
Lagar nästan

3000
portioner varje dag

15
varv runt jorden.  

Så mycket har våra 
CO2-utsläpp minskat de 

två senaste åren.

Vi har

18
tillagningskök och
23 mottagningskök

Ekologisk potatis, 
mjölk och köttfärs 

samt färskt bröd handlas

LOKALT

Handlar livsmedel för

14 miljoner
kronor per år

Svinn:

21 
gram per dag och elev

Vi köper nästan bara

KLIMATSMART
MSC-märkt fisk

Säsongsanpassade
grönsaker är självklart!
Vi serverar inte gurka, 

tomat och paprika 
under vintern.

99,7%
av all kyckling samt  

oberett kött av nöt och 
fläsk är svenskt

Vi tillagar nästan all mat

FRÅN GRUNDEN
t ex soppor, biffar, grytor

31,4%
av alla livsmedel

är ekologiska

Kostavdelningen i Kramfors kommun

Vi köper 

NÄRPRODUCERADE
grönsaker från 

vårt andelsjordbruk 
Torsåkers Gårdsprodukter.

Följ oss på Vi heter Kramforsmat.



Kidneybönbiffar med 
majsyoghurt
4 personer 
Biffarna: 
400 g kokta kidneybönor  
400 g kokt kall skalad potatis  
0,5 dl inlagd jalapeno, fin-
hackad  
2,5 msk potatismjöl  
1 tsk timjan, torkad  
2 tsk malen spiskummin  
Olja till stekning

Gör så här: 
Häll av och skölj bönorna. 
Mixa hälften och hacka res-
ten. Pressa potatisen eller riv 
den grovt på rivjärn.  
Blanda bönor, potatis, 
potatismjöl och kryddor och 
den finhackade jalpenon.  
Forma biffar av smeten och 
stek i smör. Efierstek i ugnen 
cirka 175 grader i 10 minuter. 

Majsyoghurt 
100 g majskorn (fryst, färsk 
eller på burk)  
Cirka 2 dl turkisk matyoghurt 
Salt och peppar 

Gör så här:
Mixa majsen med en  
mixerstav tillsammans med 
lite yoghurt. Krydda efter  
smak. Servera med matkorn, 
bulgur eller quinoa.

Medelhavsbiffar med 
tzsatziki
4 personer 

250 g fint rivna blandade  
grönsaker t ex morötter, lök,  
purjolök, vitkål eller det som  
finns hemma eller köp frysta  
wokgrönsaker och tina upp.  
100 g majsmjöl  
1 ägg  
50 g fint tärnad fetaost  
50 g hackade soltorkade tomater 
1 klyfta vitlök  
Oregano, basilika färska eller  
torkade, och paprikapulver.  
Smör eller olja till stekning. 

Gör så här: 
Blanda alla ingredienser till  
biffarna, forma dem och stek.

Linssoppa med sting 
4 personer 

2 potatisar, 1 gul lök
1 msk olja
1 vitlöksklyfta
0,5-1 röd chilifrukt
3 dl röda linser
0,5 burk krossade tomater
100 g torkade aprikoser
1 liter grönsaksbuljong
1 msk citron
2 msk hackad färsk persilja

Gör så här:
Skala och tärna potatisen och 
hacka löken. Fräs lök i olja 
med finhackad vitlök och 
chili. Tillsätt linser, potatis, 
krossade tomater, aprikoser 
och buljong. Låt koka tills 
linserna och potatisen har 
lagom konsistens. Tillsätt 
citronsaft, hackad persilja  
och smaka av med salt och 
peppar. Servera gärna med 
bröd och klick matyoghurt. 
 

Tzatziki 
1,5 dl turkisk el grekisk yoghurt  
Cirka 10 cm färsk gurka  
2 klyftor vitlök  
1 tsk salt 

Gör så här: 
Skiva gurkan tunt eller riv 
den grovt på ett rivjärn. Lägg 
gurkan på ett fat, salta den 
och låt den ligga och dra ett 
tag. Skala vitlöken och pressa 
ner den i yoghurten. Pressa ut 
vätskan ur gurkan och blanda 
ner den i yoghurten. Rör om. 
Låt den gärna stå och dra ett 
tag innan du äter den. Servera 
med bulgur, quinoa eller 
couscous.

Fröknäcke 
Portioner:  1 ugnsplåt (10 port) 
 
1 dl sesamfrö 1 dl pumpakärnor
1 dl solroskärnor  1/2 tsk salt
1 dl majsmjöl  1/2 dl rapsolja
1/2 dl hela linfrön 
2 dl kokande vatten 

Gör så här: 
Sätt ugnen på 150°C.
Lägg ett bakplåtspapper på 
en plåt, ca 30x40 cm.
Blanda alla torra ingredienser 
och rör i olja och vatten. Låt 
svälla cirka 15 minuter.
Bred ut smeten tunt på plåten. 
Grädda mitt i ugnen 1-1,5 
timme. Drag över bakplåts-
pappret med knäcket på ett 
galler och låt svalna.


