tunna 
skivor. Lägg hälften av rotfrukterna och löken i en ugnsfast form. 
Lägg ett lager med skinka över och lägg sedan över resterande mängd 
rotfrukter och lök. Toppa gärna med potatisen överst.

3. Värm smöret i en kastrull på spisen. Vispa ut mjölet och slå på 
mjölk och grädde. Låt såsen koka upp under omrörning. Sänk värmen 
och krydda med timjan, salt och peppar. Tillsätt hälften av osten och 
rör om. Häll såsen i formen och strö över resten av osten. Sätt in i 
ugnen ca 30-35 min.

4. Sallad: Skölj alla salladsingredienser. Skär paprikan i mindre bitar 
och halvera tomaterna. Blanda allting i en skål,  ringla över lite olja och 
vinäger.

Servera gratängen med salladen.

Ingredienser

Rotfruktsgratäng   
300 gram potatis
400 gram palsternacka
300 gram morötter
1 pkt rökt skinka
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 msk smör*
1 ½ msk vetemjöl*
4 dl mjölk*
1 ½ dl grädde
½ tsk torkad timjan*
1 tsk salt*
2 krm svartpeppar*
150 gram riven ost

Sallad
1 paprika
1 ask körsbärstomater
1 ask ruccola
½ ask spenat
Olivolja*
Valfri vinäger*

ROTFRUKTS-
GRATÄNG
med rökt skinka

Gratängen håller sig bra i kylen ca 3- 4 
dagar och går även att frysa in.

Tips!

Recept 3 - vecka 18

Gör så här:



Kommande meny vecka 19

Du vet väl att du som matkassekund alltid har fri 
frakt varje vardag när du beställer från mathem.se!
Passa på att komplettera din matkasse med allt du behöver inför veckan. 

Beställ frukost, mellanmål, tvätt- och diskmedel, eller varför inte klicka hem 
fredagsmyset senare i veckan. Alltid med fri frakt varje vardag för dig som 
abonnerar på matkassen.

Bra att ha hemma v.19
Olivolja, rapsolja, smör, salt, flingsalt, svartpeppar, kumminfrön, mjölk, ströbröd, 
vetemjöl, vit balsamvinäger.

Kommande meny vecka 19

Recept 2: Recept 3:

Kycklingschnitzel med rostade rotfrukter och 
vårig kålsallad

Dillstuvad potatis med stekt lax 
och äppelsallad  

Recept 5:

Malins fish tacos med klassiska tillbehör




