
Hej!
Förra veckan hade vi glädjen att presentera vår nya gästkock 
Malin Söderström i Tastelines Matkasse. 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. Den här veckan bjuder Malin på 
en kul och nytänkande rätt som puylinsfritters med råstekt blomkål, 
fetaostyoghurt och aprikoschutney. Här är det viktigt att du blötlägger 
linserna kvällen innan tillagning och vill du så kan du även koka 
ihop den goda aprikoschutneyn någon dag i förväg för att korta ner 
tillagningstiden en aning när det är dags för din goda middag.

Veckans meny:

Trevlig matvecka!

Recept 1:  Pannbiffar med parmesankrossad potatis                            
Recept 2:  Nötpanerad torsk med pepparrotsslaw                    
Recept 3:  Puylinsfritters med råstekt blomkål, fetaostyoghurt och aprikoschutney                 
Recept 4:  Chorizofräs i ugnen
Recept 5:  Tandoorikyckling med mango- och myntasallad  

Bra att ha hemma v.17
Olivolja, rapsolja, smör, salt, svartpeppar, torkad 
timjan, ströbröd, mjölk, kalvfond, malen koriander, 
spiskummin, garam masala, chiliflakes, bakpulver, 
råsocker, äppelcidervinäger, vit balsamvinäger, 
senapsfrö, tomatpuré, honung.
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Ingredienser v.17
Kött/fisk

Ca 500 gram nötfärs
Ca 700 gram kycklingbröst
Ca 800 gram torskfilé
Ca 500- 600 gram chorizokorv

Potatis/ris/pasta mm
2 kg potatis

Grönsaker
2 rödlökar
2 gula lökar
1 vitlök 
1 citron
1 bit pepparrot
1 bit ingefära
1 lime
1 zucchini
1 paprika
1 mango
450 gram morötter
500 gram vitkål
1 blomkål
1 gurka
1 kruka mynta
1 kruka persilja
1 påse frysta gröna ärtor

Mejeri
500 gram turkisk yoghurt
1 pkt fetaost
150 gram parmesan

Övrigt
500 gram puylinser
200 gram torkade aprikoser
1 påse mandel

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

Pannbiffar  
500 gram  nötfärs
1 ½ dl mjölk*
1 dl ströbröd*
1 msk kalvfond*
½ tsk salt*
2 krm svartpeppar*
Smör och olivolja*

Potatis
800 gram potatis
½ gul lök 
Ca 2 msk citronsaft (½ citron)
3 msk olivolja eller 25 gram rumstemp smör*
100 gram riven parmesanost
½ kruka persilja
Salt och svartpeppar*

Tillbehör
½ påse gröna ärtor, ca 225-300 gram

PANNBIFFAR
med parmesankrossad potatis

Ca 40 min4 port.

695 kcal.
45 g protein, 34 g fett, 50 g kolhydrater

1200 gram potatis används i recept 2 och 4. 
½ gul lök används i recept 4. 
½ citron används i recept 3. 
½ kruka persilja används i recept 3. 
½ påse ärtor används i recept 2.

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.

 

1. Potatis: Skala och koka potatisen i saltat vatten.

2. Pannbiffar:  Sätt ugnen på 150 grader.
3. Blanda mjölk, ströbröd, kalvfond, salt och peppar i en skål och låt 
det svälla någon minut. Blanda färsen med ströbrödsblandningen och 
blanda ihop till en jämn smet. Forma 6-8 fina pannbiffar. 
4. Hetta upp en stekpanna med smör och olja och stek dem på 
medelstark värme tills de är knaprigt gyllenbruna, 4-5 minuter på varje 
sida. Lägg över dem i en ugnsfast form och sätt in dem i ugnen ca 10 
min.

5. Potatis: Skala och finhacka löken. Finriv parmesanosten och skölj 
och grovhacka persiljan.

6. Tillbehör: Värm ärtorna i lite vatten på spisen.

7. Potatis: Häll av potatisvattnet och lägg upp potatisen på ett fat. 
Krossa potatisen lite lätt med en gaffel. Ringla över olja eller klicka 
över smör. Strö över riven parmesanost, hackad lök och persilja. 
Pressa över citronsaft och salta och peppra efter smak. Blanda om 
ordentligt. 

8. Servera pannbiffarna med den parmesankrossade potatisen och 
gröna ärtor.
 

Tips!

Recept 1 - vecka 17

Gör så här:



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Torsk
Ca 800 gram tinad torskfilé
50-60 gram mandel
½ dl ströbröd*
Salt och svartpeppar*
Smör och olivolja*

Slaw
200 gram morötter
300 gram vitkål
Ca ½ dl riven pepparrot
100 gram turkisk yoghurt
1 msk vit balsamvinäger*
Salt och svartpeppar*

Tillbehör
800 gram potatis
½ påse gröna ärtor, ca 225-300 gram

NÖTPANERAD 
TORSK 
med pepparrotsslaw 

Ca 30 min4 port.

590 kcal.
47 g protein, 19 g fett, 52 g kolhydrater

250 gram morötter används i recept 4. 
200 gram vitkål används i recept 4. 
400 gram turkisk yoghurt används i recept 3 
och 5. 
1200 gram potatis används i recept 1 och 4. 
½ påse ärtor används i recept 1.

Tina gärna fisken i kylen över natten 
 
Färdig rätt håller sig bra i kylen ca 3- 4 
dagar. 
 
Lägg linserna i blöt till recept 3 om du ska 
laga den rätten i morgon.

Tips!

1. Tillbehör: Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 

2. Slaw: Skala och grovriv morötterna och skölj och finstrimla vitkålen. 
Blanda ihop morötter, vitkål, yoghurt och balsamvinäger i en skål. 
Skala och finriv pepparroten och tillsätt så mycket du vill till din slaw. 
Gillar du stark pepparrotssmak så tar du mer och vill du ha en mildare 
smak så tar du lite mindre. Smaka av med salt och peppar.

3. Torsk: Hacka ner mandeln till ett smul och blanda med ströbrödet 
på en tallrik.  
Salta och peppra fisken på båda sidor. Vänd fiskbitarna i 
nötblandningen.
4. Hetta upp smör och olja i en stekpanna och stek torskbitarna 
på medelvärme på båda sidor tills fisken har fått en fin gyllenbrun 
stekyta.
Sänk värmen och låt de bli klara i pannan.

5. Tillbehör: Värm ärtorna i lite vatten på spisen.

6. Servera den nötpanerade torsken med kokt potatis, pepparrotsslaw 
och gröna ärtor.

Recept 2 - vecka 17

Gör så här:



Ingredienser

Puylinsfritters 
5 dl puylinser, blötlagda ett dygn
1 gul lök 
2 vitlöksklyftor
2 tsk malen koriander*
1 msk spiskummin*
2 tsk chiliflakes* 
½ kruka persilja, grovhackad 
1 msk salt* 
1 tsk svartpeppar, grovkrossad* 
2 tsk bakpulver* 
2 msk färskpressad citronjuice (½ citron)
Rapsolja till stekning

Råstekt blomkål   
1 blomkålshuvud 
2 vitlöksklyftor 
2 msk rapsolja *
Salt och svartpeppar *

Fetaostyoghurt 
200 gram turkisk yoghurt 
½ pkt fetaost 
5 blad mynta 

Aprikoschutney 
100 gram torkade aprikoser 
1 dl vatten*
½ dl råsocker*
½ dl äppelcidervinäger* 
1 krm chiliflakes* 
1 tsk riven ingefära 
½ tsk senapsfrön*

PUYLINSFRITTERS
med råstekt blomkål, fetaost-
yoghurt och aprikoschutney 

Ca 1 tim4 port.

Lägg linserna i blöt över natten till detta 
recept.

Aprikoschutneyn kan med fördel göras 
någon dag i förväg.

Servera gärna ris som ett extra tillbehör. 
 

1. Sätt ugnen på 125 grader.

2. Puylinsfritters: Häll av linserna i ett durkslag. Skala och hacka 
lök och vitlök. Mixa samman linserna och löken med resterande 
ingredienser till en ej slät massa. 
Forma till valnötsstora bollar, hetta upp rikligt med matolja i en 
stekpanna med lite högre kanter. 
Stek ca tre minuter på vardera sida tills dom får en fin stekyta. 
Lägg bollarna på hushållspapper för att suga upp överflödigt fett. Håll 
dem sedan varma i ugnen tills alla är stekta. 

3. Råstekt blomkål : Ansa blomkålen och skär bort den grövsta biten 
av stocken. Skölj och skiva blomkålen tunt så att den smular sig helt, 
det är fint om det är några grenar av blomkålen med också så se till att 
använda hela blomkålen, skär bara bort tjockaste stocken. Skala och 
skiva vitlöken tunt. Hetta upp oljan och rosta blomkålen med vitlöken 
tills den är fint gyllene, salta och peppra. 

4. Aprikoschutney: Strimla aprikoserna, lägg i en kastrull och fyll på 
med vatten så att det precis täcker, lägg i resterande ingredienser. Låt 
sakta sjuda ca 10 minuter. Låt svalna.

5. Fetaostyoghurt: Smula ner fetaosten i en skål och blanda i 
yoghurten. Skölj och grovhacka myntabladen och blanda ner.

Servera puylinsfritters med råstekt blomkål, fetaostyoghurt och 
aprikoschutney.

Tips!Recept 3 - vecka 17

Näringsvärde per portion

Används i recept

535 kcal.
20 g protein, 24 g fett, 50 g kolhydrater

½ kruka persilja används i recept 1. 
½ citron används i recept 1. 
300 gram yoghurt används i recept 2 och 5. 
½ kruka persilja används i recept 1. 
½ pkt fetaost används i recept 4. 
Mynta används även i recept 5. 

Gör så här:



Näringsvärde per portion

Används i recept

Ca 40 min4 port.

641 kcal.
30 g protein, 42 g fett, 33 g kolhydrater

1600 gram potatis används i recept 1 och 2. 
½ gul lök används i recept 1. 
½ rödlök används i recept 5. 
200 gram morötter används i recept 2. 
300 gram vitkål används i recept 2. 
½ pkt fetaost används i recept 3.

1. Sätt ugnen på 200 grader. 

2. Chorizofräs: Skär varje korv i tre bitar. Skala morötter, potatis och 
lök. Skölj vitkål, zucchini och paprika. Skiva potatis och morötter i 1 
cm tjocka skivor och skär löken i klyftor. Skär zucchini, paprika och 
vitkål i lite större bitar. 
3. Lägg allting på en plåt och ringla över olivolja, honung och krydda 
med timjan, salt och peppar efter smak. Blanda om ordentligt med 
händerna och sätt in i ugnen ca 25-30 min.

4. Smula fetaost över chorizofräset vid servering.

Ingredienser

Chorizofräs  
Ca 500- 600 gram chorizokorv
400 gram potatis
250 gram morötter
200 gram vitkål
½ gul lök
1 ½ rödlök
1 zucchini
1 paprika
1 tsk torkad timjan*
1 tsk honung*
3 msk olivolja*
Salt och svartpeppar*
½ pkt fetaost

CHORIZOFRÄS  
i ugnen

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

Tips!

Recept 4 - vecka 17

Gör så här:



Tina gärna kycklingen i kylen över natten.

Lägg gärna in kycklingen i marinaden 
kvällen innan tillagning. 
 
Vill du inte ha rätten så kryddstark så välj 
den mindre mängden kryddor i receptet.

1. Sätt ugnen på 175 grader.

2. Tandoorikyckling: Blanda garam masala, spiskummin, koriander, 
chiliflakes, peppar och salt med yoghurt i en stor bunke. Skala och riv 
ingefära och vitlök. Blanda tillsammans med yoghurten och tillsätt 
olja, honung, tomatpuré och limesaft. 
3. Skär kycklingbrösten i två delar på längden så att du får tunnare 
filéer. Blanda filéerna med yoghurtblandningen och lägg över allting i 
en ugnsform. Sätt in i ugnen ca 20-25 min.

4. Tillbehör: Koka ris enligt anvisning på förpackningen.

5. Mango- och myntasallad: Skala mangon och gurkan. Dela gurkan 
på längden och skrapa bort det vattniga med hjälp av en sked. Skär 
gurka och mango i små tärningar. Skala och finhacka rödlöken och 
skölj och finhacka myntan. Blanda samman i en skål och tillsätt 
limesaft och olja. Smaka av med en nypa salt och peppar.

6. Servera tandoorikycklingen tillsammans med ris och mango- och 

TANDOORIKYCKLING  
med mango- och myntasallad

Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Tandoorikyckling 
Ca 700 gram tinade kycklingbröst
200 gram turkisk yoghurt
4 cm ingefära
2- 3 vitlöksklyftor
1- 2 tsk garam masala*
½- 1 tsk spiskummin*
½- 1 tsk malen koriander*
½- 1 msk chiliflakes*
2 msk rapsolja*
1 tsk honung*
1 msk tomatpuré*
Saften från ½ lime
1 ½ tsk salt*
1 krm svartpeppar*

Mango- och myntasallad
1 mango
1 gurka
1/2 rödlök
Ca 1 kruka mynta 
Saften från ½ lime
1 msk rapsolja*
Salt*
Svartpeppar*

Tillbehör
4 port ris*

Ca 50 min4 port.

601 kcal.
45  g protein, 20  g fett, 58  g kolhydrater

300 gram yoghurt används i recept 2 och 3. 
½ rödlök används i recept 4. 
5 myntablad används i recept 3.

Tips!

Recept 5 - vecka 17

Gör så här:



Kommande meny vecka 18

Recept 4:

Recept 2:Recept 1:

Recept 5:

Recept 3:

Malins sojabakade laxfilé med grönt ris och 
wasabimajonnäs      

  Parmesanpanerad aubergine med rostad 
rotfruktssallad

Ugnsstekt kyckling med 
gremolatapappardelle

Rotfruktsgratäng med rökt skinka

Ajvarbiffar med krämig paprikasås    

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.18
Olivolja, matolja/rapsolja, smör, salt, svartpeppar, torkad basilika, torkad timjan, di-
jonsenap, äppelcidervinäger, vit balsamvinäger, tomatpuré, vetemjöl, mjölk, japansk 
soja, 4 port ris.


