
Matsedel vecka 13 

    
Måndag 27 mars 

Krav spaghetti serveras med Quorn färssås och rostade rotfrukter (ägg, gluten) 

 Krav spaghetti serveras med köttfärssås tillagad på Krav nötfärs och rostade rotfrukter                  
(gluten )                                                                                                                

Tisdag 28 mars  

Schnitzel på cous cous serveras med gräddfilssås med chilisås, kokt potatis, rivna Krav 
morötter    (laktos, mjölkprotein, gluten, ägg, senap) 

Ekopanerad sej serveras med gräddfilssås med chilisås,  kokt potatis och rivna Krav morötter       
(laktos, mjölkprotein, gluten fisk,  ägg, senap)                                                                                                                                         

Onsdag 29 mars    

Krämig tomatsoppa med smak av basilika, serveras med Krav pasta, creme fraiche klick , 
knäckebrödssmörgås med ost (laktos, mjölkprotein, gluten)                                                                                                                                                                                                                                                 

Torsdag 30 mars 

Klimatsmart sojakorv serveras med löksås, kokt potatis, kokta grönsaker                                            
( laktos, mjölkprotein,  soja,  baljväxt)                                                                           

Stekt rimmat sidfläsk alt. falukorv serveras med löksås , kokt potatis, kokta grönsaker 
(laktos, mjölkprotein,  baljväxt)                                                                                                                                                                               

 Fredag 31 mars 

Tacos serveras med vegofärs, majschips, tortillas, Krav majs, tacosås, eko gräddfil                 
(laktos, mjölkprotein, gluten ) 

 

 

 

Till lunchen serveras salladsbuffé efter säsong med svenska ekologiska grönsaker,                      
svenskt knäckebröd, Bregott, eko mjölk (laktos, mjölkprotein, gluten) 

ALLERGENER ÄR MARKERADE MED KURSIV STIL  

                                   Smaklig måltid                                                                                                                                                                                        



Matsedel vecka 14 

 
Måndag 3 april 

Krav pasta serveras med ost- och broccolisås och säsongens grillgrönsaker                                    
( laktos, mjölkprotein, gluten, baljväxt) 

Krav pasta serveras med ost- och skinksås och säsongens grillgrönsaker                                   
( laktos, mjölkprotein, gluten,  baljväxt)                                                                                                                                

Tisdag 4 april  

Ostpaj med säsongens grönsaker och äggstanning tillagad på Krav ägg, serveras med sallad                      
(gluten, ägg, laktos, mjölkprotein) 

Fiskgratäng Hede med smak av citron och gräslök serveras med kokt potatis och kokta 
grönsaker       (fisk, ägg, senap, laktos, mjölkprotein, baljväxt ) 

Onsdag 5 april   

Påskbuffé med goda små rätter   ( allergener presenteras vid servering )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Torsdag 6 april  

Vad köket har att bjuda ( allergener presenteras vid servering )                                                                                                                                                                                                                                               

Fredag 7 april   

Långfredag    

 

                                                                                                                         

 

Till lunchen serveras salladsbuffé efter säsong med svenska ekologiska grönsaker,                      
svenskt knäckebröd, Bregott, eko mjölk (laktos, mjölkprotein, gluten) 

ALLERGENER ÄR MARKERADE MED KURSIV STIL  

                               Smaklig måltid                                                                                                                                                                                       



Matsedel vecka 16 

 
Måndag 17 april  

Ekologiska morotsbollar serveras med hemlagat potatismos, bostongurka, grönsaker                                       
(baljväxt, laktos, mjölkprotein, baljväxt, senap  ) 

Ugnsstekt svensk Falukorv serveras med hemlagat potatismos, bostongurka, grönsaker                                      
(laktos, mjölkprotein, baljväxt , senap ) 

Tisdag 18 april 

Hemlagad broccolibiff serveras med Mölleörtsås, kokt potatis, rivna morötter                    
(laktos, mjölkprotein, gluten,  ägg, senap, baljväxt ) 

Panerad torsk fiskad serveras med Mölleörtsås, kokt potatis och rivna morötter                        
( laktos, mjölkprotein, gluten,  ägg, senap, fisk )                                                                                                                                          

Onsdag 19 april 

Mustig gulaschsoppa med klimatsmart vegofärs,  serveras med eko creme fraiche, 
ostsmörgås (laktos, mjölkprotein, gluten, baljväxt) 

Torsdag 20 april  

Quorn Italiano, serveras med eko ris alt. cous cous, grönsaker                                                       
( laktos, mjölkprotein, gluten, ägg,  svavel, sulfit) 

Kyckling Italiano med svensk kyckling,  serveras med eko ris alt. cous cous, grönsaker            
( laktos, mjölkprotein, gluten, svavel, sulfit )                                                                                                              

Fredag 21 april  

Green burger serveras med hamburgerbröd, pommes frites, hemlagad dressing, grönsaker     
(  gluten,  ägg, senap) 

Hamburgare serveras med hamburgerbröd,  pommes frites, hemlagad dressing,  grönsaker      
(gluten, ägg, senap) 

 

Till lunchen serveras salladsbuffé efter säsong med svenska ekologiska grönsaker,                      
svenskt knäckebröd, Bregott, eko mjölk (laktos, mjölkprotein, gluten) 

ALLERGENER ÄR MARKERADE MED KURSIV STIL  

                               Smaklig måltid                                                                                                                                                                                       

 



Matsedel vecka 17 Astrid Lindgren 

 
Måndag 24 april  Pippi Långstrump 

Vegobullar serveras med tomatsås, Krav spaghetti , kokta grönsaker                                                  
(gluten, soja, baljväxt )  

Pippis köttbullar serveras med Krav spaghetti,  gräddsås, lingonsylt, kokta grönsaker              
(laktos, mjölkprotein, baljväxt, gluten  )                                                                                                                                                                                                                                 

Tisdag 25 april    Vi på Saltkråkan 

Pastagratäng med  broccoli, salladsost och färska tomater (laktos, mjölkprotein, gluten)) 

Farbror Melkers goda dillgratinerad fisk serveras med kokt potatis, gröna Krav ärtor                                              
(laktos, mjölkprotein, fisk, baljväxt)                                                                                                                                                                                                                                        

Onsdag 26 april    Rasmus på luffen 

Potatis och purjolökssoppa serveras med Rasmus goa limpmacka med prickekorv               
(laktos, mjölkprotein, gluten) 

Torsdag 27 april    Madicken på Junibacken  

Tofu & bönsallad med Eko pasta, grönsaker och hemlagad currydressing                                          
( laktos, mjölkprotein, senap, gluten, ägg, baljväxt, soja )                                                                                                             

Madickens och Elisabets kycklingsallad med Eko pasta, grönsaker och hemlagad 
currydressing                     ( laktos, mjölkprotein, gluten, ägg, senap, baljväxt) 

Fredag 28 april       Emil i Lönneberga 

Krav potatisbullar alt. raggmunk serveras med hemlagad  tomat och bönsalsa                                               
(laktos, mjölkprotein, baljväxt, gluten, ägg) 

Emils favoriträtt, blodpudding serveras med potatisbullar alt, raggmunk,  knaperstekt svenskt 
bacon, lingonsylt ( laktos, mjölkprotein, ägg, gluten) 

 

 

 Till lunchen serveras salladsbuffé efter säsong med svenska ekologiska grönsaker,                      
svenskt knäckebröd, Bregott, eko mjölk (laktos, mjölkprotein, gluten) 

ALLERGENER ÄR MARKERADE MED KURSIV STIL  

                               Smaklig måltid                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Matsedel vecka 18 

 
Måndag 1 maj  

Ledig dag  

Tisdag 2 maj 

Morotsbiffar  serveras med kall dill & citronsås, kokt potatis och kokta grönsaker                   
(laktos, mjölkprotein,  ägg, senap, baljväxt, sulfit, soja  ) 

Skärgårdskolja serveras med kall dill & citronsås, kokt potatis och kokta grönsaker                     
( laktos, mjölkprotein, gluten,  ägg, senap, fisk, baljväxt, sulfit  ) 

Onsdag 3 maj 

Morotssoppa med kokosmjölk, serveras med rostade solroskärnor, ostsmörgås                                  
( laktos, mjölkprotein, gluten )  

Torsdag 4 maj  

Chili sin carne på vegofärs, serveras med Eko ris alt cous cous , kokta grönsaker                  
(gluten, baljväxt, soja )                                                                    

Fläskköttgryta med svenskt fläskkött serveras med Eko ris alt cous cous , kokta grönsaker                                                                  
( laktos, mjölkprotein, gluten, baljväxt, senap   ) 

Fredag 5 maj 

 Husets pizza med Quornfärs och grönsaker, serveras med pizzasallad, kebabsås                                      
( laktos, mjölkprotein, gluten, ägg, senap, sulfit) 

Husets pizza serveras med pizzasallad, kebabsås   ( laktos, mjölkprotein, gluten,  ägg, senap, 
sulfit)                                                                                                                   

 

 

 

 Till lunchen serveras salladsbuffé efter säsong med svenska ekologiska grönsaker,                      
svenskt knäckebröd, Bregott, eko mjölk (laktos, mjölkprotein, gluten) 

ALLERGENER ÄR MARKERADE MED KURSIV STIL  

                               Smaklig måltid    


