
                               
 

        Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Vt-20   
        Varje dag serveras: Varmrätt, säsongsanpassad grönsaksbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, mjölk och vatten.             
                Menyn följer råd för ”Bra mat i skolan” (Livsmedelsverket) och utgör 30% av dagsbehovet energi och näring.    
                ( Bilderna kommer från våra verksamheter  ) 

 

Mars/April 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 15 
6-10 April 

 

Påsklov  
Varmkorv med stuvad potatis och 
smörglaserade rödbetor, 
salladsbuffé 
 

Påsklov  
Fisk Elisabeth med 
potatismos och  
salladsbuffé 

Dymmelonsdag 
Påskbuffé 

Skärtorsdagen 
Kökets val 

Långfredagen 

Vecka 16 
13-17 April 

Annandag Påsk Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och 
salladsbuffé 

Stekt fisk, potatis och 
bulgur, remouladsås, 
salladsbuffé 

 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
Skola: Frukt  
Förskola: Tunna pannkakor 
med sylt 
 

Lasagne och 
salladsbuffé med  
pizzasallad 

Vecka 17 
20-24 April 

Sprödbakad fisk med kokt 
potatis, kall sås och 
salladsbuffé 
 

Nötköttsgryta a´la  
Strindberg med bulgur, 
grönsaksblandning och 
lingonsylt, salladsbuffé 

Färsbiffar med ugnsstekt 
potatis, svampsås och 
salladsbuffé 

Tomatsoppa med pasta, 
bröd, bordsmargarin och 
köttpålägg 
Skola: Frukt  
Förskolor: Mannagryns- 
pudding med sylt 
 

Falukorv i ugn med 
potatismos och 
salladsbuffé 
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April / Maj Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 18 
27 April- 
1 Maj 
 

Ost och skinksås med 
pastapennor, wokmix och 
salladsbuffé 

Gulaschsoppa med 
topping, bröd, bords-
margarin och pålägg 
Skolor: Frukt 
Förskolor: Pannkaka med 
Sylt 
 

Vårmarknad 
Fiskgratäng med 
broccoli, potatismos och 
matvete, salladsbuffé 

 

Valborgsmässoafton 
Stekt kyckling med kokt 
potatis, gräddsås och 
inlagd gurka, salladsbuffé 

 

1 Maj 

Vecka 19 
4-8 Maj 

Studiedag  
Stängningsdag för fritids 
och förskola 

 
 

Spaghetti och köttfärssås,  
salladsbuffé 

Stekt fiskfilé med kokt  
potatis, gräslökssås och 
morotsklyftor, salladsbuffé 

Thaikyckling med grön  
curry, ris och salladsbuffé 

Nötköttsgryta a´la Strindberg, 
potatis och matkorn, salladsbuffé

Vecka 20 
11-15 Maj 

Köttbullar med pasta, 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé 

Fisk Bordelaise,  
potatismos, salladsbuffé 

Korvgryta med paprika 
och tomat, bulgur, 
salladsbuffé 

 

Kycklingsoppa med 
nudlar, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
Skolor: Frukt 
Försk: Pannkaka med sylt 

 

Långstekt fläskkarré ( pulled 
pork ) med ugnsstekt potatis, 
picklad röd lök, dressing och 
salladsbuffé 

 

Vecka 21 
18-22 Maj 

OS-vecka 
Matsedel kommer senare 

OS-vecka 
Matsedel kommer senare 

OS-vecka 
Matsedel kommer senare 

Kristi Himmelsfärdsdag Lovdag 
Matsedel kommer senare för  
Förskola o Fritids 
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Maj /Juni Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 22 
25-29 Maj 
 

Potatisbullar med 
korvslantar, lingonsylt och 
salladsbuffé 

 

Stekt fisk med potatismos, 
äppel och gurksallad 
salladsbuffé 

Pasta gratäng med 
kyckling och salladsbuffé 
 

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 

Skolor: Frukt 
Försk: Pannkaka med sylt 

 

Köttfärslimpa med potatis och 
matvete, skysås, lingonsylt, 
salladsbuffé 

 

Vecka 23 
1-5 Juni 
 

Korvbuffé 
Varmkorv/ grillkorv,  
potatismos, rostad lök,  
grillgurka och salladsbuffé 
 

Ugnsstekt kyckling med 
bulgur och currysås, 
salladsbuffé 

Fisk Elisabeth med potatis  
och broccolibuketter, 
salladsbuffé 

Tacobuffé med köttfärsröra, ris, 
dressing salladsbuffé 

Pasta med ost och skinksås, 
salladsbuffé 

Vecka 24 
8-12 Juni 
 

Pastasallad med kyckling, 
dressing, bröd och 
bordsmargarin 

Sista serveringsdagen 

Hamburgare med bröd, 
potatismos, dressing och 
salladsbuffé 
 
 

Skolan slutar 

Falukorv i ugn, potatis, 
persiljestuvade morötter 

 

Broccolisoppa med bröd, 
bordsmargarin och pålägg 

Fritids: Frukt 
Förskol: Pannkaka och sylt 

Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och salladsbuffé 

           
         

 


