
   
                                      

                                           
 
 
        

           Matsedel för förskolor och skolor i Askersunds kommun Vt-21 
                                 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 14 
5-9 April 

Annandag Påsk 
Lovdag 

Pasta, ost och kycklingsås 
med äpple och chili, 
salladsbuffé 
 

Stekt fisk, potatis och 
matkorn, kall örtsås, 
morotsmix, salladsbuffé 

 

Chili con carne, ris, 
baguette och salladsbuffé 

Grillkorv med potatismos, 
gurkmajonäs och 
salladsbuffé med 
rotfrukter 
 

Vecka 15 
12-16 April 

Köttbullar med kokt 
potatis, skysås, 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé 

 

Örtkryddad fiskgratäng, 
potatismos och salladsbuffé 
 
Alt skolor: TikTok-pasta 
(fetaost, tomat, spenat, ost, 
kryddor) 

Hedvigsoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
Skolor: Frukt 
Förskolor: Pannkaka med 
sylt 

Kycklinggryta Tikka 
Masala med pasta och 
salladsbuffé 
 

Bogstek, potatis, skysås, 
grönsaksblandning och 
äppelmos 

Vecka 16 
19-23 April 

Spaghetti och köttfärssås, 
salladsbuffé 

Pytt i panna, inlagda rödbetor 
och salladsbuffé 
Alt förskolor i Askersund: 
Gräddstuvad pytt i panna 
Alt skolor: Blodpudding med 
lingonsylt 

Kyckling, ugnsstekt potatis,  
Hummus och salladsbuffé  
med tabbouleh 

Fiskburgare med bröd, 
potatismos, gurkmajonnäs 
och salladsbuffé 
 

Gulaschgryta på fläskkött, 
potatis och matvete, 
salladsbuffé 
 

Vecka 17 
26-30 April 

Korv Stroganoff, ris och 
salladsbuffé 
 

Raggmunk, rökt strimlat fläsk  
och salladsbuffé med  
rotfrukter 

Pasta, köttbullar och 
salladsbuffé med dressing 
eller pesto 
 

Cowboysoppa, (soyafärs) 
bröd, bordsmargarin och 
pålägg 
 
Skolor: Frukt 
Förskolor: Pannkaka 
med sylt 
 

Ugnsstekt lax, potatis, 
dillmajonnäs och 
salladsbuffé 
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Maj Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 18 
3-7 Maj 
 

Stängningsdag  
för Skolor  
och Förskolor 

Fisk i ugn med tomat 
och basilika, potatismos 
och salladsbuffé 
Alt skolor: Paj med 
broccoli och tomat 

Grönsaksbiffar,  
potatisgratäng, 
broccolibuketter och 
salladsbuffé 

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

Pulled pork   
(långstekt fläskkarré)  
helstekt potatis,  
picklad rödlök, dressing och 
salladsbuffé 

Vecka 19 
10-14 Maj 

 

Sprödbakad fisk, kokt 
potatis och matvete,  
Rhode Islandssås, 
salladsbuffé  
 

Pasta, broccolisås och 
salladsbuffé med bönor 
och linser 

Fritidshemmens dag 
Tacobuffé med: 
färsröra, ris, tortillas, 
nachochips, dressing och 
salladsbuffé 

Kristi Himmelsfärdsdag 
Lovdag 

Lovdag 

Vecka 20 
17-21 Maj 
 

Potatisbullar med 
korvslantar, lingonsylt och 
salladsbuffé 

Lasagne ( köttfärs) och 
salladsbuffé 

Stekt fisk med potatis, 
äpple och gurksallad, 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé 

Förskolans dag 
Tomatsoppa med pasta, 
bröd, bordsmargarin och 
pålägg 
Skolor: Frukt 
Förskolor: Kesokaka 
med sylt 

Kyckling, kokt potatis, skysås,  
gelé och salladsbuffé med inlagd 
gurka  
 

Vecka 21 
24-28 Maj 

Pasta med ost och 
skinksås, broccolibuketter 
och salladsbuffé 

Fiskgratäng Bordelaise, 
potatismos och 
salladsbuffé 
Alt skolor: Broccoli och 
pastagratäng 

Thaikyckling med grön 
curry, ris och salladsbuffé 
 

Choritzogryta, potatis och 
matkorn, salladsbuffé 

Färsbiff med klyftpotatis, 
grönpepparsås och salladsbuffé 
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Juni 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 22 
31 maj-4 Juni 

 
 

Sprödbakad fisk med potatis  
och matvete, remouladsås och 
salladsbuffé 

Grönsaksbiff, helstekt 
potatis, tzatziki och 
salladsbuffé 

Spaghetti och 
köttfärssås,  
salladsbuffé 

Broccolisoppa, bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
 
Skolor: Frukt 
Förskolor: Mannagrynspudding 
med sylt 

Chilikassler, potatismos 
med palsternacka och 
grönsaksblandning  
 

Vecka 23 
7-11 Juni 
 

Pytt i panna, inlagda rödbetor 
och salladssbuffé 
 
Alt förskolor i Askersund: 
Gräddstuvad pytt i panna 

Kycklinggratäng med 
ajvar (grönsaksröra med 
paprika och aubergine) 
potatis och matvete, 
salladsbuffé 
 

Pastasallad med 
skinka och ost, 
dressing och bröd 
 

Sista serveringsdag skolor 
Hamburgare med bröd, 
potatismos, dressing och  
salladsbuffé 

Skolavslutning 

 
 
                      
            
 

 


