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Vill du veta mer om innehållet i din  
måltid? Använd QR-koden. Eller använd 
följande adress: webmenu.foodit.se  
och klicka dig fram.

61. Ostkaka 
Vår egen ostkaka smakar bra med lite 
pannkakssylt och vispgrädde.

60. Risgrynsgröt 
Vår goda risgrynsgröt passar bra  
tillsammans med såväl socker  
och kanel som sylt.

62. Äppelpaj 
Vår goda äppelpaj, serveras gärna
tillsammans med kesella vanilj eller  
en klick grädde.

63. Kladdkaka 
Vår populära kladdkaka toppas gärna 
med kesella vanilj eller en klick grädde.

66. Hallonsoppa 
En krämig och slät soppa med syrlig 
hallonsmak.

65. Pannacotta 
En len pannacotta med smak av vanilj, 
som gärna toppas med lite pannkaks-
sylt. Innehåller gelatin.

64. Blåbärspaj 
En syrlig blåbärspaj med smak av  
kardemumma och kokos, naturligt  
sötad av frukt och bär. God tillsammans 
med kesella vanilj eller en klick  
grädde.

67. Mangosoppa 
En krämig och slät soppa av söt mango.

Efterrätter
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GF LF LT

GFLF MF MFLFLT LT
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En efterrätt är ett  
bra sätt att få i sig  
lite extra energi under 
sjukhusvistelsen.

Du kommer snart få smaka på en maträtt, som är väl genom- 
tänkt och planerad hela vägen från råvara till servering.  
Maträtten har utvecklats för att ge dig den allra bästa  
måltidsupplevelsen!

Kost är en samverkan mellan Region Västmanland och  
Region Uppsala vars huvuduppgift är att leverera patientmat 
och livsmedel till sjukhusen i länen. Vårt mål är att skapa  
”Flexibla måltider för patientens bästa”.  

Varje vecka lagar vi ungefär 20 000 portioner patientmat.  
Trots mängden arbetar vi hårt för att laga all mat med hjärta 
och omsorg. I vårt moderna kök i Västerås lagar kockarna 
maten från grunden med de finaste råvarorna. Genom hela 
tillagningen har vi högsta fokus på kvalitet, näring och säkerhet. 

Vi arbetar också med ekologiska livsmedel och värnar om  
det närproducerade. Köket är KRAV-certifierat och drygt 40 % 
av de livsmedel vi köper in är ekologiska. Att göra bra miljöval 
är viktigt för oss och vi vill göra det enklare även för dig som 

patient genom att i vår meny märka ut vilka rätter som är  
bra för miljön. Maträtterna som är märkta med symbolen  
för ”bra miljöval” generar ett lägre koldioxidutsläpp. 

Vårt måltidskoncept erbjuder dig en stor flexibilitet vad gäller 
val och typ av maträtt. På menyn finns flertalet huvudrätter, 
soppor, smårätter och efterrätter. Vår ambition är att du ska 
kunna hitta och välja något du tycker om och är sugen på. 

Maträtterna som finns i menyn har olika storlekar vilket gör att 
du som är hungrig kan äta förrätt, varmrätt och efterrätt medan 
du som har sämre aptit kan välja små och fler portioner. På så 
sätt kan alla få i sig den näring och energi som de behöver.

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss och vill att du  
ska bli mätt och nöjd. Kontakta oss gärna på adressen  
info@kostsamverkan.se och tala om hur du upplevde  
din måltid.
 
Smaklig måltid önskar vi på Kost!

Det är vi som lagar maten!



3. Har du behov av specialkost?
Om du har behov av specialkost är det viktigt att du upplyser 
vårdpersonalen om dina behov så beställningen görs på 
rätt sätt. Rätterna i den här menyn är anpassade efter vissa 
av våra specialkoster. Leta efter nedanstående ikoner på 
maträtten för att hitta den specialkost som passar dig.

Glutenfri LättuggadLaktosfri MjölkfriGF LTLF MF

1. Välj en av våra rätter från menyn.
a) Varmrätter, sallader och soppor
Om du vill ha en större portion komplettera med  
en eller flera smårätter.

b) Smårätter
Om du vill ha en liten portion välj en smårätt eller  
kombinera flera smårätter till en normalportion.

2. Vill du ha en sallad till din måltid?
Fråga personalen om utbudet.

1. Lasagne
Vår populära lasagne där pasta varvas 
med krämig béchamelsås och god  
tomatsås med röda linser. Till det  
serveras broccoli. Innehåller löpe.

Vegetarisk

3. Pannkaka
Gräddade pannkakor serveras  
med pannkakssylt.

2. Chili sin carne
En kryddig gryta med sojafärs, paprika 
och bönor i tomatsås, serveras med 
havreris och broccoli.

LF MF

MF

Bra miljöval

4. Pasta Bolognese
Vår goda variant av Pasta Bolognese 
tillagad av sojafärs, serveras med pasta 
och morötter.

Vegan

MF

LFBra miljöval

Vegan

14. Laxpudding
Klassisk laxpudding där rökt lax, dill  
och purjolök varvas med skivad potatis.  
Serveras med morötter.

Bra miljöval

Bra miljöval

Fisk GF

13. Pasta med laxsås
En smakrik sås med rökt lax, dill  
och senap. Serveras med pasta  
och morötter.

Bra miljövalFisk LF

5. Kikärtsbiff med klyftpotatis
Vår egen kikärtsbiff fylld med soltorkad 
tomat, fetaost och oliver. Serveras med 
klyftpotatis, tomat- och salviasås och 
broccoli.

6. Köttbullar med gräddsås
Sveakökets köttbullar av ekologisk  
nötfärs. Serveras med potatismos, 
gräddsås, morötter och lingonsylt.

Nötkött

7. Biff Lindström med skysås
En biff gjord på ekologisk nötfärs,  
smaksatt med rödbetor och kapris.  
Serveras med potatis, skysås och  
bakad blomkål.

11. Torsk med vitvinssås
Rimmad kokt torsk med en mild  
vitvinssås. Serveras med potatismos 
och morötter.

Fisk GF LF LFLT

LT

LT

12. Stekt torsk med  
 dragonsås
Lättpanerad stekt torsk med dragonsås. 
Serveras med kokt potatis och morötter.

Fisk

8. Cevapcici med pepparsky
En ekologisk nötfärsbiff smaksatt med 
paprika, mynta och persilja. Serveras 
med pepparsky, krämig potatisgratäng 
och broccoli.

10. Korv Stroganoff
Klassisk korvgryta i krämig sås.  
Serveras med kokt ris och broccoli.

Griskött GF LF

9. Falukorv med pasta
Stekt skivad falukorv, serveras med 
pasta och broccoli.

Griskkött MFLFBra miljöval

15. Kycklingcurry
En smakrik kycklinggryta med curry, 
serveras med kokt ris och broccoli.

Kyckling LFGF

16. Kyckling med rödvinssås
Örtkryddade kycklinginnerfiléer med  
en krämig potatisgratäng, rödvinssås  
och morötter.

Kyckling LFGF

18. Kyckling med dragonsås
Örtkryddade kycklinginnerfiléer  
med dragonsås. Serveras med ris  
och broccoli.

Kyckling LFGF

17. Kycklingfärsbiff med  
 salvia- och tomatsås 
En saftig kycklingfärsbiff med smak av 
chili, lime och vitlök. Serveras med potatis-
mos, tomat- och salviasås och morötter.

Kyckling LFGF

Så här beställer du

Varmrätter

Vegetarisk Bra miljöval

Vegetarisk Bra miljöval GF GF LF

Nötkött GF LF LT Nötkött GF LF

LT

56. Fisksoppa
En gyllengul smakrik fisksoppa med 
tärnad lax, sej och torsk, kryddad med 
saffran. God med en klick crème fraiche.

GF LF LT

55. Svampsoppa
En len soppa med små bitar av svamp, 
kryddad med timjan. Toppas gärna med 
en klick crème fraiche.

Vegetarisk GF LTVegetarisk

54. Västerbottenpaj
En smakrik ostpaj. Innehåller löpe.

LT Fisk

GF LFVegetarisk

42. Broccolisoppa
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas 
gärna med en klick crème fraiche.

Soppor

40. Grönsakssoppa
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas 
gärna med en klick crème fraiche.

GF LFVegetarisk

41. Kycklingsoppa  
 med palsternacka
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas 
gärna med en klick crème fraiche.

Kyckling GF LF

GF LFVegetarisk

44. Jordärtskocksoppa
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas 
gärna med en klick crème fraiche.

43. Laxsoppa med sparris
En slät, krämig varmrättssoppa, toppas 
gärna med en klick crème fraiche.

Fisk GF LF

53. Omelett
En slät fyllig ugnsomelett. Innehåller löpe.

Vegetarisk GF LF LT

Smårätter

50. Pan pizza
En klassisk pizza med tjock botten,  
toppad med ost och skinka. Är god  
tillsammans med vitkålssallad.

Griskött LF Fisk

51. Janssons frestelse
En krämig Janssons frestelse  
med härlig sälta.

GF LF LT

Samtliga bilder visar ett serveringsförslag.


