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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 14, 21, 28, 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Korvstroganoff med 

ris/potatis, grönsaker 

 

Mangosoppa med 

skorpa 

 

Bondomelett med 

rödbetor 

 

     

Tisdag  Stekt fisk med remouladsås, 

potatis, grönsaker

 

  

Kesokaka med bärsås Blodpudding alt. 

Potatisbullar, grönsaker 

och lingon 

     

Onsdag  Stekt fläsk med löksås, 

potatis, grönsaker

  

Kompott Soppa med smörgås 

     

Torsdag  Mustig köttfärssoppa med 

smörgås 

  

Frukt/bär paj med 

vaniljsås 

Fiskgryta med potatis, 

grönsak 

     

Fredag  Rimmat kött med 

potatis/potatismos, 

grönsaker  

Inlagda päron med 

smaksatt grädde

  

Paj med sallad 

     

Lördag  Husets köttgryta med 

potatis, grönsaker

  

Brylépudding  Kallskuret med 

mimosasallad/legymsallad, 

potatis 

     

Söndag  Fläskfilé med potatisgratäng, 

grönsaker  

Cheesecake  Sill och potatis, gräddfil, 

ägg, potatis 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 15, 22, 29, 36   

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Kycklinggryta med 

potatis/ris, grönsaker

  

Nyponsoppa med 

skorpa  

Soppa med smörgås 

     

Tisdag  Strömming med 

potatismos/potatis, 

grönsaker  

Skogsbärskompott 

med mjölk  

Gräddstuvad pytt i 

panna med rödbetor 

     

Onsdag  Kålpudding med potatis, sås 

och grönsaker 

  

Äpple/kanelkräm med 

mjölk 

Spenatstuvning, ägg och 

korv 

     

Torsdag  Minestronesoppa med 

smörgås  

Pannkaka med sylt

  

Blomkålsgratäng med 

köttbullar 

     

Fredag  Isterband/lunch korv med 

stuvad potatis, grönsaker, 

rödbetor  

Fruktsallad i 

mangomarinad 

Inlagd strömming/ inlagd 

sill med potatis, gräddfil 

     

Lördag  Biff stroganoff med 

ris/potatis, grönsaker

 

  

Fromage Husets paté med potatis, 

kall sås 

     

Söndag  Fläskkarré med potatis, sås 

och grönsaker, äppelmos

 

  

Parfait Husets paj med sallad 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 16, 23, 30, 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Falukorv med stuvade 

grönsaker och potatis

  

Bär/ fruktkompott

  

Stekt bacon, potatis, ägg 

och grönsaker 

     

Tisdag  Ugnsgratinerad fisk med 

potatis, grönsaker

  

Chokladpudding

  

Soppa med smörgås 

     

Onsdag  Pannbiff med lök 

potatis, sås och grönsaker

  

Fruktsallad med 

visptopp  

Omelett med stuvning 

     

Torsdag  Grönsakssoppa med 

frikadeller, smörgås

  

Chokladkaka med 

grädde  

Tonfiskgratäng med 

grönsaker 

     

Fredag  Kyckling med ris/potatis, sås 

och grönsaker 

  

Tropisk fruktsoppa 

med kesellatopp 

Kalvsylta med potatis, 

rödbetssallad 

     

Lördag  Kotlettrad/kotlett med 

potatis, sås och grönsaker

 

  

Pannacotta Crepes med grönsaker 

     

Söndag  Dillkött med potatis och 

grönsaker 

  

Ostkaka med sylt och 

grädde 

Risgrynsgröt, 

ost/skinksmörgås 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022  

Vecka: 17, 24, 31, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Wienerkorv/lunch korv med 

potatismos/potatis, sås och 

grönsaker 

  

Fruktkräm Morotsplättar/ 

morotslåda med keso 

     

Tisdag  Kokt fisk med ägg och 

persiljesås med potatis och 

grönsaker 

  

Glass/smoothies Pytt i panna med stekt 

ägg, rödbetor 

     

Onsdag  Ugnsfärs med potatis, sås 

och grönsaker 

  

Citrussoppa  Soppa med smörgås 

     

Torsdag  Kycklingsoppa med smörgås

  

Bär/fruktpaj med 

vaniljsås  

Fläskpannkaka med 

grönsaker, lingon 

     

Fredag  Lasagne/vegetarisk  

grönsak 

  

Bärkompott Potatiskaka och husets 

röra, sallad 

     

Lördag  Fiskgratäng med potatis och 

sås, grönsaker 

  

Mousse Kycklingspett/klubba 

med potatissallad, sallad 

     

Söndag  Skinkstek/revbensspjäll med 

potatis, sås och grönsaker

 

  

Marängsviss Janssons frestelse, 

prinskorv 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 18,25, 32, 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Ugnsstekt falukorv med 

potatis, sås och grönsaker

  

Jordgubbskompott 

med mjölk  

Omelett med stuvning 

     

Tisdag  Stekt fisk med potatis 

sås och grönsaker

 

  

Aprikoskräm med 

mjölk 

Köttfärssås med 

potatis/ris, grönsaker 

     

Onsdag  Färsrätt med potatis 

sås och grönsaker

 

  

Blåbärssoppa med 

skorpa 

Stuvade 

grönsaker/potatis, korv 

     

Torsdag  Spenatsoppa med ägghalva, 

smörgås  

Morotskaka/bärkaka

  

Fiskburgare/fiskpinnar, 

potatis och 

grönsaksremoulad 

     

Fredag  Kalops med potatis, 

grönsaker, rödbetor

  

Bär med kesellatopp

  

Finare smörgås/landgång 

     

Lördag  Schnitzel med sås och 

potatis, grönsaker

  

Toscapäron med 

grädde  

Pastasallad med dressing 

     

Söndag  Lax med potatis 

sås och grönsaker

  

Ägglikörmousse

  

Crepes med grönsaker 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 19, 26, 33, 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Köttfärssås med 

pasta/potatis, grönsaker

  

Kryddig 

äppelkompott  

Soppa med smörgås 

     

Tisdag  Stekt fisk med potatis, sås 

och grönsaker  

Säsongens bärkräm 

med mjölk  

Äggröra med bacon, 

grönsaker 

     

Onsdag  Köttkorv med potatis, sås 

och grönsaker  

Glass Fiskrätt med potatis, 

grönsaker 

     

Torsdag  Redd grönsakssoppa

 

  

Anananspaj med 

vispgrädde 

Grönsakslåda med sallad 

     

Fredag  Färsbiff med potatis 

sås och grönsaker

 

  

Nyponsoppa med 

mandelgrädde 

Gubbröra med potatis, 

grönsaker 

     

Lördag  Pepparrotskött med potatis, 

grönsaker 

  

Pannacotta kallskuret med 

potatissallad, sallad 

     

Söndag  Kyckling med ris/potatis 

sås och grönsaker

  

Chokladmousse

  

Paj med sallad 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  

VÅR/SOMMAR 2022 

Vecka: 20, 27, 34, 41 

 

 

 

 

 

 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 

Måndag  Pytt i panna med stekt ägg, 

rödbetor 

  

Dessert soppa med 

visptopp 

Soppa med smörgås 

     

Tisdag  Fiskgratäng med potatis, sås 

och grönsaker  

Persika med hallonsås

  

Pastagratäng med 

grönsak 

     

Onsdag  Köttbullar med potatis, sås 

och grönsaker 

   

Smoothies Korv och 

bröd/potatismos, 

tillbehör 

     

Torsdag  Fisksoppa med aioli

 

  

Säsongens bärpaj med 

vaniljsås 

Raggmunk med bacon, 

lingon 

     

Fredag  Kassler med potatis 

sås och grönsaker

  

Jordgubbskräm

  

Bakad potatis med 

husets röra, sallad 

     

Lördag  Köttgryta med ris/potatis, 

grönsaker  

Glass med bär 

  

Kycklingsallad och 

dressing 

     

Söndag  Söndagsstek med potatis, 

sås och grönsaker

 

  

Minibakelse Kalvsylta, ägg, 

rödbetssallad 

     


