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Färdiga matkassar
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Användarvänlighet 

Räcker maten? 

Tidsbesparing 

Andel ekologiskt/
vegetariskt 

Vad saknar du? 

Helhetsbetyg 

Hälsa 

Hälsobetyg 

HÄLSA nr 4, april, 2011

Linas matkasse, 

www.linasmatkasse.se

5 middagar/4 pers.

Bra fräscha råvaror.

749 kr/560 kr*.

Pedagogiska recept, lite av en känsla 
av matlagningskurs, man lärde sig 
nya matlagningsmetoder och att 
använda lite ovanliga råvaror, som 
sötpotatis, salladslök och persiljerot.

Ja, bra portionsstorlek.

1–2 tim/veckan.

10 proc ekologiskt, en vegorätt i 
veckan.

Mer sås eller spad i en del rätter.

5 – för den nyttiga maten, kreativa 
recept och mycket grönsaker, samt 
stor variation av grönsaker.

Bra variation av näringsrika ingre-
dienser. Balansen mellan fett, kol-
hydrater och protein är oftast bra. 
Energi innehåll 550–700 kcal per 
portion. Lite snålt med grönsaker.

Hamnar du också i affären klockan fem som alla andra? Är du också stressad 
av ”hell-hour”, timmen då alla i familjen har lågt blodsocker? HÄLSAs redaktion 
har testat olika matkassar. För oss sparade det tid och gav mer matglädje.
TEXT ANNA-MARIA E ALSAND, KATARINA HOLM-JOHANSSONSON

Middagsfrid,

www.middagsfrid.se

5 middagar/4 pers.

Helt okej råvaror, men allt var inte 
toppen enligt barnen.

875 kr/632 kr i butik*.

Enkla och användarvänliga recept.

Ja, rikliga portioner.

1–2 tim/ veckan.

En vegorätt på två veckor, minst sju av 
produkterna i kassen är ekologiska, det 
blir ca 30 proc.

Mer vegofokus.

4,5 – bra mat, mycket bra service och 
information.

Bra variation av näringsrika ingredienser. 
Balansen mellan fett, kolhydrater och 
protein är oftast bra. Energiinnehåll: 
450–750 kcal per portion. Lite snålt med 
grönsaker.

Gomiddag, 

www.gomiddag.nu

2 middagar/2 pers.

Bra och goda råvaror, motsvarar väl 
förväntningarna. 

565 kr/400 kr i butik*.

Recepten var lätta att förstå.

Ja.

3 tim/veckan.

Alla bönor, mejeriprodukter och frön 
var ekologiska. En av tre rätter vegeta-
riska.

Inget. 

4 – andra testveckan drog ner betyget 
eftersom recepten inte var lika till-
talande som första veckan.

Bra variation av näringsrika ingredien-
ser. Balansen mellan fett, kolhydrater 
och protein är oftast bra. Energiinne-
håll: 450-700 kcal per portion. 
Lite snålt med grönsaker.
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*Prisjämförelsen är gjord på 
Prisextra under december 2010 
och januari 2011. Betygsskalan 
är 1–5. Med vegetarisk rätt 
menar vi lakto-ovo-vegetarisk 
mat.

 Vill du ha mycket förberedda 
varor? En del företag planerar kassen 
så att en rätt är lätt att laga, en annan 
lite svårare. 

 Vill du ha hemkört eller vill du 
hämta och betala kassen i butik?

 Hur ofta vill du ha leveranser och 
hur mycket ska kassen innehålla? 

 Hur ser din situation ut? Äter alla i 
familjen alltid hemma eller får ni ofta 
oväntade gäster? 

 Det finns kassar i olika prisklasser, 
vad får det kosta för dig?

 Finns allergier? En del företag har 
glutenfria, laktosfria, mjölkprotein-
fria kassar.

 Äter du någon särskild kost? 
Några företag har vegetariska kassar, 
någon har vegetarisk- och fiskkasse, 
en del kör GI.

 Vilken dag passar dig att få 
leverans?

 Tar företaget samhällsansvar och 
klimatkompenserar de, hur viktigt är 

det för dig? Har de miljöbil?

 Vill du ha tips på hur du kan 
göra rätten mer barnvänlig?

 De flesta företag har prova-
på-kassar till mycket lägre priser 
än ordinarie kasse. Testa några 
olika företag och se vilket som 
passar dig bäst.

Tänk på detta

Facebook-
kommentarer
”Bra för stressade, upptagna 
människor och äldre. Men 
jag föredrar att handla min 
mat själv eftersom jag är 
vegetarian och även vill 
känna på maten och gillar 
inte överraskningar när det 
gäller mat.”  Maria

”Bra om man inte är kin-
kig med mat. Jag känner 
folk som provat och som 
inte använt en del av mat-
varorna, eftersom de inte 
vill prova så mycket nytt.” 
 Ulrika

”Dyrt om man är barnfamilj, 
räcker inte till matlåda 
och ganska mycket som 
ändå måste köpas hem för 
att kunna tillaga maten, 
tyvärr.”  Yvonne

”Nu när barn nummer två 
precis har kommit och det 
inte finns tid till allt, så är vi 
väldigt glada att det finns ett 
alternativ där någon både 
handlar åt en och tänker ut 
vad man ska äta.”  Linda

”Dels så är det smidigt och 
bekvämt att få maten hem-
körd och få prova olika nya 
recept, dels blir det mycket 
billigare än om vi själva 
skulle gå till affären och 
handla.”  Ami

Årstidernas vegetariska låda, 

www.arstiderna.com

2 vegetariska middagar/4 pers.

Bra kvalitet på råvaror. Hemsidan är 
något krånglig.

333 kr/279 kr i butik*.

Otydliga recept, där ingredienserna 
inte är i ordningsföljd. Flera smårät-
ter i samma rätt, så det var mycket 
hackande och fixande innan maten 
blev klar. 

Lagom portioner, maten räcker.

1 tim/veckan.

100 proc ekologiskt och vegetariskt.

 

Tydligare instruktioner.

3,5 – för den goda smaken och att 
allt är ekologiskt, men service och 
otydliga recept drar ner betyget.

Relativt näringsfattiga ingredienser. 
Alldeles för lite protein. Energiinne-
håll: 360–550 kcal per portion.

hur mycket ska kassen innehålla?

Ecoviva,

www.ecoviva.se

4 middagar/4 pers.

Bra och goda råvaror, motsvarar 
väl förväntningar. Ett barn i test-
familjen sa: ”De kan smaker!”

895kr/600 kr i butik*.

Recepten var lätta att förstå.

Ja, och det blev kvar till matlåda.
.
4–5 tim/ veckan.

84 proc ekologiskt, en vegorätt.

  

Inget.

4,5 – bra mat, mycket bra service 
och information.

Bra balans mellan fett, kolhydrater 
och protein, men ofta i minsta 
laget med grönsaker. Energiinne-
håll: 500–700 kcal per portion.

Mest

eko!

Framtidens mat, 

www.framtidensmat.se

5 vegetariska middagar/4 pers.

Mycket ekologiskt och närproducerat. 
Bra kundservice. 

 
795 kr/561 kr i butik*.

Enkla, tydliga recept. Passar även dem 
som inte är vana att laga mat. Barnen 
gillar ungefär 70 % av det som lagas 
på en vecka. Ett av barnen i testfamil-
jen sa: ”Mums vilken god broccoli!”

 
Ja och till lunchlåda några dagar.

 
3–4 tim/veckan.

 
Minst hälften ska vara ekologiskt, allt 
vegetariskt.

 

Frysta quornfiléer, protein över 
huvudtaget, t ex halloumi. 

 
4 – några rätter var för proteinfattiga, 
det drar ner betyget.

Relativt näringsfattiga ingredienser. 
För lite protein. Energiinnehåll: 450–
650 kcal per portion. Lite snålt med 
grönsaker till vissa maträtter.

Barnens 

favorit!

 Hälsa mat Hälsa mat
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1 
Veckoplanera. Sätt dig tillsammans med 
familjen och spåna fram maträtter som 
många gillar. Välj bland dessa och gör en 

vecko planering. Skriv sedan en lista för vecko-
inköp. 
 

2 
Inventera maträtter. När man planerar 
kan man göra en lista på vad det finns för 
olika typer av maträtter så man får varia-

tion. Ju mer man varierar maten, desto större är 
chansen att man får i sig av alla viktiga närings-
ämnen. Tänk på att grönsakerna helst ska ha 
olika färger, dels är det vackert dels får du i dig 
fler nyttiga ämnen.
 

3 
Ansvar för favoritmat. Kanske kan 
olika familjemedlemmar få ansvaret för 
matlagningen olika dagar,  till exempel 

för sin egen favoritmat.

4 
Laga mer mat än du äter. Det som 
blir över från middagen, blir en bra 
lunch dagen efter. Det sparar både tid 

och pengar samt minskar risken för svinn.
 

5 
Förbered. På helgerna kan man förbe-
reda veckans måltider genom att exem-
pelvis koka potatis, matvete, quinoa 

10 
Följ inte impulsen. Ha en klar 
och tydlig shoppinglista framför 
dig när du går in i affären, skriv 

den gärna efter de olika avdelningarna, då är 
det lättare att undvika impulsköp. 

11 
Laga tillsammans. Gå samman 
några vänner och laga mat. Stor-
handla och gör en rejäl laddning 

som du kan frysa in i portionsförpackningar.
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VISST ÄR DET PRAKTISKT och skönt att få hem 
maten utan att handla i affären. Men det finns 
andra enkla sätt att bli matsmart.

– Matkassar är säkert bra om man har ett 
stressigt liv och ekonomisk möjlighet. Det är 
bättre att satsa på dessa än på färdigmat eller 
hämtpizza, säger HÄLSAs viktcoach Katarina 
Holm-Johansson, som här ger sina elva bästa tips 
till dig som vill bli din egen matkassemästare.

Så här blir du också 

Du måste inte prenu-merera på en matkasse för att få ett lugnare och mer hälsosamt liv. HÄLSAs viktcoach tipsar om 11 andra sätt att hitta matro.

Vinn vegetarisk 
matkasse hem 
till dörren! Vi lottar ut en leverans 
från Framtidens mat varannan vecka 
i två månader, företaget levererar i 
Stockholm och Uppsala. Vinsten är 
värd 3 180 kronor. Vinnaren står för 
ev vinstskatt. Anmäl ditt intresse på 
www.halsa.se före den 25 april. Skriv 
ditt namn, adress, telefonnummer 
och ditt bästa klimatsmarta tips.

Vinn

eller liknande och stoppa i kylen. Då går det 
snabbt att värma i mikron, woka, steka. Kokt 
och kyld potatis är ett av de livsmedel som 
mättar bäst.

6 
Satsa på stavar. Tycker man att det 
tar lång tid att göra sallad till maten så 
går det minst lika bra att servera grön-

saksstavar. Det brukar vara populärt bland 
barnen, är de tillräckligt stora kan de hjälpa till 
att skära stavar. Bästa sättet att lindra hunger 
och få bättre humör är just grönsaksstavar före 
maten.

7 
Tänk efter säsong. Handla grönsaker 
efter säsong så får du bra produkter 
till bra priser, välj gärna ekologiskt               

om det finns.
 

8 
Satsa på en bra bas. Rotfrukter, lök, 
kål och baljväxter är både nyttigt, 
billigt och klimatsmart och kan gärna 

vara basvaror i kosten.
 

9 
Mätt mage ger smarta tankar. 
Handla när du är mätt och inte är 
stressad. Då tänker du klarare och 

kan bättre motstå frestelser. 

På www.halsa.se kan du läsa mer om matkassar.

matsmart
 Hälsa mat Hälsa mat
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