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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 42, 49, 4, 11 

 
 
 
 
 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Korvstroganoff med 

ris/potatis, grönsaker 
 
  

Kompott Soppa med smörgås 

     
Tisdag  Stekt fisk med remouladsås, 

potatis, grönsaker 
Kesokaka med bärsås Blodpudding alt. 

Potatisbullar, grönsaker 
och lingon 

     
Onsdag  Stekt fläsk med löksås 

potatis, grönsaker
 
  

Solskenssoppa Bondomelett med 
rödbetor 

     
Torsdag  Mustig köttfärssoppa med 

smörgås 
 
  

Frukt/bär paj med 
vaniljsås 

Fiskrätt med potatis, 
grönsak 

     
Fredag  Rimmat kött med 

rotmos/potatismos, 
grönsaker 
  
 

Inlagda päron med 
chokladfluff 

Paj med sallad 

     
Lördag  Husets kycklinggryta med 

potatis, grönsaker
 
  

Cheesecake i glas Lins och bönchili med 
couscous/bulgur, yoghurt 

     
Söndag  Fläskfilé med 

rotfruktsgratäng, grönsaker
 
  

Brylépudding Risgrynsgröt 
ost/skinksmörgås 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 43, 50, 5, 12 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Mustig skinkgryta med 

potatis/ris, grönsaker
 
  

Nyponsoppa med 
skorpa  

Gräddstuvad pytt i panna med 
rödbetor 

     
Tisdag  Strömming med 

potatismos/potatis, 
grönsaker 
  

Skogsbärskompott 
med mjölk  

Soppa med smörgås  

     
Onsdag  Kålpudding med potatis, 

sås och grönsaker
  
  

Äpple/kanelkräm 
med mjölk 

Grönsaksstuvning, ägg och korv
  

     
Torsdag  Ärtsoppa, smörgås

 
  

Pannkaka med sylt
  

Blomkålsgratäng/broccoligratäng 
med köttbullar 
 
 

     
Fredag  Isterband /lunch korv 

med stuvad potatis, 
grönsaker, rödbetor
  

Husets fruktsallad 
med kesellatopp
  

Inlagd strömming/ inlagd sill 
med potatis, gräddfil 
 
 
 

     
Lördag  Biff stroganoff med 

ris/potatis, grönsaker
 
  

Fromage Husets paté med potatis, sås 

     
Söndag  Fläskkarré med potatis, 

sås och grönsaker, 
äppelmos 
  

Inlagda äppelklyftor, 
kryddig kolasås
  

Ost och skinkpaj med 
grönsaker 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 44, 51, 6, 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Stekt falukorv med stuvade 

grönsaker, potatis
  

Bär/ fruktkompott 
med mjölk  

Stekt bacon, potatis, ägg 
och grönsaker 

     
Tisdag  Ugnsgratinerad fisk med 

potatis, grönsaker
 
  

Frukt med grädde
 
  

Soppa med smörgås 

     
Onsdag  Pannbiff med lök 

potatis, sås och grönsaker
  
 

Apelsinsoppa Omelett med stuvning 

     
Torsdag  Kålsoppa med frikadeller, 

smörgås 
  

Risgrynspudding med 
saftsoppa 

Tonfiskgratäng med 
grönsaker 

     
Fredag  Kyckling med ris/potatis, sås 

och grönsaker  
Chokladkaka med 
grädde  

Kalvsylta med potatis, 
legymsallad 

     
Lördag  Kotlettrad/kotlett med 

potatis, sås och grönsaker
 
  

Pannacotta Laxpudding med skirat 
smör, grönsaker 

     
Söndag  Höstgryta med potatis och 

grönsaker 
 
  

Ostkaka med sylt och 
grädde 

Risgrynsgröt, 
ost/skinksmörgås 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 45, 52, 7, 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Wienerkorv/lunch korv med 

potatismos, grönsaker
 
  

Fruktkräm med mjölk Morotsplättar/ 
morotslåda med keso 

     
Tisdag  Kokt fisk med ägg och 

persiljesås med potatis och 
grönsaker 
  

Chokladpudding med 
grädde 

Soppa med smörgås 

     
Onsdag  Ugnsfärs med potatis, sås 

och grönsaker 
 
  

Citrussoppa med 
kesella klick 

Pytt i panna med stekt 
ägg, rödbetor 

     
Torsdag  Kycklingsoppa 

  
Äppelpaj med 
vaniljsås  

Fläskpannkaka med 
grönsaker, lingon 

     
Fredag  Lasagne/vegetarisk  

grönsak  
Bärkompott Kycklingspett/klubba 

med potatis, sås 

     
Lördag  Fiskgratäng med potatis och 

sås, grönsaker  
Mousse med bär
  

Janssons frestelse, 
prinskorv, rödbetssallad 

     
Söndag  Skinkstek/revbensspjäll med 

potatis, sås och grönsaker
 
 
  

Marängsviss Risgrynsgröt, 
ost/skinksmörgås 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 46, 1, 8, 15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Stekt fläsk med bruna 

bönor, potatis, sallad
  

Säsongens 
bärkompott med 
mjölk 

Omelett med stuvning 

     
Tisdag  Stekt fisk med potatis, sås 

och grönsaker 
  

Aprikoskräm med 
mjölk 

Skomakarlåda med 
grönsak  

     
Onsdag  Färsrätt med potatis, sås 

och grönsaker 
 
  

Blåbärssoppa med 
skorpa 

Stuvade grönsaker, korv, 
potatis 

     
Torsdag  Grönkålssoppa med 

ägghalva, smörgås
  
 

Ris a la Malta med 
saftsoppa 
  

Fiskrätt med potatis, sås, 
grönsaker 

     
Fredag  Kalops med potatis, 

grönsaker, rödbetor
  

Bär med kesellatopp
  

Finare smörgås/landgång 

     
Lördag  Schnitzel med sås och 

potatis, grönsaker
 
  

Toscapäron med 
grädde  

Gratäng med kyckling, 
sallad 

     
Söndag  Fiskrätt med potatis, sås och 

grönsaker  
Ägglikörmousse
  

Crepes med grönsaker 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 47, 2, 9, 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Chili con carne med 

ris/potatis, grönsaker
 
  

Kryddig 
äppelkompott  

Äggröra med bacon, 
grönsaker 

     
Tisdag  Stekt fisk/salt sill med 

potatis, sås och grönsaker
 
  

Klappkräm Soppa med smörgås 

     
Onsdag  Köttkorv med potatis, sås 

och grönsaker  
Glass/smoothies Stekt potatis, ägg och 

korv 

     
Torsdag  Ärtsoppa med smörgås

 
 
  

Pannkaka med sylt Grönsakslåda med 
grönsak/sallad 

     
Fredag  Fyllda färsbiffar med 

potatismos, sky och 
grönsaker 
  

Nyponsoppa med 
mandelgrädde 

Fiskrätt med potatis, 
grönsaker 

     
Lördag  Pepparrotskött med potatis, 

grönsaker 
 
  

Pannacotta kallskuret med 
Potatisgratäng, sallad 

     
Söndag  Kyckling med ris/potatis, sås 

och grönsaker  
Chokladmousse
  

Risgrynsgröt med 
ost/Skinksmörgås 
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Säsongsanpassad matsedel vård och omsorg  
HÖST/VINTER 2022-2023 
Vecka: 48, 3, 10, 17 
 
 

 
 
 

 Frukost Lunch Efterrätt Kvällsmat 
Måndag  Pytt i panna med stekt ägg, 

rödbetor  
Körsbärssoppa Soppa med smörgås 

     
Tisdag  Fiskgratäng med potatis, sås 

och grönsaker  
Persika med hallonsås
  

Potatismos, korv och 
tillbehör 

     
Onsdag  Köttbullar med potatis, sås 

och grönsaker   
Gammeldags 
fruktkompott  

Pastagratäng med grönsak
  

     
Torsdag  Kött och grönsakssoppa 

med smörgås 
 
  

Säsongens bärpaj med 
vaniljsås 

Raggmunk med bacon, 
lingon 

     
Fredag  Kassler med potatis, sås 

och grönsaker 
  

Päronkräm med smak 
av kardemumma 

Köttfärsgratäng/moussaka, 
sallad 

     
Lördag  Köttgryta med ris/potatis, 

grönsaker 
  

Vaniljglass med varma 
hjortron  

Wok med kyckling alt 
Nasigoreng med dressing 

     
Söndag  Söndagsstek med potatis, 

sås och grönsaker
 
  

Minibakelse Kalvsylta, ägg, 
rödbetssallad 

     


