
Hej!
Vi har 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. I veckans matkasse får du laga Malins härliga 
frikadeller med oliver och färskost i mustig tomatsås.

 
Hoppas att det ska smaka och lycka till i köket.

Veckans meny:

Trevlig matvecka!
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Ingredienser v.16

Recept 1:  Torsk i krämig senapssås med kokt potatis                      
Recept 2:  Malins frikadeller i tomatsås                   
Recept 3:  Stekt kyckling med blomkålstabbouleh och avokadodipp                  
Recept 4:  Laxpudding med skirat smör och dill
Recept 5:  Citrondoftande zucchinipizza med fetaostsmul                  

Bra att ha hemma v.16
Olivolja, smör, salt, flingsalt, svartpeppar, torkad 
timjan, strösocker, vit balsamvinäger, tomatpuré, 
3 dl mjölk, skånsk senap, fiskfond/ buljong, bak-
plåtspapper.

Kött/fisk
Ca 400-500 gram kalvfärs/ nötfärs
Ca 600 gram kyckling
Ca 600-800 gram torskfilé
Ca 200 gram rimmad lax

Potatis/ris/pasta mm
2 kg potatis
1 pkt pasta

Grönsaker
2 gula lökar
1 rödlök
3 citroner
1 vitlök
3 tomater
2 avokado
1 gurka
1 äpple
1 zucchini
1 purjolök
1 kruka dill
1 kruka persilja
500 gram vitkål
1 blomkål
300 gram ärtiga bönor
1 förp fryst basilika

Mejeri
6 ägg
3 dl grädde
200 gram färskost
1 pkt fetaost

Övrigt
1 burk kapris
1 burk hela konserverade tomater
1 burk svarta oliver
1 förp stora vita bönor
1 förp pizzakit

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 - 10 15 15.



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Torsk
Ca 600-800 gram tinad torskfilé
½ purjolök
2 dl grädde
100 gram färskost
½ dl vatten*
1-2 msk skånsk senap*
2 msk fiskfond/ buljong*
Salt och svartpeppar*
Smör och olivolja*

Tillbehör
800 gram potatis (koka gärna potatis till 
recept 4 och 5)
1 påse ärtiga bönor, ca 300 gram

TORSK I KRÄMIG 
SENAPSSÅS
med kokt potatis 

Ca 30 min4 port.

617 kcal.
34 g protein, 34 g fett, 41 g kolhydrater

½ purjolök används i recept 5. 
1 dl grädde används i recept 4. 
100 gram färskost används i recept 2. 
1200 gram kokt potatis används i recept 4 och 
5.

Frys gärna in fisken om du vill laga denna 
rätt i slutet av veckan.

Har du fryst fisk så tina den gärna i kylen 
under natten.

Färdig rätt håller sig bra i kylen ca 3- 4 
dagar.

Tips!

1. Tillbehör: Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. Koka gärna 
potatis redan nu till recept 4 och 5 och förvara i kylen. 

2. Torsk: Skölj och skiva purjolöken i 1 cm stora bitar. Ta bort ev ben 
ur torsken och skär den sedan i stora kuber.
3. Hetta upp lite smör och olja i en stekpanna och fräs purjolöken mjuk 
några minuter. Tillsätt grädde, färskost, vatten, senap och fiskfond 
och låt det puttra ihop en stund. Smaka av med lite salt och peppar 
och lägg ner fiskbitarna så att det får sjuda ca 2-3 minuter. Håll koll 
ordentligt så att inte fisken går över och blir torr.

4. Tillbehör: Tillred de ärtiga bönorna enligt anvisning på 
förpackningen.

5. Servera den krämiga torsken tillsammans med kokt potatis och 
ärtiga bönor.

Recept 1 - vecka 16

Gör så här:



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Tomatsås 
1 gul lök
2 vitlöksklyfta
2 msk olivolja*
1 msk tomatpuré*
1 brk hela tomater + 1 brk vatten
1 tsk torkad timjan* 
Salt och svartpeppar*
1 nypa socker*

Frikadeller
Ca 400-500 gram kalvfärs/nötfärs
2 ägg
100 gram färskost
1 dl svarta oliver, grovhackade
2 msk kapris
½ kruka finhackad persilja
Rivet skal från ½ citron
3/4- 1 tsk salt*
½ tsk svartpeppar från kvarnen*

Tillbehör
4 port pasta

MALINS 
FRIKADELLER
i tomatsås

Ca 40 min4 port.

676 kcal.
41 g protein, 30 g fett, 57 g kolhydrater

4 ägg används i recept 4. 
100 gram färskost används i recept 1. 
½ kruka persilja används i recept 3. 
Saften från citronen används i recept 3. 

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 och går även att frysa in.

 

1. Tomatsås: Skala och hacka lök och vitlök, värm upp olivoljan i en 
kastrull och fräs löken, rör ned tomatpurén och låt den fräsa med 
innan burktomaterna tillsätts, skölj ur och fyll burken med vatten och 
häll i. Smaka av med en nypa socker, salt och svartpeppar från kvarn. 
Koka upp och lägg i timjan, låt puttra sakta. Smaka och krydda ev mer 
med salt och peppar. Mixa gärna såsen slät med en stavmixer. 

2. Tillbehör: Koka upp saltat vatten i en kastrull till pastan.

3. Frikadeller: Blanda samman färs, ägg, färskost, oliver, grovhackad 
kapris, persilja, citronskal, salt och peppar. 
4. Gör 10- 12 bollar av färsen med hjälp av en stor matsked, lägg 
färsbullarna i såsen, lägg på ett lock och låt sjuda sakta i 15-20 min. 

5. Tillbehör: Koka pastan enligt anvisningar på förpackningen.

6. Servera frikadellerna i en djup tallrik med tomatsåsen och med 
nykokt pasta som tillbehör.

Tips!

Recept 2 - vecka 16

Gör så här:



Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Kyckling
Ca 600 gram kycklingfilé
Salt och svartpeppar*
Smör och olivolja*

Blomkålstabbouleh  
1 blomkålshuvud
½ förp basilika
½ kruka persilja
2 tomater
½ gurka
1 rödlök
Saften från 3/4 citron
2 vitlöksklyftor
3 msk olivolja*
1 tsk salt*
2 krm svartpeppar*

Avokadodipp
2 avokado
1 vitlöksklyfta
Saften från 1/4 citron
1 msk olivolja*
Salt och svartpeppar*

STEKT KYCKLING 
med blomkålstabbouleh och 
avokadodipp

Ca 30 min4 port.

487 kcal.
36 g protein, 32 g fett, 20 g kolhydrater

½ kruka persilja används i recept 2. 
Skalet från citronen används i recept 2. 
½ förp basilika används i recept 5. 
½ gurka används i recept 4.

Blanda ner 2 dl kokt bulgur, couscous eller 
quinoa i tabboulehn om du vill ha den lite 
matigare. 

Färdig rätt håller sig i kylen ca 2- 3 dagar. 
Kycklingen kan även frysas in men inte 
tillbehören.

1. Sätt ugnen på 175 grader.

2. Kyckling: Krydda kycklingfiléerna med salt och peppar. Hetta upp 
en stekpanna med smör och olja och stek kycklingen gyllenbrun ca en 
minut på varje sida. Lägg över kycklingen i en ugnsfast form och sätt 
in i ugnen ca 15- 20 min.

3. Blomkålstabbouleh: Skölj blomkålshuvudet och mixa det sedan till 
ett grovt smul i en matberedare, eller finhacka med en kniv.
4. Skölj och grovhacka persiljan och skölj och tärna tomater och 
gurka fint. Skala och finhacka rödlöken och vitlöken. Blanda samman 
med blomkålssmulet och tillsätt basilika, citronsaft, olivolja, salt och 
peppar. Smaka av och krydda ev mer. 

5. Avokadodipp: Mosa ihop avokadoköttet i en skål och pressa i vitlök 
och citronsaft. Tillsätt olja och smaka av med lite salt och peppar.
Du kan även mixa ihop dippen med hjälp av en stavmixer eller direkt i 
en matberedare.

6. Ta ut kycklingen och skär upp den i skivor. Servera tillsammans 
med blomkålstabbouleh och avokadodipp

Tips!

Recept 3 - vecka 16

Gör så här:



Näringsvärde per portion

Används i recept

Ca 45 min4 port.

625 kcal.
26 g protein, 34 g fett, 50 g kolhydrater

1000 gram potatis används i recept 1 och 5. 
2 ägg används i recept 2. 
2 dl grädde används i recept 1. 
½ gurka används i recept 4. 
250 gram vitkål används i recept 5. 

1. Sätt ugnen på 200 grader. Smörj en ugnssäker form.

2. Laxpudding: Skiva den kokta kalla potatisen. Skala och skiva löken. 
Varva potatis, lök och lax i ugnsformen.
3. Vispa ihop  ägg,  mjölk, grädde, salt och peppar. Skölj och finhacka 
dillen och tillsätt till äggstanningen. Häll äggstanningen i formen och
grädda i mitten av ugnen tills äggstanningen har stelnat och ytan fått 
fin färg, ca 30 minuter.

4. Tillbehör: Smält smör i en kastrull på spisen. Skär citronen i klyftor.

5. Sallad: Skölj och tärna gurka och tomat. Skölj och grovhacka 
vitkålen. Blanda samman i en skål och tillsätt olja och balsamvinäger. 
Smaka av med salt och peppar.

6. Servera laxpudding med skirat smör, sallad och citronklyftor.

Ingredienser

Laxpudding 
1 kg kokt kall potatis
1 gul lök
200 gram rimmad lax
4 ägg
3 dl mjölk*
1 dl grädde
1 kruka dill
¾ - 1 tsk salt*
3 krm svartpeppar*

Tillbehör 
50 gram smör*
1 citron

Sallad
½ gurka
1 tomat
250 gram vitkål
1 msk olivolja*
1 msk vit balsamvinäger*
Salt och svartpeppar*

LAXPUDDING  
med skirat smör och dill 

Använd gärna kokt kall potatis när du gör 
din laxpudding.

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

Tips!

Recept 4 - vecka 16

Gör så här:



Gillar du vitlök och citron så använd skalet 
av hela citronen och ta 2 vitlöksklyftor på 
pizzan.

Pizzan är godast att äta nygjord men 
håller sig i kylen 1-2 dagar.

1. Pizza: Sätt ugnen på 225°.

2. Rulla ut pizzadegen på en plåt med bakplåtspapper. Tryck ut degen 
mot kanterna. Stryk ut tomatsåsen med en spatel eller sked.

3. Skär potatisen i tunna skivor och skölj och skiva zucchinin tunt. 
Lägg skivorna lite omlott på degen. Strö över flingsalt och lite 
svartpeppar.

4. Skölj och strimla purjolök och vitlök. Tvätta och riv citronskalet. 
Strö lök, citronskal, basilika och fetaost över pizzan.

5. Grädda pizzan ca 15 min. 

6. Vitkålssallad: Skölj och grovhacka vitkålen. Skölj och skär äpplet 
i små tärningar. Sila av bönorna och spola dem under kallt vatten. 
Blanda samman i en skål och tillsätt olja och balsamvinäger. Smaka 
av med lite salt och peppar och servera till pizzan.

CITRONDOFTANDE 
ZUCCHINIPIZZA  
med fetaostsmul

Ingredienser

Näringsvärde per portion

Används i recept

Pizza
1 förp pizzadeg
1 burk tomatsås
200 gram kokt skalad potatis
1 zucchini
½ purjolök
1-2 vitlöksklyftor
Skal av ½-1 citron
½ förp basilika
Flingsalt*
Svartpeppar*
1 pkt fetaost
Bakplåtspapper*

Vitkålssallad
250 gram vitkål
1 förp stora vita bönor
1 äpple
2 msk olivolja*
2 msk vit balsamvinäger*
Salt och svartpeppar*

Ca 35 min4 port.

647 kcal.
22  g protein, 26  g fett, 78  g kolhydrater

1800 gram potatis används i recept 1 och 4. 
½ purjolök används i recept 1. 
½ förp basilika används i recept 3. 
250 gram vitkål används i recept 4.

Tips!

Recept 5 - vecka 16

Gör så här:



Kommande meny vecka 17

Recept 4:

Recept 2:Recept 1:

Recept 5:

Recept 3:

Pannbiffar med parmesankrossad potatis

Tandoorikyckling med 
mango- och myntasallad  

Puylinsfritters med råstekt blomkål, fetasotyo-
ghurt och aprikoschutney                 

Chorizofräs i ugnen
med fetaosttopping

Nötpanerad torsk med pepparrotsslaw             

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.17
Olivolja, rapsolja, smör, salt, svartpeppar, torkad timjan, ströbröd, mjölk, kalvfond, 
malen koriander, spiskummin, garam masala, chiliflakes, bakpulver, råsocker, äppel-
cidervinäger, vit balsamvinäger, senapsfrö, tomatpuré, honung, 4 port ris.


