
   
                   

                     

                                           
 
 
        

           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  ) 
 

Januari/Feb Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 2 
11-15 Jan 

Vårterminen startar 
Första serveringsdag 
 
Köttbullar och pasta, 
salladsbuffé 

Korv Stroganoff med 
bulgur och salladsbuffé 
med brysselkål 

 

Tjugondag Knut 
Risgrynsgröt, bröd, 
bordsmargarin och 
skinkpålägg 
Frukt 

Fiskburgare med bröd, 
potatismos, remouladsås 
och salladsbuffé 

Ugnsstekt kyckling, kokt  
potatis och matvete, skysås, 
grönsaksblandning och 
salladsbuffé med inlagd gurka 

Vecka 3 
18-22 Jan 
 

Spaghetti, köttfärssås, och 
salladsbuffé med 
pizzasallad 

Fiskgratäng med tomat och 
basilika, potatis och 
matvete, salladsbuffé 

Raggmunk med rökt 
strimlat fläsk, 
lingonsylt och 
salladsbuffé 

Thaikyckling med grön 
curry, ris och salladsbuffé 

Färsbiff med potatismos, 
stekt lök, grönsaksblandning 
och salladsbuffé 

 

Vecka 4 
25-29 Jan 

Pytt i panna och  
rödbetor, salladsbuffé 

Pasta med broccolisås, 
salladsbuffé med linser 
/bönor 
 

Stekt fiskfilé med 
potatis, citronsås, 
morotsmix och 
salladsbuffé 

 

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

Nötgryta á la Strindberg 
potatis och salladsbuffé 

 

Vecka 5 
1-5 Feb 

Sprödbakad fisk med  
potatismos, remouladsås,  
och salladsbuffé 

Köttfärs i ugn med potatis 
och matkorn, skysås, 
grönsaksblandning 
salladsbuffé och lingonsylt 
 

Ost och kycklingsås 
med äpple och chili, 
pasta och salladsbuffé 

Grillkorv med potatismos, 
rostad lök, gurkmajonäs 
och salladsbuffé 
 

Bogstek av fläsk med kokt 
potatis, gräddsås, 
salladsbuffé och äppelmos 
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Februari/Mars Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Vecka 6 
8-12 Feb 
 

Kycklinggryta med zucchini 
och morot, potatis och 
salladsbuffé 

Fisk Bordelaise med 
potatismos och 
salladsbuffé 

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

Lasagne med morot och 
vitkål, salladsbuffé 
 

Hamburgare, bröd, klyftpotatis, 
dressing och salladsbuffé 

Vecka 7 
15-19 Feb 

 

Spaghetti och köttfärssås, 
salladsbuffé 

 

Potatisbullar med 
korvslantar, salladsbuffé 
och lingonsylt 
Alt skolor: Blodpudding 

Stekt fiskfilé, potatis och 
matvete, kaviarsås,  
salladsbuffé 

Grönsaksbiffar och 
potatisgratäng, 
salladsbuffé 

 

Ugnsstekt kyckling med currysås, 
bulgur och salladsbuffé 

Vecka 8 
22-26 Feb 
 

Sportlov 
Södra och norra egen 
matsedel 
Stekt fläsk, potatis, löksås 
och slantade morötter 
 

Sportlov 
Södra och norra egen 
matsedel 
Rotmos, fläskkorv, 
gröna ärtor och senap 
 

Sportlov 
Södra och norra egen 
matsedel 
Kokt fisk med potatis ägg 
och persiljesås, 
broccolibuketter 
 

Sportlov 
Södra och norra egen 
matsedel 
Ärtsoppa, kökets bröd, 
bordsmargarin och ost 
 

Sportlov 
Södra och norra egen matsedel 
Kalops med potatis och blandade 
sommargrönsaker,  
inlagda rödbetor 

Vecka 9 
1-5 Mars 

Pasta ost och skinksås, 
broccolibuketter,  
salladsbuffé 

Sprödbakad fisk med 
kokt potatis, kall dillsås, 
och salladsbuffé 

 

Kyckling med tacosmak, 
klyftpotatis och salladsbuffé 

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

Ugnsstekt falukorv med 
potatismos och salladsbuffé 
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Mars/April 
 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 10 
8-12 Mars 

 
 

Pytt i panna med rödbetor 
och salladsbuffé 

Köttfärslasagne och 
salladsbuffé 

Fiskgratäng Bordelaise med 
potatismos och salladsbuffé 

Kyckling i dragonsås, matkorn och 
potatis, rostade rotfrukter, 
salladsbuffé 

Färsbiffar med ugnsstekt 
potatis, bearnaisesås och 
salladsbuffé 

Vecka 11 
15-19 Mars 
 

Potatisbullar med rökt 
strimlat fläsk, salladsbuffé 
och lingonsylt 
Alt skolor: Blodpudding 

Stekt fiskfilé i ugn med  
kokt potatis, citronsås och 
minimorötter, salladsbuffé 

Cevapciciklimpa med bulgur 
yoghurtsås och salladsbuffé 

 

Ärtsoppa ( veg), med bröd, 
bordsmargarin och pålägg 
 
Pannkaka med sylt 

 

Pastagratäng med kyckling 
och paprigano,  
salladsbuffé 

Vecka 12 
22-26 Mars 

 
 

Korvgryta med paprika 
och tomat, bulgur och 
matvete, salladsbuffé 

Köttbullar med potatismos, 
salladsbuffé och lingonsylt 

Sprödbakad fisk, potatis, kall 
örtsås, broccolibuketter och 
salladsbuffé 

Tacobuffé med köttfärsröra, 
ris, tortillas, dressing och 
salladsbuffé 

Grönsaksbiffar med 
klyftpotatis och tzatziki, 
salladsbuffé 

Vecka 13 
29-2 April 
 

Påsklov 
Pasta och falukorv i ugn, 
salladsbuffé 

Påsklov 
Fiskgratäng med broccoli 
och potatismos, 
rotfruktsstrimlor, 
salladsbuffé 
 

Påsklov 
Påskbuffé 

Skärtorsdag 
Spenatsoppa med ägghalvor, 
bröd och bordsmargarin och 
köttpålägg 
 
Eller köket väljer 

Långfredag 
 

 
 
                      



            
 

 


