
                                  
 

Matsedel för skolor Askersunds kommun februari 2018 
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. 
 

 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

Vecka 6 
5-9 febr 

 
 

Kyckling Tikka masala, 

pastaskruvar, 

broccolibuketter och 
salladsbuffé 

Rotmos med rimmad 

bog och ärter, senap, 

salladsbuffé 

Alt: Varmkorv med 
potatismos, 

Stekt fiskfilé med kokt  
potatis, stuvad spenat  
och salladsbuffé 

Tacobuffé med köttfärsröra, 
tortillas, nachochips, ris, 
dressing och salladsbuffé 
 
 
 

Nötskavsgryta med 

champinjoner, bulgur och 

potatis, lingonsylt och 

salladsbuffé  

Vecka 7 
12-16 febr 

 
 

Pytt i panna  med 

inlagda rödbetor och 

salladsbuffé 

Alt. Rotfruktspytt i 

panna med bönor och 

linser 

Fettisdagen 

Köttbullar med kokt 

potatis, skysås och  

am. grönsaksblandning, 

lingonsylt och 

salladsbuffé 

Semla med rosa fyllning 

Hemlagad fisk bordelaisé 

med potatismos, ärter och 

salladsbuffé 

 

Tomatsoppa med pasta, 

bordsmargarin, bröd 

och pålägg. 

Frukt 

 

Stekt kyckling med 

klyftpotatis, skysås, blomkål 

och broccolibuketter, gelé 

salladsbuffé 

Vecka 8 
19-23 febr 

Sportlov Sportlov 
 

Sportlov 
 

Sportlov 
 

Sportlov 
 

Vecka 9 
26-28 febr 

Biff stroganoff med ris,  
gröna bönor  och 
salladsbuffé 

Sprödbakad fisk med 

kokt potatis, kall 

kaviarsås, 

broccolibuketter 

 och salladsbuffé 

Kålpudding eller köttfärs i  
ugn, potatis, skysås, 
rotfruktsmix, lingonsylt och 
salladsbuffé 

  



                            
 

Matsedel för skolor Askersunds kommun mars 2018 
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. 
 

 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 9 
1-2 mars 

 
 

   Kycklingwook med  
grönsaker och äggnudlar, 
salladsbuffé 

Korv special 

Lunchkorv med korvbröd 

potatismos,  

rostad lök, gurkmajonnäs  
och salladsbuffé 

Vecka 10 
5-9 mars 

 
 

Potatisbullar med 
bönröra, lingonsylt och 
salladsbuffé 

Kycklinggryta med morot och 
zuccini, matvete och  
potatis och rostade 
rotfrukter, salladsbuffé 

Stekt fiskfilé i ugn med 

kokt potatis, örtsås och  

minimorötter, salladsbuffé 

Cowboysoppa (Grönsaks-

soppa med köttfärs, 

cremé fraiche), bröd, 

bordsmargarin och pålägg  

Frukt 

 

Chiligratinerad kassler med 

potatismos, 

broccolibuketter och 

blomkålsbuketter, 

salladsbuffé 

Vecka 11 
12-16 mars 

 
 

Gulaschgryta med 

potatis, gröna bönor 

och salladsbuffé 

 

Fiskburgare med bröd, 
potatismos, dressing och 
salladsbuffé 

Pi-dagen 

Pizza och salladsbuffé 

 

Pastapennor, kycklingsås 
med tacosmak, 
broccolibuketter och 
salladsbuffé 

Köttfärsbiffar med 

klyftpotatis, bearnaisesås 

och rotfruktsmix, 

salladsbuffé 

 

Vecka 12 
19-23 mars 

Ugnsstekt falukorv, 

potatismos,  
broccolibuketter och 
salladsbuffé 

Spaghetti med 

köttfärssås och 

sommarblandade 

grönsaker, salladsbuffé 

 

Fiskgratäng med spenat 

och mango, kokt potatis 

och minimorötter 

salladsbuffé 

 

Köttsoppa, bröd, 

bordsmargarin och pålägg 

Frukt 

 

Stekt kyckling med 

ugnsstekt potatis, skysås, 

inlagd gurka och 

salladsbuffé 

Vecka 13 
26-30 mars 

Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Långfredag 

Påsklov 



                            
 

Matsedel för skolor Askersunds kommun april 2018 
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. 
 

 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 14 
2-6 april 

 
 

Annandag påsk 
Påsklov 

Köttbullar med  
potatismos, slantade 
morötter och majs, 
lingonsylt, salladsbuffé 

Stekt fiskfilé med kokt 

potatis, citronsås och 

salladsbuffé med ärter 

 

Kycklingwok med  
grönsaker och äggnudlar, 
salladsbuffé 

Bogstek med potatis i ugn, 
gräddsås, blomkål och 
broccolibuketter, äppelmos, 
salladsbuffè 

Vecka 15 
9-13 april 

 
 

Sprödbakad fisk med 

kokt potatis, 

remouladsås, tärnade 

morötter 

och salladsbuffé 

Potatisbullar med bacon, 
bönröra, lingonsylt och 
salladsbuffé 

Nötköttsgryta 
á la Strindberg med  
bulgur/potatis, 
grönsaksblandning med 
romanescokål, lingonsylt 

Kycklingsoppa, bröd, 

bordsmargarin och pålägg 

Frukt  

 

Köttfärslasagne och 

salladsbuffé med  

pizzasallad 

Vecka 16 
16-20 april 

 
 

Korv stroganoff med ris 

och brynta grönsaker, 

salladsbuffé 

 

Gratinerad fisk i ugn  
med cornflakes och 
parmesan, potatismos, 
vintergrönsaker och 
salladsbuffé 

Kycklinggryta med morot 

och zuccini, matkorn och 

potatis, rotselleri och 

morotsmix, salladsbuffé 

 

Tomatsoppa med pasta, 

rågkaka, bordsmargarin 

och pålägg 

Frukt 

 

Potatisgratäng med skinka  
och salladsbuffé 

Vecka 17 
23-27 april 

Nötskavspanna med 

potatis och matvete och 

grillgrönsaker, 

lingonsylt, salladsbuffé 

 

Sprödbakad fisk med 

kokt potatis, stuvad 

spenat och salladsbuffé 

 

Vårmarknad 

Färsbiffar/köttfärslimpa 
med klyftpotatis, skysås  
och bukettgrönsaker,  
salladsbuffé 

Pastaskruvar med ost och 
kycklingsås,  
bukettgrönsaker och 
salladsbuffé 

Studiedag  

 

Vecka 18 
30 april 

Valborgsmässoafton 

Lovdag 

    



                            
 

Matsedel för skolor Askersunds kommun maj 2018 
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. 
 

 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 18 
1-4 maj 

 
 

 Första maj 

 

Köttbullar och potatismos, 
värdshusgrönsaker, 
salladsbuffé och lingonsylt 

Gulaschsoppa med 

topping, bröd, 

bordsmargarin och pålägg 

Frukt 

 

Kyckling tikka masala, 

pastapennor, 

wookmix och salladsbuffé 

Vecka 19 
7-11 maj 

 
 

Ugnsgratinerad falukorv, 
potatismos och gröna 
bönor, salladsbuffé 

1:a metaredagen 

närmar sej! 

Stekt fiskfilé med kokt 
potatis, varm gräslöks- 
sås och morotsklyftor, 
salladsbuffé 

Köttfärslasagne, 

salladsbuffé 
Kristihimmelsfärd 

Lovdag 

Lovdag 

 

Vecka 20 
14-18 maj 

 
 

Pytt i panna med 

inlagda rödbetor och 

salladsbuffé  

 

Hemlagad fisk 

Bordelaise  fisk toppad 

med ströbröd morot 

margarin), potatismos, 

smörslungade morötter, 

salladsbuffé 

Färsbiffar med tzatsiki och 
ugnsstekt tärnad potatis, 
salladsbuffé 

Kycklingsoppa med 

nudlar, bröd, 

bordsmargarin och pålägg 

Frukt 

 

Kalops med kokt potatis, 

inlagda rödbetor och  

salladsbuffé 

Alt: Asiatisk gryta med 
kokosmjölk 

Vecka 21 
21-25 maj 

Raggmunk och strimlat  
rökt fläsk, lingonsylt och 
salladsbuffé 

Kyckling i dragonsås, 

potatis, sommar- 

blandade grönsaker 

och salladsbuffé 

Stekt fisk med potatismos, 
remoulad sås och  
salladsbuffé 

Köttbullar, makaroner och 
salladsbuffé 

Pulled pork  (långstekt 

fläskarré) med picklad röd 

lök, dressing och ugnsstekt 

potatis, salladsbuffé 

Vecka 22 
28-31 maj 

Spaghetti, köttfärssås  
och salladsbuffé med 
pizzasallad 

Sprödbakad sejfilé, kokt 

potatis, kaviarsås och 

salladsbuffé med gröna 

ärter 

Korvstroganoff med ris 

och matvete, salladsbuffé 

 

Broccolisoppa med 

baguette, bordsmargarin 

och hummus 

Frukt 

 

 



                            
 

Matsedel för skolor Askersunds kommun juni 2018 
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. 
 

 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 22 
1 juni 

 
 

    Bacontoppad kyckling med 
bulgur och kokt potatis, 
bukettgrönsaker och 
salladsbuffé 

Vecka 23 
4-8 juni 

 
 

Korvbuffé 

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

Nötgryta à la Strindberg 

med potatis, 

gröna bönor och 

salladsbuffé 

Sveriges nationaldag 

Lovdag 

 

Tacobuffé med 

köttfärsröra, ris, dressing 

salladsbuffé 

Pastasallad med kyckling  
och grönsaker, dressing, 
kuvertbröd och pålägg,  
salladsbuffé 

Vecka 24 
11-12 juni 

 
 

Sista serveringsdagen 

Pizza eller pirog  
salladsbuffé och  
glasstrut 

Skolavslutning    

 


