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Kebabbullar i het tomatsås med vitlökssås & bulgur

Len potatis- och purjolökssoppa med  
parmesangratinerade vitlöksbröd

Räkor i grön curry med kokosmjölk

Ryggbiff med rotfruktsgratäng
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Ecoviva Ecoviva

ECOVIVAS RÅVAROR ECOVIVA: FRÅN JORD TILL BORD

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! 

RÅVARA ANTAL RECEPT

BROCCOLI 1 st  C

BRÖD 1 st  B

BULGUR 1 förp A (C)

CHILIFRUKT, röd 1 st  A

GRÄDDE, visp 1 förp B D

GRÖN CURRYPASTA 1 förp C

KEBABKRYDDA 1 st  A

KOKOSMJÖLK 1 förp C

KÖTTFÄRS 1 förp A

LÖK, gul 2 st A B

LÖK, röd 1 st C

MATYOGHURT 1 förp A

MJÖLK 1 förp D

MORÖTTER 500g C D

PALSTERNACKA ca 300g D

PARMESANOST 1 bit B D

POTATIS, mjölig 1 kg B D

PURJOLÖK 1 st B ('C)

RYGGBIFF 1 förp D

RÄKOR, skalade 1 förp C

SALLAD 1 st  A D

TOMATER 500g A D

TOMATER, krossade 1 förp A

VITLÖK 1 st  A B C

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.

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. 

ATT HA HEMMA 

Valfritt ris, balsamico, basilika 
eller oregano, buljong, neutral 
olja, olivolja, smör, socker, timjan 
samt vinäger. Och ev. honung, ej 
till barn under 1 år samt maizena/
redningsmjöl.

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.

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.
Grädden är utan tillsatser och har 
naturligt kort hållbarhet. Om man 
förvarar grädden på det kallaste 
stället i kylen, brukar den dock 
hålla i flera dagar extra. Lukta och 
smaka!
Förvara broccoli i sin plast på den 
kallaste platsen i kylskåpet.
Håll ett extra öga på sallad och 
tomater.

POTATISAR MED LÅNG HISTORIA

Potatis, som är en av världens viktigaste sta
pelfödor, har sitt ursprung i Sydamerika där 
den har odlats sedan ungefär 8000 f.Kr. Den 
”upptäcktes” i Peru år 1530 av Gonzalo Jimé
nez de Quesada, som förde den till Spanien.

I Sverige odlades växten till en början som 
prydnadsväxt, mest för blommornas skull. Det 
dröjde innan potatisen odlades som nyttoväxt. 
D e t var Jonas Alströmer som gick i 

spetsen på gården Nolha
ga nära Alingsås. Men 

det dröjde långt in på 
1800talet innan den 
potatisen blev allmänt 
populär. 
Ungefär så långa (his

toriska) rottrådar har veckans 
potatisar. De kommer från Östra Fornås lantb
ruk, en gård på Östgöta slätten mellan Motala 
och Linköping. Släktgården drivs av Mattias och 
Annicka Olofsson. Gården grundades 1802 och 
är nu inne på sjätte (japp, 6!) generationen av 
odlare. Tidigare odlades många olika grödor i 
mindre skala, vilket var vanligt på den tiden. En 
mindre potatisodling fanns redan på 1960talet.

LITEN SNABBVÄG TILL GOD MAT

För riktigt goda måltider behöves riktigt bra 
råvaror, lite kärlek och omsorg vid spisen – och 
det som gör det lilla extra, fin kryddning. 

Vi tar hjälp av våra vänner på Gröna Bla
det som blandat till en mix med traditionella 
kryddor från Mellanösterns kök. Deras recept 
är deras eget men i kebabkrydda brukar spi
skummin, chili, paprikapulver ingå. Ofta ingår 
också kanel, som vi i svensk tradition oftast 
använder i efterrätter.

DEN SOM ÄTER PALSTERNACKOR

Trots att det är senvinter är det fin årstid för 
rotsaker. Och denna vecka skickar vi med både 
morötter och palsternackor. 

Just palsternacka har en lång och rik historia, 
den tillhör växtfamiljen flockblomstriga växter 
och lär ha sitt ursprung i medel havsområdet 
men trivs faktiskt bättre på nordliga bredd
grader. Förutom att den växer sig större här, 
omvandlas en del av stärkelsen till socker då 
palsternackan utsätts för lätt frost, vilket ger 
en angenäm sötaktig smak. 

Vi hittade inga säkra uppgifter på när och 
hur palsternacka började odlas i vårt land men 
den var basföda under medel tiden innan pota
tisen blev vardagsmat. Dess höga inne håll av 
fib rer, vitaminer och minera ler, i synnerhet ka
lium och fosfor, gör palsternackan också till ett 
närings rikt livsmedel. Dessutom är rotsakerna 
både svenska och ekologiska, skördade på Ma
riannes farm i Strövelstorp utanför Ängelholm.
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Lätt 15–25
35–45

A Kebabbullar i het tomatsås med 
vitlökssås & bulgur

1. Koka bulgur, gärna i buljong.

2. Rör ihop färsen ordentligt med kryddor och pressad 
vitlök (vitlök kan hoppas över om barnen inte gillar 
det). Forma stora köttbullar.

3. Tomatsås: Hacka lök, chili och vitlök. Fräs mjuk i oliv
olja några minuter. Tillsätt resten av ingredienserna i 
tomatsåsen och låt koka ihop ett par minuter.

4. Rör ihop vitlökssåsen och smaka av.

5. Hetta upp en annan panna med lite olja. Bryn bullar
na på hög värme ett par minuter till fin färg. Tillsätt 
tomatsås och sjud bullarna ca 10 minuter eller tills 
såsen nästan kokat in.

6. Servera bullar med tillbehör, sås, sallad och tomat.

Tips! Det går bra att utesluta chilin om någon i familjen är 
känslig för starkt kryddad mat.

INGREDIENSER

Färs:
500 g köttfärs
1 msk kryddmix, kebab
0,75 tsk  salt
1 st vitlöksklyfta, pressad

Tomatsås
1 st krossade tomater 400g
1 st gul lök
2 st vitlöksklyftor
1 st chilifrukt
1 msk olivolja
1 tsk basilika eller oregano
1 st buljongtärning
1 krm peppar
1 tsk socker

Vitlökssås:
2 dl matyoghurt
1–2 st vitlöksklyftor. pressade
svartpeppar
1–2 krm salt
(1 tsk honung, ej till barn  
 under 1 år)

Tillbehör
4 port bulgur
0,5 st sallad
250g tomat

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger cirka 545 kcal/port
Energi från protein 24%
Energi från kolhydrat 43%
Energi från fett 33%
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FREDRIK DOLK
 egenföretagare och skådespelare

 

’’     Spännande, kreativt och framför allt 
GOTT blir det varje gång jag öppnar 
 Ecovivas låda på söndagarna. Längtan  
är besvarad ... från en som inte normalt 
 be finner sig i köksregionerna …

Vill du också vara Ecovivas ambassadör?
Kontakta kundservice@ecoviva.se
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1. Soppa: Skala potatis, skär i bitar. Skala och hacka lök. 
Skär ett snitt i purjon på längden, skölj och strimla. 
Spara gärna lite av de gröna, fina inre blasten på pur
jolöken, att strimla tunt och garnera soppan med.

2. Lägg grönsakerna i en kastrull och tillsätt vatten, 
(timjan), buljong och vinäger. Låt soppan få ett upp
kok och låt sjuda under lock cirka 15 minuter eller tills 
potatisen och löken är mjuk.

3. Ta av soppan från värmen. Tillsätt grädde, mixa sop
pan slät. Smaka av med salt och peppar. (Toppa sop
pan med lite riven ost eller gratinera bröden enligt 
punkt 4.)

4. Värm upp ugnen till cirka 200 grader. Ta fram bröden 
och dela dem i bitar/skivor. Riv ost, pensla med en 
blandning av smör, olivolja, vitlök, peppar och ev ört
krydda, strö på lite ost. Grädda ca 7–10 minuter.

5. Servera soppan, gärna toppad med lite finstrimlad 
purjo, med bröd.

Tips! Om purjon är stor kan ca 1/3 användas i woken eller 
i gratängen.

Lätt 15–25
25–35

B Len potatis- och purjolökssoppa med 
parmesangratinerade vitlöksbröd

INGREDIENSER

Soppa:
ca 400 g potatis, mjölig
1 st purjolök
1 st gul lök
8 dl vatten
2,5 st buljongtärningar
2 tsk vitvinsvinäger
1 dl grädde
(0,5–1 tsk timjan torkad)
salt och peppar

Bröd:
2 msk smör + 1 msk olivolja
1 st vitlöksklyfta
1 krm peppar
(0,5 tsk timjan eller oregano)
0,5 st ost

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger cirka 581 kcal/port.
Energi från kolhydrat 50%
Energi från protein 14%
Energi från fett 36%

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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Medel 25–35
25–35

C Räkor i grön curry med kokosmjölk

1. Koka 4 portioner valfritt ris (jasminris passar bra, an
nars kan du ta bulgur som ingår i leveransen).

2. Skala, ansa och strimla morötter, lök (och purjo). Mo
rötterna tar längst tid, strimla/skiva gärna i tunnare 
bitar. Dela broccolin i buketter, skal den sega hinnan 
grån broccoli och skär i mindre bitar. Låt räkorna rinna 
av.

3. Hetta upp en matsked olja i en wok eller stor stek
panna. Bryn grönsakerna lätt i lite olja på hög värme.

4. Tillsätt buljong, vinäger, (redningsmjöl utrört i lite 
vatten om du vill ha en tjockare sås) och kokosmjölk. 
Smaka av med mer currypasta lite i sänder till önskad 
smakstyrka. Den här currypastan är förhållandevis 
mild och det blir inte så starkt om man tillsätter hela. 
(Snarare får den som önskar extra hetta lägga till chili 
eller chiliflakes). Tillsätt avrunna räkor och ta bort från 
värmen, räkorna ska ej koka bara värmas.
Vuxentips! Vill du ha det extra starkt eller med mer 
karaktär, kan du tillsätta extra färsk hackad chili och/
eller pressad vitlök, riven ingefära, limezest och saft, 
hackad koriander.

5. Servera curryn med ris.

Tips! Kokosmjölk innehåller ofta konsistensgivare som 
gör den krämig. Vi har valt en ekologisk kokosmjölk utan 
tillsatser. Den blir lite tunnare i konsistensen, men smakar 
lika gott. Önskar du en krämigare sås, går det utmärkt 
att reda av den med lite redningsmjöl/maizena (0,5–0,75 
msk) utrört i lite vatten, som hälls i grytan och låta koka 
med ett par minuter.

INGREDIENSER

Räkor i curry:
1 förp räkor
1 stånd broccoli
(1/3 st purjolök)
1 st röd lök
ca 200g morot
12 st vitlöksklyftor
0,5–1 förp currypasta (efter smak)
1 st buljongtärning eller 
motsvarande mängd fond
12 tsk socker
2 tsk vinäger
1 burk kokosmjölk
(0,50,75 msk maizena/redningsmjöl 
utrört i vatten)
ca 1 msk  neutral olja

Tillbehör:
4 port. ris, valfritt

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 551 kcal/port.
Energi från kolhydrat 48%
Energi från protein 19%
Energi från fett 33%
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Medel 25–35
35–45

D Ryggbiff med rotfruktsgratäng

1. Värm ugnen till ca 200 grader. Ta fram köttet ur för
packningen, skiva det tvärs mot köttfibrerna. Om det 
är svårt att få ut 4 skivor på det sättet, skär biten i 3 
skivor tvärs mot fibrerna och dela bitarna på mitten. 
Låt köttet ligga och lufttorka.

2. Riv ost. Skala och skiva potatis, morot och palster
nacka. Skiva gärna moroten och palsternackan i lite 
tunnare skivor än potatisen då rotfrukterna tar lite 
längre tid för att bli klara. Hacka löken. Fräs löken i en 
tjockbottnad kastrull. Tillsätt potatis, grädde, mjölk, 
pressad vitlök och kryddor. Låt får ett uppkok och 
koka cirka 5–7 minuter tills rotfrukterna och potati
sen börjar bli lite mjuk (späd med mer mjölk om det 
behövs). Häll i smord ugnsform och toppa med osten.

3. Gratinera i cirka 15 minuter.

4. Stek köttet på relativt hög värme, ca 1 min/cm/per 
sida för rött kött, eller till önskad stekgrad.

5. Servera med gratäng, sallad, klyftade tomater (och 
balsamicosky om ni vill).

Stektips: Låt köttet ligga i rumstemperatur en stund före 
stekning och se till att det är torrt på ytan och att pannan 
är ordentligt varm innan du lägger i köttet. Vi rekommen
derar att inte genomsteka köttet.

Förberedelse! Gratängen går jättebra att göra i förväg 
och bara värma upp. Även köttet kan kryddas i förväg och 
läggas i en plastpåse i kylen för att marinera, så är det 
bara att steka köttet i samband med servering.

INGREDIENSER

Biff:
ca 500 g ryggbiff
1 tsk salt
2 krm peppar

Gratäng
ca 600g potatis
ca 300g  morot
ca 300g  palsternacka
1 st gul lök
2 st vitlöksklyftor
1 tsk timjan
1,5 tsk salt
2 dl grädde
3 dl mjölk
2 krm peppar
1/2 st ost, riven

Tillbehör:
250g  klyftade tomater
0,5 st sallad
balsamico

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 640 kcal/port.
Energi från protein 24%
Energi från kolhydrat 37%
Energi från fett 41%
Näringstips! Måltiden innehåller mer 
andel energi från fett och mindre 
andel energi från kolhydrat än vanligt 
i Ecovivas recept. Minska på grädden 
eller byt ut en del av grädden mot 
mjölk om du vill sänka andel fett.

Tips på tillbehör: Balsamicosky: 0,5 dl balsa
mico; 1 dl vatten, 0,5 st buljongtärning, 1 tsk 
redningsmjöl, 1 msk smör, salt och peppar 
efter smak. Blanda ihop alla ingredienser i 
en kastrull utom smör. Låt koka upp och sjud 
ett par minuter. Tillsätt en klick smör.

På bilden är det helstekt kött, det blir också bra men lite enklare att steka som biffar.
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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.


