
God och behovsanpassad mat är viktigt för ditt tillfrisknande när du är patient på  
sjukhus. Vi erbjuder ett varierat utbud av kylda portioner som är laktosfria, glutenfria, 
vegetariska samt utan fläskkött. Patientmaten är omsorgsfullt lagad av våra kockar  
i KRAV-märkta kök, till största del lagad från grunden, med råvaror efter säsong och 
med fokus på ekologiska livsmedel och minskad klimatpåverkan.  
Är du anhörig och vill beställa en kyld portionsrätt – kontakta din anhöriges vårdavdelning.

Smaklig måltid!

Kylda  
portionsrätter
För dig som vill välja måltid efter egen smak och aptit.

FISK

VIT FISK I KRYDDSTARK  
KOKOSSÅS  
BASMATIRIS SAMT ROSTADE GRÖNSAKER
Vit fisk med kokossås gjord på kokosgrädde och smaksatt med chili. 
Serveras med basmatiris samt rostad broccoli och morot | Glutenfri, 
fläskfri, laktosfri, mjölkproteinfri
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KOKT VIT FISK MED DILLSÅS,  
POTATISMOS OCH GRÖNA ÄRTER
Kokt sej med dillsås gjord på grädde, créme fraiche och dill.  
Serveras med potatismos och gröna ärter | Glutenfri, fläskfri
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För mer information och innehåll i våra portionsrätter 
kan du scanna QR-koden med din mobilkamera. Eller 
ladda ner en app med QR-läsare.
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fläskfri laktosfrifisk glutenfrivegetarisk ko gris fågel mjölk-
proteinfri
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proteinfri
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KÖTT/
KYCKLING

KORV STROGANOFF  
MED BASMATIRIS OCH GRÖNA ÄRTER 
Korv Stroganoff med falukorv, vitkål, tomatpuré och grädde. 
Serveras med basmatiris och gröna ärter | Glutenfri
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KÖTTFÄRSSÅS MED SPAGETTI 
OCH UGNSSTEKTA MORÖTTER
Smakrik köttfärssås som är tillagad på blandfärs och vegetarisk färs. 
Serveras med spagetti och ugnsstekta morötter.  
| Laktosfri, mjölkproteinfri
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KÅLPUDDING MED POTATISMOS 
MED LINGONGRÄDDSÅS OCH  
UGNSSTEKTA MORÖTTER
Kålpudding som är tillagad på blandfärs och vegetarisk färs.  
Serveras med gräddsås smaksatt med lingon, potatismos och 
ugnsstekta morötter | Glutenfri
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KÖTTBULLAR MED POTATISMOS 
LINGONGRÄDDSÅS OCH  
ÅNGKOKTA GRÖNSAKER 
Klassiska köttbullar och gräddsås smaksatt med lingon. Serveras med 
potatismos och ångkokta romanescogrönsaker | Glutenfri, fläskfri
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laktosfri mjölk-
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KÖTT/
KYCKLING

STEKT KYCKLINGFILÉ  
MED KRÄMIG SPENATSÅS OCH BASMATIRIS
Stekt kycklingbröstfilé med krämig spenatsås gjord på crème fraiche, 
smaksatt med spenat och vitlök. Serveras med basmatiris | Glutenfri, 
fläskfri, laktosfri
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KRYDDSTEKT KYCKLINGLÅRFILÉ  
MED KRÄMIG POTATISGRATÄNG OCH 
CITRONKOKT RÖDKÅL
Smakrik kryddstekt kycklinglårfilé med oregano, paprika och koriander. 
Serveras med krämig potatisgratäng och citronkokt rödkål   
| Glutenfri, fläskfri
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VEGETARISKT/
VEGAN

COQ AU VIN  
MED KYCKLING, POTATISMOS OCH 
ÅNGKOKTA BRYTBÖNOR 
En variant på den klassiska franska grytan med kycklinglårfilé, 
tärnad bacon och champinjoner.  
Serveras med potatismos och ångkokta grönsaker | Glutenfri
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INDISK BLOMKÅLSGRYTA  
MED SMAK AV CURRY OCH INGEFÄRA
Vegansk indisk blomkålsgryta smaksatt med kokos, curry, lime 
och ingefära. Serveras med havreris kryddat med mynta samt  
vitlöksrostade haricots verts | Fläskfri, laktosfri, mjölkproteinfri
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VEGETARISKT/
VEGAN

MOUSSAKA 
MED POTATIS, GRÖNA LINSER  
OCH TOMATSALSA
Vegetarisk moussaka med potatis, aubergine, gröna linser och lagrad 
ost. Serveras med tomatsalsa | Fläskfri, glutenfri

12

SVAMPRISOTTO  
MED SMAK AV TIMJAN OCH CITRON,  
FRÄST BLOMKÅL MED SOJABÖNOR 
Risotto med champinjoner, lagrad ost, timjan och citron. Serveras 
med fräst blomkål och sojabönor | Fläskfri, glutenfri
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MEXIKANSK TACOGRATÄNG  
MED SVARTA BÖNOR OCH BASMATIRIS
Tacogratäng med vegetarisk färs, svarta bönor, majs, klassiska 
texmex-kryddor, jalapeno och lagrad ost. Serveras med basmatiris  
| Fläskfri, glutenfri
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VEGETARISK LASAGNE 
Vegetarisk lasagne gjord på sojafärs och röda linser. Serveras med vitlöks-
rostade haricots verts | Fläskfri

11


