
Mjölk och grädde, mjölkprotein, yoghurtkultur, mjölk, 
yoghurtkultur, hallonpuré, havregryns, honung, röd 
quinoa(2%), honung, pumpafrön(1%), hirs(1%), 
solrosfrön(1%), hasselnötter(1%), tranbär, rörsocker, 
solrosolja, kokosnöt.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/158 kcal
,2 g
,  g
1  g
,  g
,8 g

0,  g

Bäst före: 2 / /2022

MAN A

allonyoghurt med quinoam sli



allonyoghurt med quinoam sli

Mjölk och grädde, mjölkprotein, yoghurtkultur, mjölk, 
yoghurtkultur, hallonpuré, havregryns, honung, röd 
quinoa(2%), honung, pumpafrön(1%), hirs(1%), 
solrosfrön(1%), hasselnötter(1%), tranbär, rörsocker, 
solrosolja, kokosnöt.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/158 kcal
,2 g
,  g
1  g
,  g
,8 g

0,  g

Bäst före: 2 / /2022

NNA A



Pastasallad med broccoli och 
jordnötter

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
,  g
,  g

 g
,  g
,  g

,  g

atten, llkornsvete, sojabönor, ärtor, broccoli, sk mmjölk 
och rädde, rak lt r  , rapsolja  , atten, ä  ,  

, ättika, ä lor ,  , socker, salt, citronsa tkoncentrat, 
arom, antio idant    , citronsa t, jordnötter, 
palmolja, salt, rödlök  , salt, socker, peppar

Bäst före: 2 /11/2022

MAN A N



Pastasallad med broccoli och 
jordnötter

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
,  g
,  g

 g
,  g
,  g

,  g

atten, llkornsvete, sojabönor, ärtor, broccoli, sk mmjölk 
och rädde, rak lt r  , rapsolja  , atten, ä  ,  

, ättika, ä lor ,  , socker, salt, citronsa tkoncentrat, 
arom, antio idant    , citronsa t, jordnötter, 
palmolja, salt, rödlök  , salt, socker, peppar

Bäst före: 2 /11/2022

NNA A N



Potatis, salt, ärtor, vatten, nötfärs, tomat, zucchini, aubergine, lök, röd 
paprika, grön paprika, solrosfrön (7 %), majsstärkelse, 68 % 
nötköttsbuljong (vatten, koncentrerad nötköttsbuljong, nötköttsextrakt, 
salt), salt, arom, socker, modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor, 
stabiliseringsmedel (xantangummi). , vinäger, tomatpuré, socker, 
äppelpuré, vatten, salt, färgämne (e150c), lök, kryddor och 
kryddextrakt (innehåller SENAP), pepparrot, citronsaftkoncentrat, 
surhetsreglerande medel (e330), stabiliseringsmedel (e466, e415), 
konserveringsmedel (e202, e211). , vatten, vitlök 18 %, salt, socker, 
maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), ättika, fibrer från citrusskal, 
arom, förtjockningsmedel (xantangummi). , rapsolja, 49 % 
vegetabilisk buljong (avkok av; vatten, grönsaker (lök, morot, purjolök, 
selleri, fänkål), timjan, kärleksört, svartpeppar, lagerblad, salt), 19 % 
rehydrerat grönsakspulver (lök, palsternacka, persiljerot, morot, 
purjolök, champinjoner, tomat, vitlök), salt, socker, arom, modifierad 
stärkelse, vinäger, persiljeextrakt, stabiliseringsmedel 
(xantangummi). , Färg (ammoniakkaramell E150c), vatten, salt, 
lagerblad, peppar.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

479 kJ/114 kcal
5,7 g
1,2 g
9,4 g

0,6 g
5,4 g

0,52 g

rämig färs med potatis 
och ärtor

MAN A M A

EREDN NG

Bäst före: 2 11 2 22

Förvärm ugnen till 
ör hål i plastfilmen.
ärm i 20 25 min. 



Potatis, salt, ärtor, vatten, nötfärs, tomat, zucchini, aubergine, lök, röd 
paprika, grön paprika, solrosfrön (7 %), majsstärkelse, 68 % 
nötköttsbuljong (vatten, koncentrerad nötköttsbuljong, nötköttsextrakt, 
salt), salt, arom, socker, modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor, 
stabiliseringsmedel (xantangummi). , vinäger, tomatpuré, socker, 
äppelpuré, vatten, salt, färgämne (e150c), lök, kryddor och 
kryddextrakt (innehåller SENAP), pepparrot, citronsaftkoncentrat, 
surhetsreglerande medel (e330), stabiliseringsmedel (e466, e415), 
konserveringsmedel (e202, e211). , vatten, vitlök 18 %, salt, socker, 
maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), ättika, fibrer från citrusskal, 
arom, förtjockningsmedel (xantangummi). , rapsolja, 49 % 
vegetabilisk buljong (avkok av; vatten, grönsaker (lök, morot, purjolök, 
selleri, fänkål), timjan, kärleksört, svartpeppar, lagerblad, salt), 19 % 
rehydrerat grönsakspulver (lök, palsternacka, persiljerot, morot, 
purjolök, champinjoner, tomat, vitlök), salt, socker, arom, modifierad 
stärkelse, vinäger, persiljeextrakt, stabiliseringsmedel 
(xantangummi). , Färg (ammoniakkaramell E150c), vatten, salt, 
lagerblad, peppar.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

413 kJ/98 kcal
4,3 g
1,0 g
8,7 g

0,6 g
5,3 g

0,59 g

rämig färs med potatis 
och ärtor

NNA A M A

EREDN NG

Bäst före: 2 11 2 22

Förvärm ugnen till 
ör hål i plastfilmen.
ärm i 20 25 min. 



Overnight oats med hasselnötter

el i e r n on entrat  MJÖLK  YOGHURKULTUR 
 HAVREGRYN  len  s rhetsreglerande medel  

itrons ra  antio idant  as or ins ra  salt  
HASSELNÖTTER  itronsa t  anel  ardem mma

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
 g
 g
 g
 g
 g
 g

MAN A

Bäst före: 24/ /2022



Overnight oats med hasselnötter

el i e r n on entrat  MJÖLK  YOGHURKULTUR 
 HAVREGRYN  len  s rhetsreglerande medel  

itrons ra  antio idant  as or ins ra  salt  
HASSELNÖTTER  itronsa t  anel  ardem mma

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
 g
 g
 g
 g
 g
 g

NNA A

Bäst före: 24/ /2022



Smörgås med kycklingsallad

VETEMJÖL, vatten, salt, rapsolja, jäst, KORNMALT., 
Kycklingbröst (96%), tapiokastärkelse, salt.(22%), 
Isbergssallat, Frisésallat, Radicchiosallad, SKUMMJÖLK, 
Grädde, jäskultur, 80% Rapsolja, vatten, 2% pastöriserande 
ÄGGGULA, vinägersalt, SENAPSmjöl, förtjockningsmedel 
(E412), konserveringsmedel (E202). pH under 4,5.(13%), 
Vårlök, ärtor, sparris, vatten, salt, citronsyra, 67% 
kycklingfond (vatten, koncentrerad kycklingfond, 
kycklingextraktpulver, salt), salt, arom, socker, modifierad 
stärkelse, lök, vinäger, krydda, stabiliseringsmedel 
(xantangummi), salt, curry, peppar, svart, gurkmeja.

Bäst före: 2 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

866 kJ/206 kcal
4 g
9 g
3 g

6,5 g
1,5 g

0,7 g

MAN A N



Smörgås med kycklingsallad

VETEMJÖL, vatten, salt, rapsolja, jäst, KORNMALT., 
Kycklingbröst (96%), tapiokastärkelse, salt.(22%), 
Isbergssallat, Frisésallat, Radicchiosallad, SKUMMJÖLK, 
Grädde, jäskultur, 80% Rapsolja, vatten, 2% pastöriserande 
ÄGGGULA, vinägersalt, SENAPSmjöl, förtjockningsmedel 
(E412), konserveringsmedel (E202). pH under 4,5.(13%), 
Vårlök, ärtor, sparris, vatten, salt, citronsyra, 67% 
kycklingfond (vatten, koncentrerad kycklingfond, 
kycklingextraktpulver, salt), salt, arom, socker, modifierad 
stärkelse, lök, vinäger, krydda, stabiliseringsmedel 
(xantangummi), salt, curry, peppar, svart, gurkmeja.

Bäst före: 2 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

846 kJ/201 kcal
3 g
8 g
4 g

6,0 g
1,5 g

0,7 g

NNA A N



80 % malet kött (46 % kyckling, 34 % kalkon), panering 
(VETEMJÖL, vatten, salt, jäst), lök, vatten, kycklingskinn, salt, 
VETEGLUTEN, kryddor, dextros, rapsolja., bladspenat, raket, 
röd mangold, SOJABÖNOR, VETEKORN (16%), basilika, 
solrosolja, CASHEWNÖTTER. PARMASANOST, salt, vitlök, 
syra: mjölksyra (E-270), arom: naturlig basilika, rödlök, 
bredbladig persilja, citronsaft, salt

Bäst före: 24 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

659 kJ/157 kcal
9,1 g
2,1 g
9,2 g

1,9 g
9,2 g

1,4 g

Sallad med sojabönor och 
mini kycklingfrikadeller

MAN: DAG 1 -M DDAG

EREDN NG
1. Blanda bönsalladen med 

salladen från plastpåsen.
2. Kycklingfrikadellerna kan 

värmas.



80 % malet kött (46 % kyckling, 34 % kalkon), panering 
(VETEMJÖL, vatten, salt, jäst), lök, vatten, kycklingskinn, salt, 
VETEGLUTEN, kryddor, dextros, rapsolja., bladspenat, raket, 
röd mangold, SOJABÖNOR, VETEKORN (16%), basilika, 
solrosolja, CASHEWNÖTTER. PARMASANOST, salt, vitlök, 
syra: mjölksyra (E-270), arom: naturlig basilika, rödlök, 
bredbladig persilja, citronsaft, salt

Bäst före: 24 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

659 kJ/157 kcal
9,1 g
2,1 g
9,2 g

1,9 g
9,2 g

1,4 g

Sallad med sojabönor och 
mini kycklingfrikadeller

K NNA: DAG 1 -M DDAG

EREDN NG
1. Blanda bönsalladen med 

salladen från plastpåsen.
2. Kycklingfrikadellerna kan 

värmas.



Rågbulle med äpple, 
choklad och nötter 

Vetemjöl, rågmjöl, solrosfrön, choklad (socker, 
kakaomassa, kakaosmör, grönsaksemulgeringsmedel
(E322 av solros, E476), arom), rågkärnor, linfrö, äpple, 
rågfiber, salt tillsatt jod, torkad surdeg (rågmjöl,
surdegskultur), kornmaltextrakt, vetegluten, torrjäst, 
kornmjöl, vegetabiliska emulgeringsmedel (E471, E472e), 
stabilisator (E415), mjölbehandlingsmedel
(E300), körsbärstomat (31%), mandel (25%)

Bäst före: 2 / /2022

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

1153 kJ/274 kcal
17 g
2,0 g
20 g

4,1 g
9,2 g

0,58 g

MAN A



Rågbulle med äpple, 
choklad och nötter 

Vetemjöl, rågmjöl, solrosfrön, choklad (socker, 
kakaomassa, kakaosmör, grönsaksemulgeringsmedel
(E322 av solros, E476), arom), rågkärnor, linfrö, äpple, 
rågfiber, salt tillsatt jod, torkad surdeg (rågmjöl,
surdegskultur), kornmaltextrakt, vetegluten, torrjäst, 
kornmjöl, vegetabiliska emulgeringsmedel (E471, E472e), 
stabilisator (E415), mjölbehandlingsmedel
(E300), körsbärstomat (31%), mandel (25%)

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

1153 kJ/274 kcal
17 g
2,0 g
20 g

4,1 g
9,2 g

0,58 g

NNA A

Bäst före: 2 / /2022



Vatten, SOJABÖNOR svarta bönor, kokta kikärter, rapsolja, salt, 
citronsaftkoncentrat, citronskal och svartpeppar, BULGUR, tomat (70 
%), tomatjuice och surhetsreglerande medel: citronsyra (E-330)(8 %), 
kalvkött, MANDLAR(4 %), morot, tomater, salt. (2 %), lök, paprika, 
grillade aubergineskivor, solrosolja, kikärter, vatten, salt, antioxidant: 
askorbinsyra (E 300), linser, russin, ingefära, 49 % grönsaksbuljong 
(avkok av; vatten, grönsaker (lök, morot, purjolök, selleri, fänkål), 
timjan, kärleksört, svartpeppar, lagerblad, salt), 19 % rehydrerat 
grönsakspulver (lök, palsternacka, persiljerot, morot, purjolök, 
champinjoner, tomat, vitlök), salt, socker, arom, modifierad stärkelse, 
vinäger, persiljeextrakt, stabiliseringsmedel (xantangummi). 
Citronsaft, salt, vatten, vitlök 18 %, salt, socker, maltodextrin, 
vegetabilisk olja (palm), vinäger, fibrer från citrusskal, arom, 
förtjockningsmedel (xantangummi). , Koriander, vatten, maltodextrin, 
vegetabilisk olja (palm), cayennepeppar 7 %, salt, vinäger, socker, 
fibrer från citrusskal, rökt chilipulver (chipotle) 3 %, 
förtjockningsmedel (xantangummi), Peppar, svart, kanel.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

561 kJ/134 kcal
3,5 g
0,4 g
16 g

2,2 g
7,1 g

0,38 g

Marockansk gryta med 
bulgur och bönor

MAN A M A

EREDN NG

Bäst före: 2 11 2 22

Förvärm ugnen till 
Gör hål i plastfilmen.

ärm i 20-25 min. 



Vatten, SOJABÖNOR svarta bönor, kokta kikärter, rapsolja, salt, 
citronsaftkoncentrat, citronskal och svartpeppar, BULGUR, tomat (70 
%), tomatjuice och surhetsreglerande medel: citronsyra (E-330)(8 %), 
kalvkött, MANDLAR(4 %), morot, tomater, salt. (2 %), lök, paprika, 
grillade aubergineskivor, solrosolja, kikärter, vatten, salt, antioxidant: 
askorbinsyra (E 300), linser, russin, ingefära, 49 % grönsaksbuljong 
(avkok av; vatten, grönsaker (lök, morot, purjolök, selleri, fänkål), 
timjan, kärleksört, svartpeppar, lagerblad, salt), 19 % rehydrerat 
grönsakspulver (lök, palsternacka, persiljerot, morot, purjolök, 
champinjoner, tomat, vitlök), salt, socker, arom, modifierad stärkelse, 
vinäger, persiljeextrakt, stabiliseringsmedel (xantangummi). 
Citronsaft, salt, vatten, vitlök 18 %, salt, socker, maltodextrin, 
vegetabilisk olja (palm), vinäger, fibrer från citrusskal, arom, 
förtjockningsmedel (xantangummi). , Koriander, vatten, maltodextrin, 
vegetabilisk olja (palm), cayennepeppar 7 %, salt, vinäger, socker, 
fibrer från citrusskal, rökt chilipulver (chipotle) 3 %, 
förtjockningsmedel (xantangummi), Peppar, svart, kanel.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

494 kJ/118 kcal
1,7 g
0,2 g
17 g

2,0 g
6,7 g

0,41 g

NNA A M A

EREDN NG

Bäst före: 2 11 2 22

Förvärm ugnen till 
Gör hål i plastfilmen.

ärm i 20-25 min. 

Marockansk gryta med 
bulgur och bönor



Kycklingbröstfilé med 
pestomarinerad potatissallad

otatis  atten  salt  kalci mklorid  kycklingbröst   atten  
salt  tapiokast rkelse  d ylos  stabiliseringsmedel  e  
e  dekros   solrosfrön   ölk  salt  
m ölksyrak lt r  ostlöpe   o abönor  grillad röd oc  g l 
paprika  solrosol a  oltorkade tomater i strimlor  salt  in ger
s r etsreglerande medel  citronsyra   atten  apsol a  
solrosfrön  persil a  itlök  gr slök  lök  rosmarin  röd paprika  
salt  oregano  ydr  eg protein ma s  peppar

Bäst före: 26 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
 g
 g
 g

 g
 g
 g

MAN A N



Kycklingbröstfilé med 
pestomarinerad potatissallad

otatis  atten  salt  kalci mklorid  kycklingbröst   atten  
salt  tapiokast rkelse  d ylos  stabiliseringsmedel  e  
e  dekros   solrosfrön   ölk  salt  
m ölksyrak lt r  ostlöpe   o abönor  grillad röd oc  g l 
paprika  solrosol a  oltorkade tomater i strimlor  salt  in ger
s r etsreglerande medel  citronsyra   atten  apsol a  
solrosfrön  persil a  itlök  gr slök  lök  rosmarin  röd paprika  
salt  oregano  ydr  eg protein ma s  peppar

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

 kJ/  kcal
 g
 g
 g

 g
 g
 g

NNA A N

Bäst före: 26 11 2 22



 Linssallad med morot, 
rödbetor och grönkål

ödbetor, morötter, atten, s arta bel galinser, m ölk, salt, 
m ölks rak lt r, ostlö e, grönkål, ra sol a, tranb r, 
rörsocker, solrosol a, sesam rön, hon ng, el in ger 

, ersil a, salt

Bäst före: 24 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 k  kcal
 g

,  g
 g

 g
,  g

,  g

MAN A N



 Linssallad med morot, 
rödbetor och grönkål

ödbetor, morötter, atten, s arta bel galinser, m ölk, salt, 
m ölks rak lt r, ostlö e, grönkål, ra sol a, tranb r, 
rörsocker, solrosol a, sesam rön, hon ng, el in ger 

, ersil a, salt

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

 k  kcal
 g

,  g
 g

 g
,  g

,  g

NNA A N

Bäst före: 24 11 2 22



Soufflé med tomat 
och mandel

Ägg, broccoli (24 %), morötter (21 %), vegetabiliskt 
margarin (palmolja, rapsolja, kokosfett, vatten, salt, 
aromämnen, vitamin A), vetemjöl, vatten, 
majsstärkelse, vasslepulver (mjölk), brödsmulor 
(vetemjöl, vatten, jodsalt, jäst, kryddor), salt, bakpulver. 
(dinatriumdifosfat, natriumvätekarbonat), 
morotsextrakt, kryddor, socker, kryddextrakt, 
körsbärstomater (38 %), mandlar.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

795 kJ/189 kcal
13 g
2,4 g
9,7 g

1,9 g
6,6 g

0,67 g

MAN A

Bäst före: 24/ /2022



Soufflé med tomat 
och mandel

Ägg, broccoli (24 %), morötter (21 %), vegetabiliskt 
margarin (palmolja, rapsolja, kokosfett, vatten, salt, 
aromämnen, vitamin A), vetemjöl, vatten, 
majsstärkelse, vasslepulver (mjölk), brödsmulor 
(vetemjöl, vatten, jodsalt, jäst, kryddor), salt, bakpulver. 
(dinatriumdifosfat, natriumvätekarbonat), 
morotsextrakt, kryddor, socker, kryddextrakt, 
körsbärstomater (38 %), mandlar.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

623 kJ/148 kcal
9,6 g
2,2 g
9,8 g

1,7 g
5,  g

0,74 g

Bäst före: 24/ /2022

NNA A



Potatis, vatten, salt, kalciumklorid, Sammansatta bitar av sej 
(Pollachius virens) (41 %) (sejfilé (40 %), vetestärkelse, 
majsstärkelse, citrusfibrer, vetefibrer); panering (33 %): vetemjöl, 
vatten, rapsolja, potatisstärkelse, salt, socker, vetegluten, jäst, 
sås (26 %): Purjolök (7 %), vatten, morot (5 %), modifierad 
majsstärkelse, färskost (ost, smör, vatten, kvarg, helmjölkspulver, 
mjölkprotein, ris- och potatisstärkelse), vasslepulver, vetemjöl, 
grädde, salt, buljong (salt, kryddor, dextros), lökpulver, vitpeppar. 
Stekt i rapsolja. Enstaka ben kan förekomma, spenat (19 %), 
vatten, solrosfrön (3 %), 1/4 liter skummjölk 1,5 % fett (3 %), 
grädde, emulgeringsmedel: E471, stabiliseringsmedel: karagen. 
Homogeniserad (3 %), lök, majsstärkelse (0 %), vatten, vitlök 18 
%, salt, socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), vinäger, 
fibrer från citrusskal, arom, förtjockningsmedel (xantangummi), 
muskotnöt, socker, salt, peppar.

Bäst före: 24 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

460 kJ/109 kcal
5,0 g
1,3 g
12 g

1,7 g
3,9 g

0,29 g

rispig sejfilé med stuvad 
spenat och potatis

MAN A M A

EREDN NG
1. Förvärm ugnen till 
2. isk: bakplåt i ugn.
3. Stuvning: gör hål i plastfilmen.
4. ärm i 20-25 min. 



Potatis, vatten, salt, kalciumklorid, Sammansatta bitar av sej 
(Pollachius virens) (41 %) (sejfilé (40 %), vetestärkelse, 
majsstärkelse, citrusfibrer, vetefibrer); panering (33 %): vetemjöl, 
vatten, rapsolja, potatisstärkelse, salt, socker, vetegluten, jäst, 
sås (26 %): Purjolök (7 %), vatten, morot (5 %), modifierad 
majsstärkelse, färskost (ost, smör, vatten, kvarg, helmjölkspulver, 
mjölkprotein, ris- och potatisstärkelse), vasslepulver, vetemjöl, 
grädde, salt, buljong (salt, kryddor, dextros), lökpulver, vitpeppar. 
Stekt i rapsolja. Enstaka ben kan förekomma, spenat (19 %), 
vatten, solrosfrön (3 %), 1/4 liter skummjölk 1,5 % fett (3 %), 
grädde, emulgeringsmedel: E471, stabiliseringsmedel: karagen. 
Homogeniserad (3 %), lök, majsstärkelse (0 %), vatten, vitlök 18 
%, salt, socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), vinäger, 
fibrer från citrusskal, arom, förtjockningsmedel (xantangummi), 
muskotnöt, socker, salt, peppar.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

424 kJ/101 kcal
3,7 g
1,1 g
13 g

1,9 g
3,7 g

0,33 g

rispig sejfilé med stuvad 
spenat och potatis

NNA A M A

EREDN NG

Bäst före: 24 11 2 22

1. Förvärm ugnen till 
2. isk: bakplåt i ugn.
3. Stuvning: gör hål i plastfilmen.
4. ärm i 20-25 min. 



Rödbetor, kalkonkött, vetemjöl, lök, stärkelse, salt, 
vassleproteinkoncentratpulver, mod.stärkelse E1414, paprika, 
paprika, baggslök., homogeniserad högpastöriserad MJÖLK, 
vegetabiliskt fett, koncentrerat MJÖLKPROTEIN, modifierad 
majsstärkelse, gelatin ( nötkött), jäst med levande 
yoghurtkultur., Gurka, SESAMFRÖ (4%), Rapsolja, vatten, 
vitlök 18%, salt, socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), 
vinäger, fibrer från citrusskal, arom, förtjockningsmedel 
(xantangummi), äppelcidervinäger 5%, honung, vinäger, salt, 
arom., Salt, Dill, bredbladig persilja (0%), timjan, peppar.

Bäst före: 2 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

460 kJ/109 kcal
5,0 g
1,3 g
12 g
1,7 g
3,9 g
0,29 g

Kalkonköttbullar med 
rödbetor och tzatziki

MAN A M A

EREDN NG
1. Förvärm ugnen till 
2.
3. ärm i 20 25 min. 

Kallt tillbehör: tzatziki.



Rödbetor, kalkonkött, vetemjöl, lök, stärkelse, salt, 
vassleproteinkoncentratpulver, mod.stärkelse E1414, paprika, 
paprika, baggslök., homogeniserad högpastöriserad MJÖLK, 
vegetabiliskt fett, koncentrerat MJÖLKPROTEIN, modifierad 
majsstärkelse, gelatin ( nötkött), jäst med levande 
yoghurtkultur., Gurka, SESAMFRÖ (4%), Rapsolja, vatten, 
vitlök 18%, salt, socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), 
vinäger, fibrer från citrusskal, arom, förtjockningsmedel 
(xantangummi), äppelcidervinäger 5%, honung, vinäger, salt, 
arom., Salt, Dill, bredbladig persilja (0%), timjan, peppar.

Bäst före: 2 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
-- varav sockerarter
Protein
Salt

460 kJ/109 kcal
5,0 g
1,3 g
12 g
1,7 g
3,9 g
0,29 g

Kalkonköttbullar med 
rödbetor och tzatziki

KVINNA A M A

EREDN NG
1. Förvärm ugnen till 
2.
3. ärm i 20 25 min. 

Kallt tillbehör: tzatziki.



Skyr med mango/ananastopping

Skummjölk 0,2 %, mjölksyrakultur (76 %), mandlar(9 %), 
mango, ananas, honung, socker, potatisstärkelse, 
vaniljpulver, vaniljarom, vanilj arom.

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

498 kJ/119 kcal
,0 g

0,4 g
7,7 g

6,0 g
10 g

0,12 g

MAN A

Bäst före: 2 2 22



Skyr med mango/ananastopping

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

464 kJ/110 kcal
4,2 g
0,4 g
7,  g

6,0 g
10 g

0,12 g

Bäst före: 2 2 22

NNA A
Skummjölk 0,2 %, mjölksyrakultur (76 %), mandlar(9 %), 
mango, ananas, honung, socker, potatisstärkelse, 
vaniljpulver, vaniljarom, vanilj arom.



Falafel med sallad, smörbönor och 
fetaost

Blötlagda smörbönor/indränkta stora vita bönor, vatten/
vatten, salt, antioxidant: askorbinsyra., kokta kikärter 67%, 
stekt lök (lök, rapsolja), rapsolja, persilja, lök, polenta 
(majsgryn), vitlök, bakpulver (e450a, e500, majsstärkelse), 
salt, spiskummin, förtjockningsmedel (e461), koriander- och 
cayennepepparextrakt., SOJABÖNOR, tärnade zucchini, 
VETEKORN (13%), MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, 
körsbärstomater (4%), citronsaft, rapsolja, vårlök, rödlök 
(3%), bredbladig persilja, honung, vatten, vitlök 18%, salt, 
socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), vinäger, fibrer 
från citrusskal, arom, förtjockningsmedel (xantangummi).

Bäst före: 25 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

611 kJ/145 kcal
7,6 g
1,0 g
12 g
3,3 g
5,8 g
0,58 g

MAN: DAG 3 -LUNCH



Falafel med sallad, smörbönor och 
fetaost

Blötlagda smörbönor/indränkta stora vita bönor, vatten/
vatten, salt, antioxidant: askorbinsyra., kokta kikärter 67%, 
stekt lök (lök, rapsolja), rapsolja, persilja, lök, polenta 
(majsgryn), vitlök, bakpulver (e450a, e500, majsstärkelse), 
salt, spiskummin, förtjockningsmedel (e461), koriander- och 
cayennepepparextrakt., SOJABÖNOR, tärnade zucchini, 
VETEKORN (13%), MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, ostlöpe, 
körsbärstomater (4%), citronsaft, rapsolja, vårlök, rödlök 
(3%), bredbladig persilja, honung, vatten, vitlök 18%, salt, 
socker, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm), vinäger, fibrer 
från citrusskal, arom, förtjockningsmedel (xantangummi).

Bäst före: 25 11 2 22

Näringsinnehåll per 100 g
Energi
Fett
- varav mättat fett
Kolhydrater
- varav sockerarter
Protein
Salt

611 kJ/145 kcal
7,6 g
1,0 g
12 g
3,3 g
5,8 g
0,58 g

KVINNA: DAG 3 -LUNCH


