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           Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Vt-23 
                                 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  ) 
 

Januari Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 1 
2-6 Jan 

Kyckling i dragonsås, ris och  
gröna bönor 

Ugnsstekt korv med stuvad 
potatis och inlagda rödbetor 
Alt: Isterband 
 

Grönsakssoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
 
Ugnspannkaka med sylt 

Trettondedagsafton 
Potatisgratäng med skinka  

Trettondagen 
Stängt 

Vecka 2 
9-13 Jan 
 

Stängningsdag 
Förskolor och Fritids 
 
 
Raggmunk med rökt strimlat 
fläsk och lingonsylt 

Sprödbakad fisk med  
potatismos, remouladsås 

Skolan börjar 
 
Färsbiff, potatis, skysås, 
och lingonsylt 

Korvgryta med paprika och  
tomat, pasta ochbrynta  
grönsaker 

Tjugondag Knut 
Risgrynsgröt och 
broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
Förskola: Pannkaka med 
sylt 
Skola: Frukt 

Vecka 3 
16-20 Jan 

Potatisbullar och korvslantar, 
lingonsylt 
Alt skolor: Blodpudding 

Pasta med broccolisås och 
salladsbuffé med bönor 

Köttfärs i ugn, potatis,  
skysås, grönsaksblandning, 
och lingonsylt 

Fiskburgare med potatismos, 
remouladsås 

Ajvarkyckling med klyftpotatis  

Vecka 4 
23-27 Jan 

Spaghetti, köttfärssås, och 
salladsbuffé med pizzasallad 

Stekt fisk med potatis och 
Sandefjordsås 

Ugnsstekt kyckling, bulgur 
varm currysås och 
grönsaksblandning 

Tomatsoppa med pasta, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
Förskola: Mannagrynskaka 
med sylt 
Skola: Frukt 

Korvbuffé med potatismos  
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Jan/Februari Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 5 
30 jan- 3 Feb 
 

Kycklinggryta med zucchini  
och morot, potatis 

Pastagratäng med skinka, 
grönsaksblandning  

Sprödbakad fisk, potatis och  
kall kaviarsås  

Grönsaksbiff med  
potatismos, dressing och 
salladsbuffé med bönor 

Chili con Carne och ris  

Vecka 6 
6-10 Feb 

 

Ugnsstekt falukorv med  
pasta  

Fiskgratäng med dill, 
potatismos    
Alt skolor: 
Grönkålsgratäng med  
ost och soltorkade tomater 

Tacogratäng och 
salladsbuffé med matvete 

Cowboysoppa med 
bröd, bordsmargarin och 
pålägg 
Förskola: Pannkaka 
med sylt 
Skola: Frukt 

Bogstek, kokt potatis, gräddsås, 
salladsbuffé med brysselkål och 
äppelmos 

Vecka 7 
13-17 Feb 
 

Pasta och kycklingsås med 
äpple och chili 
 

Pytt i panna med inlagda 
rödbetor 
 
Alt förskolor:  
Gräddstuvad pytt i panna 
 

Stekt fisk, potatis och kall 
dillsås  
 
Alt skolor: Grönsaksbiff 

Chiligryta med 
nachochips, bulgur  
 

Färsbiff med potatisgratäng, 
grönsaksblandning  

Vecka 8 
20-24 Feb 
Sportlov 

Kalops med potatis, 
och inlagda rödbetor 

Kokt fisk med ägg- och 
persiljesås,  
grönsaksblandning  

Potatismos med grillkorv 
 
Alt Sjöängen: Rotmos med 
fläsklägg, och senap 
 

Potatis och 
purjolökssoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
Förskola: 
Mannagrynspudding  
Skola: Frukt 
 

Biff à la Lindström i ugn, 
potatis och skysås 
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Feb/Mars 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 9 
27 Feb- 3 Mars 

 
 

Sprödbakad fisk, potatis  
och varm sås med gräslök  

Köttbullar, potatis, skysås, 
grönsaksblandning och 
lingonsylt 

Kyckling Tikka Masala, 
pasta 
och salladsbuffé med  
matvete 

Kebab med tortillas, ris,  
dressing och salladsbuffé 

Korvbuffé med potatismos  
 
 

Vecka 10 
6-10 Mars 
 

Spaghetti och köttfärssås 
  
 

Stekt fisk med potatis och 
Sandefjordsås 

Fläskköttgryta med äpple 
och curry, potatis och 
salladsbuffé med brysselkål 

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

Stekt kyckling med  
klyftpotatis och  
bearnaisesås  
 
 

Vecka 11 
13-17 Mars 

 
 

Korv Stroganoff och 
bulgur  

Köttfärs i ugn, potatis,  
skysås och lingonsylt 

Fiskburgare, potatismos och 
remouladsås  

Pasta med tomatsås och 
salladsbuffé med linser 

Potatisbullar, med bacon  
och rotsaksfräs, lingonsylt 

Vecka 12 
20-24 Mars 
 

Pytt i panna med inlagda 
rödbetor  
 
Alt förskolor:  
Gräddstuvad pytt i panna 

Lasagne  Sprödbakad fisk, potatis 
och kall dillsås  
 
Alt skolor: Spenat- och 
ostpaj 

Kycklingsoppa med nudlar, 
bröd, bordsmargarin och 
pålägg 
Förskola: Kesokaka med 
sylt 
Skola: Frukt 
 

Grönsaksbiffar med 
potatisgratäng  

 
 


