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Sparrisomelett med färskpotatis och grönsallad

Heta bönbiffar med tzatsiki och matvetepilaff

Fajitas med grillost och stekta grönsaker

Rödbetsraggmunkar med chèvre och ruccolasallad

VEGETARISK



RÅVARA ANTAL RECEPT

BÖNOR, kidney, kokta 1 förp B

CHILI, röd 1 st B

CITRON 1 st B C

FÄRSKPOTATIS 1 kg A

GRILLOST 1 st C

GURKA 1 st A B

KIKÄRTOR 1 förp A B

LÖK, gul 2 st B C

MATLAGNINGSCRÈME havre 1 förp A

MATVETE 1 förp B D

MATYOGHURT 1 förp B

MJÖLK 1 st A

OST, chevre 2 st D

PAPRIKA, gul 1 st C

PAPRIKA, röd 1 st C

POTATIS, fast ca 500g D

RÖDBETOR 3 st D

SALLAD, isberg 1 st A C

SALLAD, ruccola 1 tråg D

SPARRIS, grön 1 bunt A

SPARRIS, vit ca 400g A

TOMATER 500g B C

TORTILLAS, soft 1 förp C

VITLÖK 1 st B C

ÄGG 1x6 st A D

ECOVIVAS RÅVAROR

ATT HA HEMMA 
Valfritt tillbehör: matvete, quinoa 
eller bulgur, cayennepeppar, 
maizena/majsmjöl eller vetemjöl, 
neutral olja, olivolja, paprikapulver, 
samt soja. Och ev. honung, nötter, 
rosmarin, spiskummin, tomatpuré 
samt vinäger/citron.

HÅLL KOLL PÅ HÅLLBARHETEN

Laga rätterna i din egen ord ning, 
men håll lite extra koll på råvarorna. 
Tänk på att ekologiska, obesprutade 
grönsaker är extra känsliga.
Sparris är godast färsk, lägg gärna 
rätten först i veckan.
Håll ett extra öga på gurka, 
paprika, sallad och tomater.

Ecoviva

Ecovivas utvalda råvaror och produkter med vedertagen 
miljömärkning samt naturligt viltkött.

Ecovivas utvalda svenska råvaror och produkter.

Nya Ecoviva, mer än eko. Svenskproducerat och hållbart! 

BRIST PÅ RÅVAROR

Av olika skäl kan det med kort varsel 
bli brist på vissa råvaror. Vi försöker 
alltid finna bästa möjliga och lik
värdig ersättnings råvara. Tack för 
ert överseende.

ECOVIVA OCH HÅLLBARHET

Hållbarhet är ett begrepp som 
omfattar många olika miljöpara
metrar, till exempel klimat, giftfri 
miljö, biologisk mångfald, djurvälfärd, 
 näringsinnehåll, minskat matsvinn, 
närproducerat, säsongstänk, rena hav 
och sjöar samt levande kulturland
skap. Ecoviva har sedan start arbetat 
med en helhetssyn där vi väger in 
dessa olika kriterier.



Ecoviva

ECOVIVA: FRÅN JORD TILL BORD

NYTT POSTNUMMER ELLER ANDRA UPPGIFTER? 
Glöm inte kontakta Ecoviva (och inte enbart åkeriet) 
om du har nya uppgifter som portkod, adress, 
postnummer eller mobilnummer. Viktigt att kon
takta kundtjänst www.ecoviva.se/kontakt med era 
uppgifter, senast 10 dagar före leverans, så att vi 
kan ge er god service och leverera till din dörr.

UNDERJORDISK VÅRDELIKATESS

Nu börjar tiden för de finaste vårprimörer-
na, inte minst sparris. Sparris (Asparagus 
Officinalis) härstammar från Asien och är 
en flerårig liljeväxt som växer vilt på många 
ställen i världen, bland annat på Gotland.
Den vita och gröna sparrisen kommer från 
samma typ av planta. Den vita varianten 
täcks över med jord för att den ska behål-
la sin färg. Kommer den över ytan färgas 
den och blir grön. På grund av motståndet 
från jorden växer den långsammare än den 
gröna och blir därför tjockare. 

I Tyskland är sparrissäsongen lika efter-
längtad som våra jordgubbar till midsom-
mar. Där är den vita sparrisen extra om-
tyckt. Men vi på Ecoviva tycker lika mycket 
om den gröna. Och varför välja? Denna 
vecka lyxar vi till det lite extra med sparris 
av båda sorterna.

UNDERJORDISK VÅRDELIKATESS 2

Om tyskarna älskar sin vita sparris så ser vi 
fram emot den tidiga färskpotatisen. Och i 
år är potatisen extra tidig. 

Premiärskördem skedde på Bjärehalvön 
den 4 maj. Den skörden auktionerades ut 
för 2 500 kr/kilot. 100 000 kronor 
skänktes oavkortat till UNHCR 
och behövande i Ukraina.

Vanligtvis förgror man sätt-
potatisen innan den plante-
ras. Det måste vara ca 7–8 
grader i jorden för att de ska 
gå bra. Vid månadsskiftet maj/
juni hade nästan alla potatisodlare i Skå-
ne tagit upp en skörd. Och när det gäller 
färskpotatis ligger nästan alla odlingar på 
Bjärehalvön. 

Till sist är det Östra Fornåsa på Östgö-
taslätten som packar den skånska färskpo-
tatisen.

 SOMMARSTÄNGT PÅ ECOVIVA

Snart är det sommar! Sista leverans före 
uppe hållet sker inför vecka 25 som körs 
ut den 19 juni. Första kasse efter somma-
ren kommer inför vecka 32, hem till din 
dörr den 7 augusti. Vi har sommarstängt 
veckorna 26–31.

Ni behöver inte boka av eller på under 
tiden vi har stängt. I övrigt gör du själv 

dina ändringar 10 dagar före leverans och 
på Mina Sidor.
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Medel 25–35
35–45

A Sparrisomelett med färskpotatis och grönsallad

1. Värm upp ugnen till ca 200 grader. Smörj en 
ugnsform. Vispa ihop ägg, mjölk (gärna varm) 
och mjöl med 0,5 tsk salt och 2 krm peppar och 
häll i formen. Ställ i ugnen cirka 25 minuter.

2. Koka potatis.

3. Förkoka sparris: Ta bort/skala den nedersta  träiga 
delen på både vit och grön sparris. Skala den vita 
sparrisen ordentligt (se tips nedan). Hetta upp 
en kastrull med salt och en gnutta socker (socker 
i vattnet tar bort lite beska från sparrisen). Lägg i 
den vita sparrisen och koka 8–15 min, lägg i den 
gröna sparrisen och låt koka ytterligare 2 minuter. 
Häll bort kokvattnet. Den vita sparrisens koktid 
beror på tjocklek, den ska vara genomkokt utan 
att bli sladdrig, grön sparris får gärna ha lite krisp 
kvar. Skär sparrisen i bitar. Spara bitarna med 
knopparna och lägg åt sidan. 

4. Stuvning: Hetta upp matlagningscréme, mjölk, 
salt, peppar och redningsmjöl i en kastrull. Låt 
koka upp och tjockna under omrörning: Tillsätt 
sparris (späd med lite vätska om det behövs). 
Smaka av om det behövs mer salt och peppar. 
Häll stuvningen över omeletten och toppa med 
sparrisknopparna.

5. Servera med kokt potatis, kikärter, sallad, gurka 
(ev med en vinägrett).

Sparrisspecial: Vit sparris är en delikatess men be-
höver skalas med omsorg för att komma till sin rätt. 
Skär bort någon cm längst ned. Skala sparrisen noga 
runt om utom knoppen. Prova att bryta av en sparris– 
om brottytan är skarp utan antydan till att det trådar 
sig i kanterna har du skalat ordentligt. Vi har beställt 
tjock sparris för att underlätta skalandet.

INGREDIENSER

Omelett/äggstanning:
4 st ägg
1,5 dl  mjölk
3 msk  mjöl
0,5 tsk  salt
2 krm  peppar (gärna  
 vitpeppar)

Sparrisstuvning:
ca 400g  vit sparris
250 g  grön sparris
1 förp.  matlagningscréme 
 havre
1,5 dl  mjölk
2 msk  redningsmjöl
salt och peppar

Tillbehör:
1 kg  potatis
0,5 st grönsallad/isberg
0,5 st gurka
0,5 förp  kikärter
(vinägrett)

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 529  kcal/port.
Energi från kolhydrat 51%
Energi från protein 19%
Energi från fett 30%

Ecoviva
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1. Koka 4 port. matvete (gärna med buljong). Låt 
svalna något.

2. Tzatziki: Riv gurkan grovt, blanda med 0,5 tsk salt 
och låt stå en stund. Krama bort så mycket vatten 
från gurkan det går genom ett durkslag. Blanda 
gurkan med yoghurt, pressad vitlök och olivolja. 
Smaka av med salt och peppar.

3. Biffar: Skölj bönor och kikärter, låt dem rinna av. 
Mixa dem med de övriga ingredienser. Se till att 
chilin och vitlöken blir helt mixad. Forma till val-
fritt stora biffar och stek på medelvärme i olja tills 
de blir krispiga på båda sidor. Om smeten är svår 
att forma, klicka ned smet direkt i pannan.

4. Pilaff: Skala löken. Hacka lök och tärna paprika. 
Stek i olja och krydda med lite salt, paprikapul-
ver och peppar. Tillsätt matvete, citronsaft samt 
grovt tärnade tomater. Smaka av om det behövs 
mer salt eller peppar.

5. Servera biffarna med pilaff och tzatziki.

Barntips! Ta det lugnt med chilin i kikärtsburgarna. 
Börja med att smaka på en liten bit för att se hur stark 
chilin ni fått är. Om den är väldigt stark gör halva sm-
eten utan chili till de som inte vill äta så starkt.

Medel 25–35
35–45

B Heta bönbiffar med tzatsiki och matvetepilaff

INGREDIENSER

Biffar:
1 förp bönor
0,5 förp kikärter
2 msk  kikärtspad
2–3 klyftor vitlök
0,5–1 st chili, färsk
1 dl maizena/majsmjöl 
eller 0,75 dl vetemjöl
(2 msk tomatpuré)
(0,5 tsk  spiskummin)
(0,5 tsk  paprikapulver)
1 msk soja
1,5–2 msk olja att steka i

Tzatziki:
3 dl  yoghurt
0,5 st gurka + 0,5 tsk salt
1–2 klyftor vitlök
salt och peppar efter smak

Pilaff:
4 port kokt matvete
0,5 st gul lök
1 msk olivolja
0,5 tsk  paprikapulver
ca 250 g tomater
0,5 st citron, saften
salt och peppar

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 503 kcal/port.
Energi från kolhydrat 55%
Energi från protein 15%
Energi från fett 30%

Ecoviva

Kom ihåg att avbeställa din kasse senast fredag 6.00, 
tio dagar innan leverans.

Du vet väl att du kan skänka bort din kasse om du 
glömt att avboka?! Ecoviva har valt att ge till hemlösa 
kvinnor. Vi ombesörjer allt och står för extrakostnaden.



Ecoviva



GÖR SÅ HÄR

TI

LL
AGNINGSTID

A
KTIV och TOTAL

SV

ÅRIGHETSGRA
D

Lätt 15–25
15–25

C Fajitas med grillost och stekta grönsaker

1. Strimla löken, paprikan och sallad. Strimla eller 
skiva osten.

2. Hetta upp olja i en stekpanna. Lägg i paprika och 
lök och fräs tills de är mjuka.

3. Rör ihop yoghurtsåsen, smaka av med salt och 
peppar.

4. Tomatsallad: Hacka tomaterna, blanda ihop med 
olja och citronsaft. Smaka av med salt och pep-
par.

5. Stek osten i ganska varm panna tills den får lite 
färg på båda sidor.

6. Ta fram tortillabröden, värm dem eventuellt nå-
got (miljövänligast är att använda micro).

7. Låt var och en fylla sina bröd.

Tips! Fräs lök och paprika separat, om barnen inte 
gillar när det är blandat. Om de tycker bättre om att 
knapra på paprikan rå, så går det givetvis utmärkt att 
låta bli att fräsa den.

INGREDIENSER

Stekt grillost och grönsaker:
2 förp grillost
2 st paprika
1,5 st gul lök

Citronyoghurt:
2 dl yoghurt
0,25 citron, saften
1 krm cayennepeppar
2 krm salt
(1 st vitlöksklyfta)

Tomatsallad:
3 st tomater (ca 250 g)
0,25 st citron, saften
0,5 msk olja
salt och peppar (eller 
cayennepeppar om någon 
önskar mer hetta).

Tillbehör:
0,5 st sallad
tortillabröd

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 548 kcal/port.
Energi från kolhydrat 38%
Energi från protein 18%
Energi från fett 44%

Ecoviva

Sätt betyg på receptet! 
Glöm inte att sätta betyg på veckans recept! Logga  
in på: ecoviva.se/Mina-sidor klicka Betygsatt recept. 
Så påverkar ni våra menyer. Vi uppskattar det!

✭✭✭✭✭✭✭
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1. Koka valfritt tillbehör.

2. Rödbetsraggmunkar: Skala och riv potatis och 
rödbetor och lägg i en skål. Rör ned ägg, mjöl, 
(rosmarin), salt och peppar (gärna vitpeppar). 
Blanda väl.

3. Pensla rikligt med olja på en bakpappersklädd 
plåt. Klicka ut raggmunkar (platta högar) på plå-
ten likt plättar, pensla även ovansidan med olja. 
Grädda i ugnen cirka 30 minuter.

4. Variant: När ca 5 minuter återstår av tillagnings-
tiden kan man smula över chèvreosten på ragg-
munkarna om man föredrar varm/gratinerad 
chèvre. Det ger en mildare smak på osten.

5. Lägg sallad på ett serveringsfat gärna med en 
dressing på olivolja, honung och citron. Toppa 
med rödbetsraggmunkar och smula/dela osten 
över anrättningen. Servera med valfritt tillbehör.

Tips! Om du har nötter hemma, valnötter, pinjenöt-
ter eller cashewnötter så är det gott att hacka dem 
att toppa rätten med.

Färgtips! Rödbetorna färgar lätt av sig så glöm inte 
förkläde och ev. disk- eller plasthandskar vid skal-
ningen.

GÖR SÅ HÄR

Medel 25–35
35–45

D Rödbetsraggmunkar med chèvre och ruccolasallad

INGREDIENSER

Rödbetsraggmunkar:
ca 400 g rödbetor
ca 500 g potatisar
2 st ägg
0,5 dl vetemjöl
1 tsk salt
2 krm peppar
(0,5 tsk rosmarin)
neutral olja

Tillbehör:
4 port. valfritt tillbehör: 
matvete, quinoa eller bulgur
1 st sallad, ruccola
(citron/olivolja/honung som 
dressing, ej honung till barn 
under 1 år)
chèvreost
(nötter)

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 620 kcal/port.
Energi från kolhydrat 50%
Energi från protein 15%
Energi från fett 35%

Ecoviva
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Hållbarhet är ett begrepp som om - 
 fattar många olika miljöpara metrar, 
till exempel klimat, giftfri miljö, biologisk 
mångfald, djurvälfärd, näringsinnehåll, mins-
kat mat svinn, närproducerat, säsongstänk, 
rena hav och sjöar och levande kulturland-
skap. Ecoviva har sedan start arbetat med en 
helhetssyn där vi väger in dessa olika kriterier. 

Nya Ecoviva tar ett ytterligare steg i den 
utvecklingen där vi i större utsträckning tar 
hänsyn till helheten och den komplexitet det 

innebär med att olika miljökriteri-
er ibland samverkar och ibland kan 

vara motstridiga. Som ett led i detta 
anser vi också att det är viktigt att värna om 
vårt svenska jordbruk, i synnerhet svenska 
småskaliga bönder och mathantverkare, 
vilket inte minst blev tydligt efter sviterna 
av torkan 2018. Vi gör vårt allra bästa varje 
vecka för att skapa den godaste maten med 
störst hänsyn till miljön.

Tack för att ni väljer Ecoviva.

Nya Ecoviva, mer än eko 
svenskproducerat och hållbart!

ecoviva.se
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