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I lunchen ingår ett stort salladsbord, dressing,  
bröd, bordsfett och mjölk 

 

 

 

Detta är en grundmeny som skolorna i Järfälla kommun utgår från. 

Varje skola gör sedan sin egen meny. 

 
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Kostkonsulterna, 2021 
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  MENY SKOLAN HT 2021 
 
Vecka 33 19 - 20/8 
Torsdag Makaronipudding med broccoli och soltorkad tomat 
  Kebabgryta serveras med ris 
 
Fredag Chili med färs från växtriket serveras med bulgur  
  Basilikabrässerad kycklinglårfilé serveras med ugnsstekt potatis 
  
   
 
 
Vecka 34 23 - 27/8  
Måndag Raggmunk serveras med rotfruktsfräs och rårörda lingon  
  Blodpudding serveras med rotfrukts- & kycklingbaconfräs och rårörda lingon  
    
   
Tisdag Gräddig champinjonsås serveras med fullkornspasta  
  Wok med Beef-style strips och grönsaker serveras med nudlar 
 
 
Onsdag  Paella med ekologiska Bites 

  Lax med mexikanska smaker serveras med chilimajonnäs och ugnsrostad potatis 
   
 
Torsdag Thaisoppa med grön curry och brynta sojabitar serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Krämig tomatsoppa med minifarfalle serveras med mjukt bröd och pålägg 
   
   
Fredag Quinoabiff serveras med morotscrème, pumpapesto och bulgur 
  Citrusdoftande kycklinggryta serveras med kokt potatis 
    
 
    
Vecka 35 30/8 - 3/9  
Måndag Zucchini Piccata serveras med tomatsås och havreris  
  Hönsfärs i ugn serveras med gräddsås och kokt potatis    
 
 
Tisdag Taco på ärtfärs serveras med salsa, guacamole, nachochips/tortillabröd 
  Belugabolognese serveras med pasta 
 
     
Onsdag Rödbetsbiffar med fetaost serveras med tzatziki och matkornssallad 
  Fiskgratäng Bombay style med MSC-märkt sej serveras med ris 
   
   
Torsdag Krämig broccolisoppa toppat med rostade pumpa- & solroskärnor serveras med 

mjukt bröd och pålägg 
  Potatis- och purjolökssoppa (matig) serveras med mjukt bröd och pålägg 

 
Fredag Ratatouille serveras med pasta 
  Kotlettrad serveras med gräddsås och kokt potatis  
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Vecka 36 6 – 10/9  
Måndag Nasi Goreng med beef-style strips   
  Kycklingkorv Stroganoff serveras med ris 
   
    
Tisdag Lasagne med grönsaker 
  Svamp- och rotfruktspytt serveras med fetaostcrème 
 
      
Onsdag                  Chili med vegetarisk färs serveras med havreris 
  Stekt sillflundra serveras med gräddkokt lök och kokt potatis 
    
 
Torsdag Gulaschsoppa med växtbaserad färs serveras med gräddfil, mjukt bröd och pålägg 
  Currydoftande soppa med rostad paprika serveras med mjukt bröd och pålägg 
   
    
Fredag Wok med nudlar och tofu  
  Ugnsstekt kycklinglårfilé serveras med morotsbearnaise och klyftpotatis 
 
   
 
 
   
Vecka 37 13 – 17/9 
Måndag Palak paneer serveras med basmatiris 
  Vitlöksdoftande paella 
 
Tisdag Majs- och chiliplättar serveras med yoghurt- och purjolökssås och kvarngryn 
  Köttfärsgratäng med Västerbottenost 
    
Onsdag Fylld zucchini serveras med ugnsrostad potatis  
  Fiskgratäng Bordelaise serveras med kall örtsås och kokt potatis 
 
Torsdag Vegetarisk minestronesoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Pumpasoppa med koriandernudlar serveras med mjukt bröd och pålägg  
 
Fredag Krämig tomatsås serveras med fullkornspasta 
  Stekt kycklinglårfilé serveras med raita och ugnsrostad potatis  

 
                             
 
 
Vecka 38 20 – 24/9  
Måndag Ugnspannkaka med rotfrukter och fetaost 
  Pad thai  
      
Tisdag Kikärtsbiffar serveras med kall majssås och klyftpotatis 
  Blodpudding serveras med rotfrukts- & kycklingbaconfräs och rårörda lingon  
 
Onsdag Röd curry med soja, rotfrukter och äpple serveras med bulgur 
  Rosépepparstekt lax serveras med saffranssås och kokt potatis 
   
Torsdag Morotssoppa med kokosgrädde och ingefära serveras med mjukt bröd och pålägg 

Slät potatissoppa serveras med örtolja, mjukt bröd och pålägg 
 

Fredag Ost- och broccolisås serveras med spagetti  
Hönsfärs med sydamerikanska influenser serveras med nachochips/tortillabröd, 
gräddfil och salsa 
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Vecka 39 27/9 – 1/10  
Måndag                 Vegetarisk Shepard´s pie med färska rotfrukter 
  Pasta Carbonara med kycklingbacon                
   
Tisdag Kockens gröna val 
  Kockens gröna val 
   
Onsdag                  Indisk Dahl serveras med basmatiris  
  Fiskpudding serveras med dillbuljong och kokt potatis 
   
Torsdag Mustig rotfruktssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Majssoppa med rostad kikärtstopping serveras med mjukt bröd och pålägg 
 
Fredag Gröna biffar serveras med chilimajonnäs och havreris 
  Pulled pork serveras med cole slaw, picklad rödlök och ugnsrostad potatis 
    
 
  
 
Vecka 40 4 – 8/10 
Måndag Rödbetsbiff med fetaost serveras med tzatziki och bulgur   
  Kryddig korvgryta serveras med fullkornspasta 
     
Tisdag Burgundisk gryta med eko Bites serveras med potatis- och palsternackspuré 
  Lasagne med rotfrukter 
   
Onsdag Grönsaksbiffar serveras med pestosås och rostad potatis 
  Ugnsstekt lax med ingefära, vitlök och curry serveras med varm currysås och ris 
 
Torsdag Krämig tomatsoppa med minifarfalle serveras med mjukt bröd och pålägg  
  Pannkaka serveras med keso och färska bär 

 
Fredag Broccoli- & purjolökspaj  
  Marockansk kycklinggryta Tagine serveras med couscous  
   
   
 
Vecka 41 11 – 15/10  
Måndag Ost- och broccolisås serveras med spagetti 
  Rosana Bolognese serveras med spagetti 
 
Tisdag Morotsbiffar serveras med chilimajo och matkornssallad 
  Hönsfärslimpa serveras med gräddsås, rårörda lingon och kokt potatis 
 
Onsdag Stroganoff på soja med serveras med ris 
  Pankopanerad torsk med vitlök serveras med citronsås och kokt potatis 
     
Torsdag Pumpasoppa toppat med fetaost och pumpafrön serveras med mjukt bröd och pålägg 
   Thaisoppa med grön curry och brynta eko Bites serveras med mjukt bröd och pålägg 
  
   
Fredag Taco på växtbaserad färs serveras med salsa, guacamole, gräddfil, 

nachochips/tortillabröd 
  Kalops på älg serveras med rödbetor och kokt potatis 
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Vecka 42 18 – 22/10  
Måndag Vegetarisk paneng (soja, kokosmjölk, röd curry) serveras med bulgur  
  Pumpa- och linsbiffar serveras med morotsbea och ugnsrostad potatis  
   
Tisdag Gotländsk potatiskaka serveras med stekta äppelklyftor och rårörda lingon 

Blodpudding serveras med stekta äppelklyftor, keso och rårörda lingon  
 
Onsdag Chili med vegetarisk färs serveras med havreris 
   Laxwallenbergare alt Ugnsstekt lax serveras med skirat smör och potatismos  

   
Torsdag Krämig broccolisoppa serveras med mjukt bröd och pålägg  
Offentliga Potatis- och purjolökssoppa (matig) serveras med mjukt bröd och pålägg 
Måltidens dag 
 
Fredag Indisk Dahl serveras med basmatiris 
  Dragonkycklingsås serveras med pasta 
 
 
 
Vecka 43 25-29/10 Temavecka (önskevecka) – Världens mat varav två vegetariska maträtter  

 
 
 
 

Vecka 44 1 – 5/11  
  Höstlov (Meny för fritids)  
 
Måndag Ost- och skinksås serveras med spagetti 
   
Tisdag Grönsaksbiffar serveras med tzatziki och havreris 
  
Onsdag   Cornflakesfisk serveras med skirat smör och kokt potatis 
                           
Torsdag Pastagratäng med krämig tomatsås 
   
Fredag Kycklinglårfilé serveras med timjansås och kokt potatis 
 
 
 
 
Vecka 45 8 – 12/11  
Måndag Grönsaksnuggets serveras med chiliyoghurt och matkorn  
  Bolognese på hönsfärs serveras med spagetti 
   
Tisdag Ost- och broccolibiffar serveras med gräslökssås och kokt potatis 
  Chana masala (indiska smaker) serveras med ris 
   
Onsdag Currygryta med soja serveras med havreris 
  Stekt makrill serveras med persiljesås och kokt potatis 
 
Torsdag Morotssoppa med kokosgrädde och ingefära serveras med mjukt bröd och pålägg  
   Gulaschsoppa med växtbaserad färs serveras med gräddfil, mjukt bröd och pålägg 
   
Fredag Gyllene rotfruktssås serveras med pasta  
  Dillkött serveras med kokt potatis 
   
 

https://pixabay.com/sv/f%C3%B6renta-nationernas-v%C3%A4rlden-flagg-1184119/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dojCVYoc&id=742D9379A3C56ADB9BAC2357437280FD00BFFF16&thid=OIP.dojCVYocJ0veoffu5rP_iwHaHQ&mediaurl=https%3a%2f%2fst.depositphotos.com%2f1007168%2f3170%2fi%2f950%2fdepositphotos_31702687-stock-photo-halloween-pumpkin-cartoon-mascot-illustration.jpg&exph=1003&expw=1023&q=bild+halloween&simid=608011953792352916&selectedIndex=125
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Vecka 46 15 – 19/11    
Måndag Stekt ris med grönsaker och ägg 
  Flygande Jacob på ekologiska Bites serveras med ris 
 
Tisdag Falafel serveras med vitlökssås och bulgur   
  Blodpudding serveras med rotfrukts- och kycklingbaconfräs och rårörda lingon 
    
Onsdag Rödbetsbiffar med fetaost serveras med majsaioli och kokt potatis  
  Fisk- och räklasagne serveras med dillpesto 
    
Torsdag Mustig färssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Krämig tomatsoppa med minifarfalle serveras med mjukt bröd och pålägg 
            
Fredag Omelett med champinjonstuvning serveras med kokt potatis  
  Röd curry med fläskkött, rotfrukter och äpple serveras med havreris 

    

 
Vecka 47 22 – 26/11  
Måndag Brynt soja serveras med grönsaksbea och potatisklyftor  
  Kyckling med curry, ingefära och vitlök serveras med ris 
     
Tisdag Biff med couscous och chili serveras med kall örtagårdssås och kokt potatis 
  Pasta serveras med morotssås  
   
Onsdag Wok med nudlar och tofu 
  Laxqueneller serveras med citron- och dillsås och kokt potatis  
   
Torsdag Krämig broccolisoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Matig potatis- och purjolökssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
   
Fredag Pankopanerad rotselleri serveras med tomatsås och havreris 
  Köttgryta med vildsvin serveras med potatis- & palsternackspuré 
 
 
 
Vecka 48 29/11 – 3/12 
Måndag Taco på ärtfärs serveras med salsa, guacamole och ris/tortillabröd 
  Palak paneer serveras med ris 
 
Tisdag Belugabolognese serveras med pasta 
  Asiatisk hönsfärssås serveras med nudlar 
                                          
Onsdag Broccoligratäng serveras med kokt potatis 

Pankopanerad MSC-märkt torsk med vitlök serveras med potatismos 
   
Torsdag Currydoftande soppa med rostad paprika serveras med mjukt bröd och pålägg 
  Mustig rotfruktssoppa serveras med mjukt bröd och pålägg 
   
Fredag  Grönkålspaj  
  Älggulasch serveras med gräddfil och kokt potatis 
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Vecka 49 6 – 10/12  
Måndag Kryddig couscous med saffran serveras med lime- & chilisås 

Hönsfärs med kycklinglever i ugn serveras med gräddsås, rårörda lingon och kokt 
potatis 
 

Tisdag Lasagne med tomat, basilika och ost 
  Kikärts- och morotsbiffar serveras med myntayoghurt och bulgur 
                                                
Onsdag Beet bourguignon serveras med potatismos 
  Pestobakad lax serveras med kall vitlökssås och kokt potatis 
 
Torsdag Mustig soppa på växtbaserad färs serveras med mjukt bröd och pålägg  
  Morotssoppa med kokosgrädde och ingefära serveras med mjukt bröd och pålägg 

Fredag  Nobellunch 

      
           
 
Vecka 50 13– 17/12  

Måndag  Indisk Dahl serveras med ris  
  Pastagratäng med krämig tomatsås 
    
Tisdag Falafel, veggiekorv, marinerade strips beef-style, rödbetstzatziki och äppelkompott 

serveras med kokt potatis 
  Köttbullar, prinskorv, revbensspjäll, rödbetstzatziki och äppelkompott serveras med 

kokt potatis           
 
Onsdag Potatis- och rotfruktslåda med kikärter och solroskärnor, Brantevikstofu, krämig 

auberginesill, ägghalva och gräddfilssås serveras med kokt potatis 
  Janssons frestelse, inlagd sill, krämig sill, ägghalva, gravad lax, gravlaxsås alt 

ugnsstekt lax och kall saffrans- och vitlökssås serveras med kokt potatis 
      
Torsdag Griljerad rotselleri serveras med brysselkål, rödkål och potatisgratäng alt kokt potatis 

och mild senapssås  
  Griljerad julskinka serveras med brysselkål, rödkål och potatisgratäng alt kokt potatis 

och mild senapssås  
 
Fredag Kockens vegetariska val 
  Kockens val 
   
 
 
Vecka 51 20 – 21/12  
Måndag Svamp- och rotfruktspytt serveras med fetaostcrème 
  Ost- och broccolisås serveras med pasta 
  
Tisdag Jullov/Terminsavslutning 
  Kockens val (fritids) 
 

God Jul och Gott Nytt År önskar all måltidspersonal och kostkonsulterna! 

                                        




