
MEN Y  VEC KA 10

Mandelbiffar och rostade rotfrukter med vitlökssås

Rispilaff med chili- och morotspesto

Pizza med bladspenat och tre ostar

Ostgratinerad svampfylld paprika i  
krämig tomatsås

VEGETARISK

Gluten- och laktosfri



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! 

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

BÖNOR, stora vita, kokta 1 st A

CHILI/RÖD PEPPAR 1 st B

CITRON 1 st A B

CREME FRAICHE, laktosfri 1 förp  A

KIKÄRTOR, kokta 1 förp  B

KÅL, vit ca 600700g B C

LÖK, gul 4 st  A B C D

LÖK, röd 1 st C

MANDEL 1 förp A B

MORÖTTER 500g A B

OST, feta 1 st C

OST, mozzarella laktosfri 1 st C

OST, Vesterhavs 1 st C D

PAPRIKA, röd 4 st D

PERSILJA, färsk 1 kruka B

PIZZADEG, glutenfria 2 st C

POTATIS 1 kg A

RIS, parboiled 1 förp B D

RÖDBETOR ca 300g A

SKOGCHAMPINJONER 1 förp  D

SOJA FRAICHE 1 förp  D

SPENAT färsk 1 förp C

TOMATER 2–3 st C

TOMATER, passerade 1 förp C D

VITLÖK 1 st A B C D ECOVIVA OCH HÅLLBARHET

Hållbarhet är ett begrepp som omfat
tar 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 

Basilika, buljong, cayennepeppar, 
curry, mjölmix eller majsmjöl, 
 neutral olja, olivolja, rosmarin, 
socker, spiskummin samt vinäger. 
Och ev. gurkmeja, oregano samt 
laktosfritt smör.

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.
Svamp tappar mycket av smak 
och konsistens när de blir dåliga. 
Laga tidigt i veckan och förvara 
svampen på den kallaste platsen i 
kylskåpet.
Håll ett extra öga på paprika, 
persilja, spenat och tomater.

OST MED SMAK AV HAV

Ecovivas inköpare har ett styvt jobb. Det är 
mycket som ska vägas in: ekologiskt, närpro
ducerat, etiskt, gott är några kriterier som ska 
uppfyllas. Dessutom minimalt matsvinn. Där
för blev vi glada över att hitta Vesterhavsost 
i en förpackning lagom för en matkasse. Och 
som checkar in på våra andra kriterier också. 
Dessutom har den vegetabiliskt ystenzym.

Osten skapas mitt på Jyllands västkust, vid 
Vesterhavet (som vi brukar kallar Nordsjön, be 
oss inte förklara det). Råvaran är 100% ekolo
gisk pastöriserad mjölk, som kommer från 15 
gårdar runt om i trakten. Med Bovbjerg fyr och 
det dånande Vesterhavet som närmaste gran
nar, lagras osten i den salta havsluften som via 
ett ventilationssystem blåses ner i ostlagret.

Osten är fast i konsistensen och närmast 
kristalliserad. Smaken är kraftig med fin syra, 
har egen karaktär präglat av de naturförhål
lande som mjölken kommer från. 

Vesterhavsostens fasta struktur, torrhet och 
starka smak påminner om andra ostar som 
Primadonna, Gruyére och Parmesan. En sorts 
ostar som inte traditionellt gör i Danmark. 

PERSILJA PIGGAR UPP

Persilja (Petroselinum crispum) tillhör släktet 
flockblommiga växter. Den har förmodligen 
sitt ursprung i länderna runt östra 
Medelhavet där den odlats 
sedan antiken, både som 
kryddväxt och medicinal
ört. I norra Europa introdu
cerades persiljan på med
eltiden genom klostren och 
munkarna.  

Persilja är känd för sitt höga inne
håll av nyttiga mineraler och vitaminer, i syn
nerhet järn brukar associeras med persilja. Men 
en vuxen person skulle behöva äta minst 300 g 
persilja om dagen för att täcka dagsbehovet av 
järn. Däremot är det i normala mängder, en hyf
sat bra källa till antioxidanter.

Dessutom kommer örten i din kasse från 
Orto Novo på Ekerö, strax utanför Stockholm. 
Ett välskött och fint familjeföretag. Orto Novo, 
ungefär ”nya kryddgården,” använder inget 
kemiskt växtskydd och all växtnäring cirkule
rar i slutna vattensystem. De är Sveriges för
sta klimatcertifierade producent av sallad och 
kryddor.
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Lätt 15–25
25–35

A Mandelbiffar och rostade rotfrukter 
med vitlökssås

1. Förberedelse: Sätt ugnen på 225 grader. Skala och 
klyfta potatis och rotfrukter. blanda dem med olja och 
rosmarin på en plåt. Salta och peppra. Rosta ca 30–
40 min i ugnen. Vänd dem gärna 1–2 gånger under 
tillagningstiden. Lägg gärna rödbetorna lite separat 
så att inte allt blir rött av rödbetssaft.

2. Hacka mandel/nötter, spara resten till rätt B, riv lök, 
citronzest och vitlök. Lös upp buljongen i en liten 
mängd hett vatten (någon matsked).

3. Mosa bönorna och blanda med resten av ingredien
serna till biffarna till en smidig smet, börja med den 
mindre mängden mjöl. Om smeten blir för lös för att 
forma till biffar, tillsätt lite mer mjöl. Det går också 
bra att klicka ned smet direkt i pannan och låta dem 
stelna innan du vänder dem.

4. Rör ihop ingredienserna till såsen. Smaka av med salt 
och peppar.

5. Stek biffarna i smör/olja ca 3–4 min på varje sida.  Om 
biffarna har en tendens att fastna, använd mer olja 
och/eller vänd dem i ströbröd eller sesamfrön.

6. Servera med sås och rostade rotfrukter.

Tips! Rödbetor färgar lätt av sig, glöm inte för kläde och 
ev. disk eller plasthandskar vid skalningen.

INGREDIENSER

Mandelbiffar:
ca 2/3 förp mandel, ca 70 g
1 st stora vita bönor
0,5 st citron (zest)
0,5 st citron, juicen
0,5 st gul lök
1 st vitlöksklyfta
1 st buljongtärning
0,5–(1 dl) mjölmix eller
 majsmjöl
neutral olja för stekning

Rostade rotfrukter:
1 kg potatis
ca 250 g morot
ca 300 g rödbetor
1 tsk rosmarin
1 msk neutral olja

Sås:
1 st creme fraiche
1–2 st vitlöksklyftor
2 krm cayennepeppar
2 krm salt
peppar

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 637 kcal/port.
Energi från kolhydrat 50%
Energi från protein 11%
Energi från fett 39%
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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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GÖR SÅ HÄR

1. Förberedelse: Koka 4 port ris enligt anvisning på pa
ketet (eller koka 8 portioner och spara hälften till rätt 
D, tips nedan).

2. Morotspesto: Skala morot, vitlök och lök (spara 0,5 
lök till pilaffen). Skär i små bitar eller riv.  Hacka chilin. 
Hacka all persilja. Hetta upp en kastrull med olja. Fräs 
grönsakerna (du kan ha i halva chilin först och tillsätta 
mer mot slutet om du vill ha mer hetta) utom persilja 
tills de får lite färg. Tillsätt vatten och buljong och låt 
småkoka under lock tills morötterna är mjuka, ca 15 
minuter. Tillsätt citronsaft, mixa ihop med stavmixer. 
tillsätt nötter/mandel och mixa lite till (det får gärna 
vara lite bitar kvar). Tillsätt hälften av den hackade 
persiljan (och ev mer chili).

3. Rispilaff: Hacka lök. Fräs avrunna kikärtor, lök och 
kryddor med smör eller olja i varm panna ca 3–5 min. 
Tillsätt riset och fräs ca 5 min. Tillsätt resten av persil
jan och smaka av med salt och peppar.

4. Servera riset med morotspesto och vitkål.

Lite extra! Rostade kikärter som alternativ i stället för att 
blanda kikärter i pytten, för den som har tid:
Ingredienser: 1 frp kikärter, 1–2 msk olja, 0,5 tsk salt, 2 krm 
cayennepeppar, 2 tsk paprikapulver.
Hetta upp ugnen till ca 225 grader. Blanda avrunna kik
ärtor med övriga ingredienser. Sprid ut i en ugnsform  eller 
på bakpapper. Rosta kikärterna ca 15 minuter, rör runt nå
gon gång. Passa gärna ugnen då det finns en liten risk för 
att kikärterna ”poppar”.

Ristips! Om man väljer att förkoka ris till rätt D, så måste 
det ställas i kylen så fort det svalnat lite och är då hållbart 
ett par dagar. Det är risk för att det bildas toxiner i kokt ris 
som fått stå framme i rumsteperatur för länge.

Lätt 25–35
35–45

B Rispilaff med chili- och morotspesto

INGREDIENSER

Morotspesto:
ca 250 g morötter
1 st gul lök
2 st vitlöksklyftor
0,51 st chilifrukt, hackad
0,5 dl neutral olja
1,5 dl vatten
1 st buljongtärning
0,25–0,5 st citron
ca 1/3 förp mandel
0,5 kruka persilja

Pilaffris:
4 port ris
0,5 st lök
1 st kikärtor
1 tsk curry
0,5 tsk spiskummin
(1 tsk gurkmeja)
smör/olja att steka i
0,5 st persilja
salt och peppar

Tillbehör:
ca 200–300 g kål, råkost

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 542 kcal/port.
Energi från kolhydrat 64%
Energi från protein 13%
Energi från fett 23%
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Lätt 15–25
15–25

C Pizza med bladspenat och tre ostar

1. Tomatsås: Hacka lök och vitlök. Fräs genomskinlig i 
olivolja. Tillsätt resten av ingredienserna i tomatsåsen 
och låt koka ihop. Obs! Spara undan ca 2/3 av tomat
såsen till rätt D.

2. Sätt ugnen på 225 grader, förvärm gärna två plåtar. 
Strimla rödlöken och skiva tomater och mozzarella. 
Riv den hårda osten och smula fårosten (eller riv om 
det kommer en mjukare fårost i leveransen).

3. Rulla ut pizzadegen på en plåt (gärna förvärmd). 
Bred ut ett tunt lager tomatsås. Lägg på hårdost först, 
sedan röd lök, fårost, skivad mozzarella och tomater. 
Krydda med oregano eller basilika och svartpeppar. 
Grädda ca 15 minuter eller till fin färg ganska långt 
nere i ugnen.

4. Sallad: Strimla kål, banda med olivolja och vin äger. 
Smaka av med salt och peppar. Se tips nedan!

5. Toppa pizzan med färsk bladspenat och servera med 
pizzasallad.

Tips! Alla barn kanske inte tycker om exempelvis spenat 
och lök på pizza. Ta vad du har i kylen och låt barnen 
komponera sin egen del av pizzan. 

Svunntips! Använd gärna överblivna ostkanter eller and
ra pålägg du gillar på pizzan.

Tips! För att få vitkålen mjuk och saftig, ”slaka” den ge
nom att skålla i kokhett vatten eller stöta den med mortel 
innan du blandar med olja och vinäger. Vitkålssalladen 
mjuknar även om den får står ett tag i kylen och det går 
utmärkt att göra den i förväg.

INGREDIENSER

Pizza:
2 st pizzadegar
1/2 st ost, hård
1 st mozzarella
1 st fårost eller fetaost
1 st röd lök
2–3 st tomater
1 krm svartpeppar
2 tsk oregano eller
 basilika, torkad
1 förp spenat, färsk

Tomatsås (spara 2/3):
1 st passerade tomater
1 st lök, gul
1 st vitlöksklyfta
1 msk olivolja
1 st buljongtärning
1–2 krm peppar
1 tsk socker
1 tsk oregano eller
 basilika
(2 msk tomatpuré)

Pizzasallad:
300–400 g kål
vinäger och olja
salt och peppar

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 638 kcal/portion
Energi från kolhydrat 42%
Energi från protein 15%
Energi från fett 43%
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Medel 15–25
35–45

D Ostgratinerad svampfylld paprika i  
krämig tomatsås

1. Koka ris, gärna i buljong, eller använd färdigkokt ris 
från rätt B.

2. Skölj paprikorna och klyv dem längden. Tag bort 
kärnhuset och det vita. Skiva svampen och hacka lö
ken. Finhacka vitlök.

3. Värm upp ugnen till cirka 200 grader.

4. Gör fyllningen: Fräs lök, svamp och vitlök i smör/olja. 
Blanda med ris och smaka av med salt, peppar och 
cayennepeppar.

5. Fyll paprikorna: Koka upp tomatsås (från recept B) 
och buljong, tillsätt matlagningscrème, späd med lite 
vatten om du tycker den är för tjock. Smaka av med 
salt och peppar. Häll såsen i en ugnsform och lägg i 
paprikahalvor fyllda med svamp/rispilaffen. Strö över 
riven lagrad ost och låt grädda i ugn cirka 20 min.

6. Servera den fyllda paprikan med ev överbliven fyll
ning vid sidan av.

Tips! Överbliven fyllning kan också sparas till matlåda.

INGREDIENSER

Fylld paprika
4 port ris
4 st paprika
1 förp champinjoner
1 st gul lök
1 st vitlöksklyfta
1–2 krm cayennepeppar
smör/olja
salt och peppar
1/2 st ost, riven

Sås:
2/3 sats tomatsås från recept C
1 st buljongtärning
1 förp. matlagningscrème soja  
 eller crème fraiche
salt och peppar

NÄRINGSKOMMENTAR:

Måltiden ger ca 578 kcal/port.
Energi från kolhydrat 51%
Energi från protein 17%
Energi från fett 32%

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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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.


