
 
   

                   
                       
 

                                
          

        Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Vt-19                                                  
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  ) 

 

APRIL Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
      

Vecka 16 
15-19 april 
 

Påsklov Skolor 
Förskolor: 
Varmkorv med stuvad 
potatis och inlagda 
rödbetor, salladsbuffé 

Påsklov Skolor  
Förskolor: 
Ugnsstekt fisk i gräddsky 
med potatismos och  
salladsbuffé 

Påsklov Skolor 
Dymmelonsdag 
Förskolor: 
Påskbuffé 

Påsklov Skolor 
Skärtorsdag 
Förskolor: 
Påskskinka med kokt 
potatis och mimosasallad, 
salladsbuffé 

Påsklov Skolor 
Långfredag 

Vecka 17 
22-26 april 

Påsklov Skolor 
Annandag Påsk 

Påsklov Skolor 
Förskolor: 
Kokt fisk med ägg och 
persiljesås, potatis och 
rotfruktsstrimlor 

 

Vårmarknad 
Färsbiffar med klyftpotatis,  
aioli och salladsbuffé 

Pastagratäng med 
kyckling bukettgrönsaker 
och salladsbuffé 

Falukorv med potatismos, 
ugnsstekt kål och 
salladsbuffé  
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MAJ 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 18 
29 april-3 maj 

 
 

Spaghetti och köttfärssås, 
salladsbuffé 

Valborgsmässoafton Första maj 

 
Cowboysoppa, 
(Grönsakssoppa med köttfärs, 
cremé fraiche) med bröd, 
bordsmargarin och pålägg  
Skolor: Frukt 
Förskolor: Pannkaka  

Fläskköttgryta med  
kokosmjölk, bulgur och 
salladsbuffé 

Vecka 19 
6-10 maj 

Ugnsgratinerad falukorv, 
potatismos och gröna bönor, 
salladsbuffé 

Köttfärslasagne, 
salladsbuffé 

Stekt fiskfilé med kokt 
potatis, varm gräslökssås  
och morotsklyftor  
salladsbuffé 

Grönsaksbiffar, 
klyftpotatis, ,dressing och 
salladsbuffé 

 

Stekt kycklingfilé med  
skysås, potatisgratäng 
bukettgrönsaker och gelé 

Vecka 20 
13-17 maj 

 
 

Köttbullar med pasta 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé 

Fisk Bordelaise (fisk 
toppad med ströbröd 
morot margarin) 
potatismos, 
smörslungade morötter, 
salladsbuffé 

Pytt i panna med inlagda 
rödbetor och 
salladsbuffé  

 

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

Nötgryta á la Strindberg,  
matvete/ potatis, broccoli, 
lingonsylt och  
salladsbuffé 

 

Vecka 21 
20-24 maj 
 

Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och salladsbuffé 

Kyckling i dragonsås, 
potatis, 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé 

Sprödbakad sejfilé, kokt 
potatis, kaviarsås och 
salladsbuffé med gröna 
ärter 

Pastagratäng med skinka och 
salladsbuffé 

Pulled pork (långstekt  
fläskarré) med picklad 
rödlök, dressing och 
ugnsstekt potatis, 
salladsbuffé 

Vecka 22 
27-31 maj 
 

Spaghetti, köttfärssås och 
salladsbuffé med pizzasallad 

Stekt fisk med 
potatismos, remoulad 
sås och salladsbuffé 

Korvstroganoff med ris 
och matvete, 
salladsbuffé 
 

Kristi himmelsfärd 
 

Lov Skolor 

Förskolor: 
Kalkonfärsbiff med potatis, 
örtsås, rotfruktsstrimlor 
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JUNI 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 23 
3-7 juni 

 
 

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

Bacontoppad kyckling 
med bulgur och kokt 
potatis, bukettgrönsaker 
och salladsbuffé 

Tacobuffé med köttfärsröra 
ris, dressing och 
salladsbuffé 

Sveriges nationaldag 
Lov Skolor och Förskolor  

 

Lov Skolor 

Förskolor: 
Wallenbergare med 
gräddsås, kokt potatis, 
rotfruktsstrimlor och 
lingonsylt 
 

Vecka 24 
10-14 juni 

 
 

Sista serveringsdagen 
Hamburgare med bröd, 
potatismos, dressing och  
salladsbuffé 
Glasstrut 

 

Skolavslutning 
 
Förskolor: 
Ugnsstekt fisk med 
potatismos och 
remouladsås,  
Salladsbuffé 
 

   

                      
 
 
 


