
Matsedel HT 2018 komplett med säsongsgrönsaker.  
Köket förbehåller sig rätten att ändra allt. All skolmat tillagas av kravmärkta och Svenska 
produkter i mån av tillgång. De flesta kolhydratsprodukter är fullkorn. 
Pga torkan är köket extra noga med att handla Svensk uppfött och odlat  

Säsongs gott i Augusti: Björnbär, chili, kålrot, majs, physalis och pumpa. 
Björnbär Innehåller mycket C-vitamin och rikligt med antioxidanter, vitaminer och fibrer. Aug-Sep 
Kålroten är C-vitaminrik och kallas ibland för "nordens apelsin". Kålrot är rik på B-vitaminet folsyra, som är 
viktigt för cellbildningen. Fiber ger i sin tur mättnadskänsla och är positivt för mage och tarm. Kålroten 
innehåller få kalorier, men mycket näring. Aug-April 
Röd chilipeppar är rik på C-vitamin och betakarootener. Alla chili innehåller ganska mycket B-vitamin och 
ordentligt med B6-vitamin. De innehåller mycket kalium och magnesium vilket kan motverka högt blodtryck. Söt 
frukt neutraliserar för het chilismak i munnen. Aug-Okt 
Majs innehåller inte gluten och kan därför ätas av glutenallergiker. Dessutom innehåller majs nyttiga fetter. 
Aug-Okt 
Physalis är rik på C-vitamin och vitamin B12. Aug 
Pumpans kärnor är riktiga "superfrön" som innehåller mycket mineraler, vitaminer, protein och omättat fett. 
Aug-Nov 
Dessutom finns i Augusti: 
Purjolök, Rabarber, Romansallad, Rucolasallad Salladslök, Stjälkselleri 
Tomat, Vitkål, Vitlök, Vinbär, Zucchini, Majrova, Morötter, Rotselleri 
Gröna bönor, Fikon, Fänkål, Gräslök, Gurka, Grapefrukt, Hallon, Kålrot 
Körsbär, Blåbär, Blomkål, Broccoli. 
Aug 13 Studie dag Häringe slott  
Prel matsedel v 33 
Tis 14 Lax sallad remoulad potatis, lite avocado, färsk broccoli mm.  
On 15 Pannbiff med potatis, sås och lingonsylt färdiga grönsaksbiffar. 
To 16 Stroganoff ris o Quorn stroganoff  
F 17 Pasta skinksås Rotsakssås.  
 
Må 20 Skolstart med Jordgubbstårta och Korv Stroganoff samt Quorn Stroganoff. 
Ti 21 Pasta Laxsås alt en vegetarisk sås. 
On22 Kyckling med grön curry, kokos och ris Quorn, grönsaker i grön kokoscurry 
To 23 Spaghetti med köttfärssoppa o bröd Quornfärssås 
F 24 Karré svampsås potatis,  svampfylld paprika.  
 
Må 27 Falu pepparrotssås och potatis  Zuccini med pepparrot, paprika och ost 
Ti 28 Fisk med röd curry, kokos och ris, oumph med röd kokoscurry 
On 29 Utegryta, quornfärs utegryta 
To 30 Broccoli och potatissoppa med bröd, restgratäng  
Fr 31 Färslimpa med potatis och lingonsylt, Rotsaksbiff  
 

 
 
 
 
 
 
 



September m bland annat grönkål, brysselkål, fänkål och jordärtskockor 
Rödkål innehåller mycket K-vitamin, som får blodet att koagulera. Dessutom är rödkål rikt på C-
vitamin, fibrer och antioxidanter. Kål har visats sig kunna förebygga flera former av cancer. -I inlagd 
rödkål finns dock mycket socker. September – Mars 
Rättika: Rädisa är en bra ersättare till rättika. Både rädisan och rättikan innehåller mycket kalium och 
C-vitamin. Kalium behövs för att balansera mängden salt som vi äter. Kalium sägs även sänka 
blodtrycket och därmed minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Sept – Feb 
Brysselkål är rikt på vitamin C som är en viktig antioxidant och stimulerar kroppens upptag av järn. 
Brysselkål är också mycket rikt på bland annat fibrer och folsyra. Sep-Feb 
Grönkål är rik på C-vitamin, som är en viktig antioxidant och stimulerar kroppens upptag av järn. 
Grönkål är också mycket fiberrikt och innehåller A-vitamin. Sep-Jan 
Fänkål är särskilt rik på C-vitamin och karoten. Juli – Sept 
Jordärtskockan är bra för diabetiker, eftersom de inte innehåller stärkelse som exempelvis potatis 
utan insulin, som är uppbyggt av fruktosenheter. September – Mars 
Havtorn är mycket rika på vitaminer, framförallt C-vitamin, men innehåller även A-, E- och B-
vitaminer. September – Oktober 
Mangold har kort hållbarhet och bör förvaras kallt, +2–4°, gärna i plast för att förhindra uttorkning. 
Ganska lågt näringsvärde men 19 olika näringsämnen i låg dos. Sept –Okt 
Plommon innehåller mycket järn och beta-katoten. 
Tips: Torkade plommon är ännu nyttigare än färska, eftersom de innehåller mer järn. Omogna 
plommon mognar i rumstemperatur på någon dag. Mogna plommon bör förvaras svalt, de har 
relativt kort hållbarhet. Sep – Jan 
september finns det även:  
Björnbär, blomkål, broccoli, brysselkål, chili, Fikon, fänkål, Grapefrukt, gräslök,  gröna bönor, grönkål,  
gurka, jordärtskockor, Kålrabbi, kålrot, Lök, Majrova, majs, morötter, Paprika, plommon, pumpa,  
purjolök, Romansallad, rotselleri, rucolasallad, Stjälkselleri, Tomat, Vitlök, vitkål, svenska äpplen,  
vinteräpplen Karin Schneider Ingrid Marie och  Zucchini. 
Må 3 sep Falukorv och makaroner Blomkål och squaschgryta 
Ti 4 Torsk med äggsås och potatis, Rostade rotsaker, rödkål med grönsakssås 
On 5 Fläskkött, potatis och brunsås, vegobiff och broccoli 
To 6 Kyckling och potatissoppa med bröd, rotsak och grönkålsssoppa 
Fr 7 Chili con carne med fullkornsris, chili sin carne 
Må 10 Köttbullar, potatis, brunsås och lingon, Soyabullar med potatis och lingon 
Ti 11 Fiskgryta med potatis i alt ris till, Quorngryta 
On 12 Gulasch med ris, quorngulasch 
To 13 Korv och potatissoppa med bröd, Veg korv och potatissoppa 
Fr 14 Karré med tomatsås och ris, Tomat och pastagryta med linser och bönor 
Må 17 Falukorv med senapssås och potatis, Squasch, morot, kikärtor, broccoli och senapssås  
Ti 18 Panerad fisk med remoulasås och potatis, Nuggets 
On 19 Kyckling, pasta och currygryta Kikärtsgryta 
To 20 Nikkalukta soppa med bröd, Veg Nikkalukta 
Fr 21 Pasta med skinksås, Pasta med broccoli och bönröra 
Må 24 Falukorv med stuvad blomkål och potatis, Gratinerad Blomkål 
Ti 25 Vitfisk med hummersås och ris, Grönsaksrisotto 
On 26 högrevsgryta med syrad grädde, sambal, tomat och ris. Dito men med Quorn 
To 27 Tomat och kokossoppa med pasta i och bröd, Restgratäng 
Fr 28 Viltskav och champinjongryta med ris, Bon och champinjonröra  



Oktober: Kantareller, melon och dadlar, rotfrukter och äpplen. 
Kantareller innehåller D-vitamin som krävs för kroppens omsättning av kalcium och fosfat. 
aug – okt. 
Melon, vitamin C, innehåller mycket vatten. okt – feb 
Sharonfrukt innehåller mycket C-vitamin, och kalcium. okt – mars 
Färska dadlar är goda naturella som snacks 
Torkade dadlar är mycket fiberrika och kan sätta fart på en trög mage. okt – jan 
Dessutom:  
Havtorn, Majs, Mangold, Morötter, Pumpa, Purjolök, Stjälkselleri, Savojkål, Kålrabbi, Vitkål, 
Valnötter, Zucchini, Rotselleri, Sharonfrukt, Vinteräpplen (Karin Schneider och Ingrid 
Marie), Blomkål, Broccoli, Brysselkål, Chili, Gräslök, Fikon, Grönkål, Grapefrukt, 
Jordärtskockor och Kålrot 
Må 1 okt Korv Stroganoff med ris, Quorn Stroganoff  
Ti 2 Laxsida med potatis och remouladsås, Grönsaksbiff 
On 3 Norrlandsgryta med rimmad bog, tomat och cr fr o ris, Rotsak och grönsaksgryta med 
vita bönor 
To 4 Potatis och mangoldsoppa med bröd, Restgratäng 
Fr 5 Nasigoreng med ananas 
Må 8 Köttbullar med makaroner Quornbullar  
Ti 9 Fisk med citronsås och ris, Grönsakswok 
On 10 Pytt i panna med rödbetor, Grön och rotsakspytt 
To 11 Blomkål och potatissoppa med bröd, Gräddstuvad pytt 
Fr 12 Kyckling potatis och sås, Rotsaker på rätt sätt 
Må 15 Blodpudding, bacon och lingon samt potatis och rotsaksgrätäng vitkålssallad,  
Ti 16  HKK Matlagningsdagar Tis o Ons, övriga skolan:  
Grillat med korv och bröd. Dessutom, glutenfritt bröd, veg korv och kycklingkorv 
On 17 Grillat med hamburgare med sallad, tomat, dressing, ketchup, senap, boston och bröd. 
Dessutom, glutenfritt bröd, veg hamburgare (alla hamburgare av bara nöt.  
To 18 Fisk och potatissoppa med bröd  Rotsaksoppa 
Fr 19 Pasta med hemlig sås, Kikärt, äpple och tomatgryta 
Må 22 Prinskorv med spenat och morot, purjo, vitkål och zucciniwok och potatis.. prinjekorv 
Ti 23 Panangcurry, kokos, grönsaker och fisk gryta m pasta i. Panängwok 
On 24 Bondomelette, Veg bondomelette 
To 25 Gulaschsoppa med potatis i med matyoghurt och bröd, Qurngulasch 
Fr 26 Spaghetti med köttfärssås, quornfärssås 
V 44 Höstlov med lax, köttbullar, stroganoff, kyckling och mer korv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I november är fikon, mango, svartrötter och satsumas som allra bäst. Det finns dessutom gott 
om savojkål, kålrabbi, vitkål, sharonfrukt, morötter, pumpa, purjolök, blomkål, brysselkål, 
dadlar, jordärtskocka, kålrot och kastanjer 
Må 5 Korv Stroganoff med ris, Quorn stroganoff 
Ti 6 Laxsida med potatis och remouladsås, Grönsaksbiff 
On 7 Utegryta, veg utegryta (Köttfärs, lök, tomat, creme fraiche, buljong och pasta) 
To 8 Morot, potatis och linssoppa med bröd, Restgratäng 
Fr 9 Lasagne, Pasta med bön och tomatröra 
Må 12 Blodpudding med bacon och lingon samt rotsak och potatisgratäng 
Ti 13 Panerad fisk med remouladsås och potatis, Panerade quornbitar 
On 14 Pytt i panna med rödbetor, Veg pytt 
To 15 Cowboysoppa med majs, potatis och bröd, Veg cowboy soppa med en massa bönor 
Fr 16 Omelette med skinksås och potatis, Bönröra 
Må 19 Prinskorv, stuvad blomkål, spenat o potatis, Prinjekorv 
Ti 20 Fisk hummersås och fullkornsris, Zuccinigratäng 
On 21 Skink, potatis och purjolöksgratäng, Rotsak, lök o potatisgryta 
To 22 Broccoli och potatissoppa med bröd, Restgratäng 
Fr 23 Karré,sås potatis och äppelmos, Morotspannkaka 
Må 26 Isterband med stuvad potatis, Stuvad potatis och quornkorv 
Ti 27 Pasta med laxsås,  pasta med majs och bönröra 
On 28 Kikärtsgryta med ris, pastagratäng 
To 29 Vitkål och köttfärssoppa med bröd och morot, quornfärs och vitkålssoppa 
Fre 30 Oxstek, potatis, gele, gurka och potatis, Soppa 
 
I december finns det gott om purjolök, vitkål, rotselleri, sharonfrukt, savojkål, brysselkål, 
dadlar, clementiner, grönkål, jordärtskockor, kålrot, morötter, passionsfrukt och vinteräpplen. 
Må 3 Blodpudding, bacon med lingon och rotsak och potatisgratäng Clementin 
Ti 4 Laxsida med potatis och remouladsås, Rotsaksbiff 
On 5 Utegryta, Veg utegryta 
To 6 Purjolök och potatissoppa med bröd, Restgratäng 
Fr 7 Köttbullar med potatis, sås och lingon, Veg köttbullar 
Må 10 Potatisbullar med lingonsylt och restgryta, Pastagryta 
Ti 11 Fiskgryta med ris, Quorngryta 
On 12 Kycklinggryta, Oumphgryta 
To 13 Tomtegröt och skink och ostmacka gurka, paprika, tomat och ost 
Fre 14 Färslimpa med sås, potatis och lingon. Falafel med kall yoghurtsås och grönsaker 
Må 17 Stroganoff med fullkornsris och Quorn stroganoff 
Ti  18 Julbord 
On 19  Rester 
To 20 terminens sista dag rester 


