
 
   

                   
                      

                                                                                                 
 
 

 
 
  Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Ht-22                            
                                 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  ) 
 

OKT/NOV Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 43 
24-28 okt 

 
 

Raggmunk med rökt strimlat 
fläsk, lingonsylt och  
salladsbuffé 

Falukorv i ugn, potatismos 
och salladsbuffé 

Stekt fisk med potatis, 
Sandefjordsås och 
salladsbuffé  
 

Kebabgryta, bulgur och 
salladsbuffé med matvete 

Kyckling Tikka Masala med 
pasta och salladsbuffé 

Vecka 44 
31 okt- 4 nov 
Höstlov 
skolor 
 

Kalops, kokt potatis, 
salladsbuffé och inlagda 
rödbetor 
 

Raggmunk med rökt 
strimlat fläsk, salladsbuffé 
och lingonsylt 
 

Potatismos och 
varmkorv, salladsbuffé 
Alt: rotmos 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
 
 

Köttbullar, potatis, skysås, 
salladsbuffé och lingonsylt 
 

Vecka 45 
7-11nov 
 

Pasta, köttbullar och  
salladsbuffé 

Sprödbakad fisk med kokt 
potatis, remouladsås och 
salladsbuffé 

Cowboysoppa med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg  
 
Skolor: Säsongens frukt 
Förskolor: Pannkaka 
och sylt 
 

Mårtens afton 
Kyckling, potatis, gräddsås 
och gelé, salladsbuffé med 
brysselkål 
 

Pytt i panna med rödbetor och 
salladsbuffé 
Alt förskolor: Gräddstuvad pytt 
i panna 
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   Menyn följer råd för ”Bra mat i skolan” (Livsmedelsverket) och utgör 30% av dagsbehovet energi och näring. 
                                     ( Bilderna kommer från våra verksamheter  ) 
 

 

NOVEMBER Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 46 
14-18 nov 

 
 

Fiskburgare med 
potatismos och 
dillmajonnäs, 
salladsbuffé  
 
 

Spaghetti med köttfärssås 
och salladsbuffé 
 

Kycklinggryta med curry, ris och 
salladsbuffé med matvete 

Korvbuffé med klyftpotatis och 
salladsbuffé med coleslaw 
 

Bogstek med potatis och 
skysås, äppelmos och 
salladsbuffé 

Vecka 47 
21-25 nov 
 

Pannbiff, potatis, 
skysås, lingonsylt och 
salladsbuffé 

Örtgratinerad kassler,  
Potatis- och palsternacksmos, 
salladsbuffé 

Stekt fisk, potatis med kall 
kaviarsås och salladsbuffé 
 

Tomatsoppa med pasta, bröd, 
bordsmargarin och pålägg  
 
Skolor: Säsongens frukt 
Förskolor: Pannkaka och sylt 
 

Chiligryta med 
nachochips, bulgur och 
salladsbuffé 
 

Vecka 48 
28 nov-2 dec  

Pasta carbonara och 
salladsbuffé med 
rotfrukter 
 

Fisk Bordelaise (ost, morot 
och ströbröd) potatis och 
salladsbuffé 
Alt skolor: Currydoftande 
vitkålspaj 

Köttfärslimpa med potatis, 
brynt kål, skysås, 
lingonsylt och salladsbuffé 
 

Thaikyckling med grön curry, ris och 
salladsbuffé 

Varmkorv med potatismos 
och gurkmajonnäs, 
salladsbuffé 

 
 
 
 
 
 
 



 
                  

 
 

                               

        Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Ht-22 
        Varje dag serveras: Varmrätt, säsongsanpassad grönsaksbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, mjölk och vatten.             
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DECEMBER 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 49 
5-9 dec 
 

Sprödbakad fisk med potatis 
och kall dillsås, salladsbuffé 
med matvete 

Spaghetti och köttfärssås, 
salladsbuffé 
 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg  
 
Skolor: Säsongens frukt 
Förskolor: Kesokaka med  
sylt 
 

Potatisbullar med 
korvtärningar, lingonsylt 
och salladsbuffé 
 
Alt skolor: Blodpudding 

Vi firar Nobeldagen 
 
Stekt kycklingfilé med 
klyftpotatis och 
bearnaisesås, salladsbuffé 
 
Dessert: Fruktsallad med 
grädde 
 

Vecka 50 
12-16 dec 

 
 

Pytt i panna med rödbetor 
och salladsbuffé 
 
Alt förskolor: Gräddstuvad 
pytt i panna 

Luciadagen 
Risgrynsgröt och linssoppa, 
bröd, bordsmargarin, 
julskinka 
 
Pepparkaka och frukt 

Pasta Amatricana med  
kyckling  
(kyckling, krossade tomater, 
parmesan) och salladsbuffé 

Fiskburgare med 
potatismos, dillmajonnäs 
och salladsbuffé 
 

Pannbiff med kokt potatis, 
gräddsås, salladsbuffé och 
lingonsylt 

Vecka 51 
19-23 dec 
 

Korv Stroganoff, ris och 
salladsbuffé 

Julbuffé 
 
Sista serveringsdag skolor 

Fiskgryta med saffran, 
potatis och salladsbuffé 

Grönkålssoppa, ägghalvor, 
bröd, bordsmargarin och 
pålägg 
Fritids: Säsongens frukt 
Förskolor: Pannkaka och 
sylt 
 

Varmkorv med potatismos 
och rödkål, sallad 
 

                      
 


