
MEN Y  VEC KA 9

Stekt fisk med avokadoröra

Viltkebab med äppel- & pepparrotsslaw

Limestekt kycklingklubba med rostade rotfrukter

Pasta med ratatouille & parmesan

ORIGINAL

Gluten- och laktosfri



Ecoviva

ECOVIVAS RÅVAROR

ATT HA HEMMA 

Buljong, cayennepeppar, honung 
ej till barn under 1 år, glutenfritt 
mjöl, neutral olja, socker, soja 
samt glutenfritt ströbröd. Och ev. 
olivolja, rosmarin, laktosfritt smör, 
timjan eller oregano, tomatpuré 
samt ägg.

Ecovivas utvalda råvaror och produkter med veder
tagen 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.

RÅVARA ANTAL RECEPT

AUBERGINE 1 st D

AVOCADO 1 st A

BETOR ca 300g B

BRÖD, gluten och laktosfria 2 förp B

CITRON 1 st A

CREME FRAICHE, laktosfri 1 förp A B

GREKISK YOGHURT, laktosfri 1 förp A B

JORDÄRTSSKOCKOR ca 500 g B

KYCKLINGKUBBA ca 1 kg C

LIME 1 st C

LÖK, gul 1 st D

LÖK, röd 1 st B D

MORÖTTER 500g A B

OST, PARMESAN, riven 1 st D

PASTA glutenfri 1 förp D

PEPPARROT 1 bit B

POTATIS 2 kg A C

SALLAD, grön mix 1 st B D

TOMATER, krossade 1 förp D

ÄLGSKAV 1 förp B

VIT FISK, kolja eller sej 1 förp A

VITLÖK 1 st C D

ZUCCHINI/SQUASH 1 st D

ÄPPLE 1 st B

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 kulturlandskap. 
Ecoviva har sedan start arbetat med en helhetssyn där vi väger in 
dessa olika kriterier.

HÅLL KOLL PÅ HÅLLBARHETEN

Laga rätterna i din egen ord ning, 
men håll lite extra koll på råva
rorna. Tänk på att ekologiska, 
obesprutade grönsaker är extra 
känsliga.
Fisken är känslig, förvara den 
riktigt kallt och tillaga gärna rätten 
först i veckan. 
Aubergine håller sig bäst i en 
temperatur runt 15 grader. Har 
man inte det är kylskåpets minst 
kalla plats bäst.
Se till att avokadon är mogen 
innan du lagar rätten. Se tips!
Håll ett extra öga på och sallad.
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ECOVIVA: FRÅN JORD TILL BORD

KOLLA DINA KONTAKTUPPGIFTER!

För att du ska få din matkasse hem till dörren behöver 
vi aktuell information. Logga in på Mina Sidor, senast 
tisdag före leverans, och se över alla kontaktupp
gifter: portkod, antal trappor, porttelefon, två mobil
nummer samt övrig information. 
Det är upp till dig som kund att se till att alla kon
taktuppgifter är uppdaterade på Mina Sidor. Det är 
viktigt för att vi ska kunna ge bästa service, undvika 
omleverans och spara på miljön. Vid omleverans, som 
beror på ofullständiga kontaktuppgifter, kommer vi 
att behöva ta ut en avgift för ny utkörning på 125kr. 

VILT KÖTT MED GRÖNT LJUS

Veckans älgskav kommer från Svantes vilt 
& bär, som vilar säkert på månghundraåriga 
traditioner av norrländsk jakt, fiske och ren
skötsel. Vi på Ecoviva tänker ekologiskt, natur
liga råvaror och klimatsmart. Det är också en 
självklar del av Svantes bär & vilt. Fågel, vilt 
och fjällfisk är alla naturliga livsmedel som de 
aldrig skulle tillsätta några konstigheter i.

I WWF:s köttguide får viltkött ”grönt ljus” i 
alla fem kategorier som bedöms.

Klimat: Det går inte åt extra odlingsmark el
ler foder för vilda djur så från viltkött bedöms 
växtgasutsläppen som små. Djuren har levt i 
Sverige så det blir inga långa transporter heller.

Biologisk mångfald: ingen mark går åt till 
foderproduktion. Kemiska bekämpningsme
del: används inte för viltkött. Djurvälfärd: svårt 
att tillämpa på vilda djur, men de strövar fritt 
och äter vad de hittar. Antibiotika: sådant an
vänds av naturliga skäl inte på vilda djur.

Också enligt SLU:s köttguide är vilt det 
mest miljövänliga kött vi kan äta.

Viltköttet innehåller dessutom högre halt av 
mineraler än annat kött, speciellt järn och zink. 

Att skära upp viltkött i mycket tunna skivor 
(skav) är ett alternativ till att mala färs på min
dre populära styckningsdetaljer och ett gam
malt sätt att ta tillvara på hela djuret.

Svantes fina råvaror hittar man bara i bätt
re saluhallar, på finare restauranger – och i er 
Ecovivakasse.

GOD FÅGEL MED LITET AVTRYCK

Kycklingen i veckans kasse kommer från Bjäre
fågel, som är klimatcertifierade. Det gäller hela 
kedjan: från att foderråvaran har liten klimat
påverkan till att chaufförerna har utbildats i att 
köra energisnålt.

Bjärekycklingarna hålls i små besättningar, 
fodret är helt vegetabiliskt och 
helt utan tillsatser. Kyck
lingarna, som är av rasen 
Ranger Gold, växer lång
samt och har god hälsa. 
Fågeln är en kombination 
av en brunfjädrad Ranger 
höna och en Goldtupp, som är  väldigt 
robust och har utmärkt ben och fothälsa. Det 
är en kyckling som passar fint för Bjärekyck
lings fokus på djurvälfärd och hållbarhet. Den 
har extra gott om plats och Ranger Gold är en 
dessutom en ras som gillar att röra sig, så den 
bygger ordent ligt med muskler. Och genom att 
den växer långsamt hinner smakerna och tex
turen utvecklas. 

Bjärekycklingar föds upp av Bjärefågel (inte 
så otippat) samt av några noga utvalda upp
födare på och runt Bjärehalvön i Skåne.
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GÖR SÅ HÄR

Lätt 15–25
35–45

A Stekt fisk med avokadoröra

1. Borsta/skala potatisen och koka den.

2. (Skala och slanta morötterna och koka dem i vatten 
med salt om du vill servera kokta morötter till mål
tiden).

3. Avokadoröra: Mosa ihop alla ingredienser. Smaka av 
med salt och peppar.

4. Skär fisken i bitar om cirka 3x3 cm och torka bort 
överflödig vätska, salta lätt.

5. Panering alternativ 1: Den ger en spröd och god 
panering som barn brukar uppskatta. Häll mjöl i en 
plastpåse och lägg ned fisken,  skaka runt så att mjö
let fastnar. Vispa 1 ägg, 1 msk vatten (och 0,5 tsk salt) i 
en djup tallrik. Häll ströbröd på en annan tallrik. Dop
pa fisken först i äggblandningen och sedan i ströbröd.
Panering alternativ 2. En mer snabblagad variant. 
Vänd fisken i en blandning av ströbröd och mjöl före 
stekning.

6. Stek fisken i olja/smör i medelvarm panna ca 3–4 mi
nuter på varje sida, tills gyllene och krispig yta.

7. Servera fisken med avokadoröra, potatis och morot 
och extra citron till den som vill.

OBS! Kontrollera att avokadon är mogen innan du lagar 
denna rätt. För att påskynda mognaden av avokadon, 
lägg den i rumstemperatur tillsammans med exempelvis 
äpplen. För att bromsa mognads pro cessen, lägg avoka
don svalt.

INGREDIENSER

Fisk:
ca 500g  vit fisk
mjöl och/eller ströbröd
(1 st ägg)
salt och peppar
smör/olja för stekning

Avokadoröra:
0,5 st   matyoghurt
0,5 st   crème fraiche
1 st avokado
1 klyfta citron, saften
2 krm salt
1–2 krm cayennepeppar
peppar

Tillbehör:
1 kg potatis
ca 400 g morot, kokt
 eller som råkost
resten av citronen

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger cirka 648 kcal/port.
Energi från protein 14%
Energi från kolhydrat 48%
Energi från fett 38%
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GÖR SÅ HÄR

1. Riv morot och skär äpplet i små tärningar. Riv pep
parrot fint. Rör ihop såsen och smaka av med salt och 
peppar (och ev mer pepparrot om så önskas).

2. Skala och strimla/hacka löken. Skölj salladen.

3. Hetta upp en panna och fräs älgskavet, krydda med 
salt och peppar. Lägg åt sidan.

4. Värm bröden enligt anvisning. 

5. Ställ fram bröd, grönsaker, älgskav och sås och låt var 
och en fylla bröd med valfria tillbehör.

Tips! För mildare löksmak, skölj den hackade/skivade lö
ken i kallt vatten och låt rinna av.

Förberedelsetips! Ni kan marinera kycklingen till rätt C 
enligt punkt 1 – om ni vill. Att marinera i förväg blir extra 
gott!

Lätt 25–35
25–35

B Viltkebab med äppel- & pepprarotsslaw

INGREDIENSER

Kött:
400 g viltskav

Äppel och pepparrotsslaw:
0,5 förp creme fraiche
0,5 förp matyoghurt
1–2 msk riven pepparrot
1–2 st morot, riven, ca 100 g,
1 st äpple
1–2 krm salt
1–2 krm peppar

Tillbehör:
bröd
0,5 st sallad
0,5 st rödlök, hackad
 eller i skivor

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 636 kcal/port.
Energi från protein 21%
Energi från kolhydrat 44%
Energi från fett 35%

BOEL MÖRNER
Vegetarisk gluten- och laktosfri

 

’’     Det är så härligt att den som kommer 
hem först tittar i veckomenyn, ser vad 
man känner för och börjar laga middag. 
Alla tre  barnen är numera fullfjädrade 
vardagskockar tack vare er!!  

Vill du också vara Ecovivas ambassadör?
Kontakta kundservice@ecoviva.se
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Medel 15–25
> 45

C Limestekt kycklingklubba med  
rostade rotfrukter

1. Förberedelse: Marinera gärna kycklingen i förväg, 
gärna dagen innan, och förvara i kylen, för mer smak. 
Ej nödvändigt om du inte hunnit det. Riv av limezest 
(endast det gröna på skalet) och rör ihop marinaden. 
Gör hål i skinnet på några ställen och peta upp ”kana
ler” under skinnet och putta in marinad. Massera ut så 
att kryddor kommer under skinnet. Lägg klubborna i 
en påse med resten av marinaden.

2. Värm upp ugnen till ca 175 grader. Tag ut kycklingen i 
rumstemperatur.

3. Lägg kycklingen i en stor oljad ugnsform eller lång
panna. Stek i ugn cirka 45–55 min. Under tiden, skala 
potatis och rotfrukter och skär i bitar. Skär lime i små 
klyftor. Efter ca 15 minuter av kycklingens tillagnings
tid, sprid ut rotfrukterna och limen i formen/långpan
nan runt kycklingen. Blanda med lite olja, salt (och 
rosmarin).

4. Låt alltsammans stå i ugn tills kycklingen är genom
stekt och rotfrukterna känns klara. Kycklingen är färdig 
när köttet är vitt, klar köttsaft sipprar ut när du skär i 
den och köttet lätt lossnar från benet. Om rotfrukterna 
inte är klara när kycklingen är färdig, kan kycklingen 
stå inne lite längre eller också kan man ta ut kyckling
en, låta den vila övertäckt och skruva upp ugnsvärmen 
till 225 grader och steka rotfrukterna lite till.

5. Servera kyckling med limestekta rotfrukter och potatis.

INGREDIENSER

Kyckling och marinad:
4 st kycklingklubbor
2 msk soja
1 st lime, zest
1 msk olja
1 msk honung
1 tsk salt
(1–2 st vitlöksklyftor)
1–2 krm cayennepeppar

Rostade rotfrukter;
ca 500 g jordärtskockor
ca 300 g betor
1 kg  potatis
1–2 msk olja, gärna olivolja
ca 1 tsk salt
(0,5 tsk rosmarin)
limen, klyftad

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger cirka 612 kcal/port.
Energi från protein 24%
Energi från kolhydrat 46%
Energi från fett 30%
Näringsvärdet är räknat på 150g  
kyckling med skinn, benfri vikt
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Lätt 15–25
25–35

D Pasta med ratatouille & parmesan

1. Koka upp vatten med salt till pastan.

2. Skär grönsakerna i bitar. (Eventuellt kan du förbereda 
genom att vattna ur auberginen för bättre smak och 
konsistens på den. Skär i  bitar, blanda med 1 tsk salt 
och låt står 10–20 min och krama ut så mycket vätska 
det går från auber ginen. Dock ej nödvändigt till den
na maträtt).

3. Hetta upp olja i en wokpanna eller större stekpanna. 
Fräs grönsakerna mjuka ca 7–10 min. Tillsätt kons. 
tomater och övriga ingredienser. Skruva ned värmen 
och låt småputtra minst 10 minuter eller tills aubergi
nen är helt mjuk (späd med vatten om det behövs). 
Smaka av med salt och peppar. Riv osten.

4. Koka pastan enligt anvisning på paketet under tiden 
som såsen puttrar.

5. Servera pastan med ratatouille, toppad med riven 
ost. Och sallad som tillbehör.

Tips! Ratatouille går utmärkt att förbereda i sin helhet 
och bara värma upp inför servering.

 

INGREDIENSER

Ratatouille:
1 st aubergine
1 st zucchini
1 st lök gul
0,5 st röd lök
1 burk kons. tomater
(2 msk  tomatpuré)
1 tsk socker
2–3 klyftor vitlök
1 st buljongtärning
(1 tsk timjan eller oregano)
(1 krm  rosmarin)
salt och peppar
olja för stekning

Tillbehör;
1 förp pasta
1 förp ost, riven
0,5 st sallad

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger cirka  591kcal/port.
Energi från kolhydrat 61%
Energi från protein 16%
Energi från fett 23%

Kom ihåg att avbeställa din kasse på Mina sidor senast fredag 
kl 6.00, tio dagar före leverans.
Du vet väl att du kan skänka bort din kasse om du glömt att 
avboka?! Ecoviva har valt att genom Svenska kyrkan ge till 
människor som har det svårt. Ecoviva ombesörjer allt prak
tiskt.
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ECOVIVA EXPANDERAR
Hjälp oss växa och nå nya matglada 

människor över stora delar av Sverige!

ecoviva.se

Hjälp oss att växa och nå ut med 
svensk, ekologisk och hållbar mid-
dagsmat runtom i Sverige. Kanske 
har du vänner och släktingar med 
lika god smak som du? Både din 
vän och du själv får en rabatt på 
150 kr vid prenumeration på valfri 
matkasse.

Vi kan nu nå större städer och väl-
digt många mindre orter, från Umeå i 
norr till Ystad i syd. Naturligtvis sker 
det med tanke på miljö och hållbarhet, 
genom sam åkning kan vi nå nya orter 
med minsta miljö påverkan.

Exempel på områden vi levererar till: 

Alvesta, Växjö, Halmstad, Jön
köping, Linköping, Norrköping, 

Mälar dalen, Eskilstuna, Söder
hamn, Gävle, Umeå, Hudiks
vall, Karlstad, Malmö, Göte

borg och Stockholm. 
Du kan testa aktuellt post-

nummer på ecoviva.se och se 
om vi kör ut till din stad.

En nyhet är också att vi i större 
orter erbjuder olika leveransföns-

ter. Du kan välja att få din matkasse 
söndag eller måndag, samt ungefärlig 

tid som passar dig. 
Tack för att du hjälper oss att tipsa!

Värva en vän, både du och din vän får 
150 kr rabatt. Rabattkod: ECOVIVAVÄN
Vid bokningen ska din vän i kommentarsfältet skriva vem som värvat,  
ditt fullständiga namn måste anges, du får då motsvarande rabatt.

Rabatten gäller första leveransen av valfri matkasse-prenumeration, 
endast nya kunder som uppfyller våra villkor och bor i våra leverans-
områden.

UMEÅ
Nu levererar 
vi även till

Tipsa dina
vänner


