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Sommaren är här med långa kravlösa dagar och mer tid 
att träffa familj och vänner. Vår nya receptsamling 
innehåller tolv goda, inspirerande och lättlagade recept. 
Som vanligt kostar ingen av middagarna mer än 80 kr för 
fyra personer. Vad sägs exempelvis om ostgratinerad 
potatis med varm bönsalsa eller färska vårrullar med 
jordnötter och dippsås? Busenkelt och jättegott. 

För dig som gillar burgare är vår vegoversion med linser 
ett solklart alternativ att testa. Pröva även Tarte flambée 
– pizza från Alsace – med riven ost, karamelliserad lök 
och bacon. Smakar himmelskt tillsammans med kummin-
kålsallad. 

Våra recept baseras på mängden ingredienser som går
åt till fyra portioner, inte på vad förpackningen kostar. 
I broschyren ser du exakt hur vi har räknat.

I Coop-appen och på coop.se finns alla recepten samlade. 
Recepten är köpklara, d.v.s. du som har leverans från 
coop.se där du bor kan beställa varorna hem till dörren. 
Ha en skön sommar!

RECEPT
Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-app och 
på coop.se

Grön ärtsoppa med
kokosmjölk 
4 portioner

25  
min

1 gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk chiliflakes
½ msk neutral olja
2 burkar gröna ärter 
(à 400 g), avsköljda
400 ml kokosmjölk 
3 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
1 lime, pressad saft
salt
4 skivor rågbröd

Fräs lök, vitlök och chiliflakes i olja i en kastrull. 
Tillsätt ärterna och rör om. Häll i kokosmjölk och 
vatten och smula ner buljongtärningen. Låt sjuda 
ca 5 min. Mixa slätt med en stavmixer och smaka av 
med limesaft och salt. Servera med rostat grovt bröd.

Ringla lite överbliven kokosmjölk 
i soppan innan servering.



Linsburgare
4 portioner Tid: 35 min + 1 tim att blötlägga

35  
min

2 dl torkade röda linser
300 g palsternacka, grovriven
½ dl bbq-sås
1 msk potatismjöl
1 tsk salt
olja, till stekning

Till servering:
4 hamburgerbröd
4 salladsblad
1 tomat, skivad
1 rödlök, skivad
majonnäs

Lägg linserna i rikligt med ljummet 
vatten och låt stå minst 1 timme. Skölj av dem noga 
i kallt vatten och mixa slätt. Blanda linserna med 
palsternacka, bbq-sås, potatismjöl och salt. 
Forma till 4 burgare. Hetta upp olja i en stekpanna och 
stek linsburgarna till fin färg på medelvärme, ca 3 min/
sida. Fyll bröden med sallad, tomat, lök, burgare och 
majonnäs. 
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Rostad rotselleri med 
brynt smör och potatismos  
4 portioner Ugn: 225°

40  
min

500 g rotselleri
300 g savoykål
1 msk rapsolja
1 tsk salt
½ dl sötmandel, grovhackad
100 g smör, till servering
60 g grana padano, till servering

Potatismos:
800 g potatis
1 msk smör
1½ dl mjölk
salt

Skala rotsellerin och skär den i bitar. Vänd runt 
med olja på en plåt med bakplåtspapper och salta. 
Rosta mitt i ugnen ca 20 min. Skär kålen i klyftor, 
och lägg på plåten med rotsellerin. Strö över mandeln 
och rosta ytterligare 10 min.

Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 
Mosa potatisen med en potatisstöt eller ballongvisp. 
Tillsätt smör och mjölk och rör kraftigt till ett fluffigt 
mos. Smaka av med salt. 

Smält smöret till rotsellerin i en kastrull. Låt smöret 
brynas tills det slutat skumma och doftar nötigt. 
Skeda smöret över rotselleri och savoykål och toppa 
med hyvlad ost. Servera med moset.
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TIPS:
Blötlägg linserna 

på morgonen för att 
spara tid.



Krämig risotto med champinjoner, 
spenat och rökt skinka
4 portioner

35  
min

1 liter vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk olivolja
4 dl grötris
1 dl vitt matlagningsvin
100 g fryst bladspenat (hela 
blad), tinad 
70 g grana padano, riven
salt och svartpeppar

150 g champinjoner
2 msk smör
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk torkad timjan
100 g rökt skinka i tunna skivor

Koka upp vatten med buljongtärningar, håll buljongen 
varm. Fräs vitlöken i olja utan att den får färg i en 
kastrull. Tillsätt riset och fräs någon minut under 
omrörning. Häll på vinet och låt det koka in i riset. 
Sänk värmen och späd med buljongen, lite i taget. Rör 
om då och då. Risotton är klar när riset är mjukt men 
med tuggig kärna. Vänd ner spenaten med det sista av 
buljongen och därefter den rivna osten. Smaka av med 
salt och peppar. 

Stek svampen i smör, vitlök och timjan på hög värme till 
fin färg. Stek hastigt skinkskivorna på hög värme i
samma panna. Servera risotton med svampen och skinkan. 
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Tarte flambée 
med kumminkålsallad 
4 portioner Ugn: 200°

30  
min

3 gula lökar, strimlade
2 msk smör
2 dl crème fraiche
1 frp tortillabröd (8 st)
2 dl riven lagrad ost
1 frp bacon, grovt skuren
svartpeppar och flingsalt

Kumminkålsallad:
2 dl vatten
½ dl strösocker
2 msk ättiksprit (12 %)
200 g vitkål
2 tsk kumminfrön, torrostade
salt

Stek löken i smör till fin färg, ca 10 min. Bred ut crème 
fraichen på tortillabröden. Toppa med riven ost, den 
karamelliserade löken och bacon. Grädda högt upp i 
ugnen ca 10 min. Krydda med peppar och salt. 

Kumminkålsallad: Blanda vatten, socker och ättika 
tills sockret har smält. Strimla vitkålen tunt och vänd 
runt med lagen och torrostade kumminfrön. Smaka av 
med salt och servera till pizzorna.
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Buffalo wings med fried rice 
4 portioner Ugn: 200°

40  
min

3 dl jasminris
1 gul lök, hackad
100 g purjolök, grovt strimlad
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk neutral olja
1 burk majskorn 
(340 g), avrunnen
1 tsk paprikapulver
1 tsk malen spiskummin
1 röd chili, finhackad
1 påse färdiglagade 
buffalo wings, frysta (500 g) 
salt
1 lime i klyftor

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Fräs 
lök, purjolök och vitlök i olja i en stekpanna. Tillsätt 
majs och torra kryddor och fortsätt steka tills allt har 
fin färg. Värm kycklingen i ugn eller mikro. 
Vänd ner det kokta riset och chili. Smaka av med salt 
och servera med buffalo wings och limeklyftor. 
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Färska vårrullar 
med jordnötsdipp
4 portioner

30  
min

Fyllning:
1 frp glasnudlar (100 g)
1 frp rispapper 
200 g morot
200 g vitkål
½ kruka koriander
1 dl saltade jordnötter, 
grovhackade

Jordnötsdipp:
½ dl sweet chili
½ dl vatten
2 msk jordnötssmör
1 msk finriven ingefära
½ msk japansk soja

Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen 
och skölj dem i kallt vatten. Skala och strimla 
morot och vitkål tunt, gärna på mandolin. 
Hacka koriander grovt (både stjälkar och blad). 
Vispa ihop ingredienserna till jordnötsdippen. 

Doppa ett rispapper i taget i kallt vatten och lägg 
på en tallrik. Lägg fyllningen i mitten på pappret 
och vik ihop till en rulle. Lägg upp rullarna direkt 
på ett serveringsfat (gärna inoljat så att de inte 
fastnar). Servera tillsammans med dippsåsen. 
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Ostgratinerad potatis 
med varm bönsalsa
 4 portioner Ugn: 225°

40  
min

1 kg potatis 
½ msk olivolja
1 tsk salt
150 g lagrad ost, riven
1 tsk paprikapulver
½ tsk cayennepeppar

Varm bönsalsa:
1 gul lök, finhackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk torkad timjan
½ msk olivolja
1 burk hela tomater (400 g)
1 msk vitvinsvinäger
2 tsk strösocker
1 frp kokta stora vita bönor (ca 
400 g), avsköljda

Dela potatisarna på längden och lägg på en plåt 
med bakplåtspapper. Ringla över olja och salta. 
Rosta mitt i ugnen ca 25 min tills de är mjuka. 
Strö över riven ost, paprikapulver och cayenne-
peppar. Gratinera tills osten smält och fått fin färg, 
ca 5-10 min.

Fräs lök, vitlök och timjan i olja i en kastrull. 
Tillsätt tomater, vinäger och socker och sjud ca 
15 min. Häll i bönorna och låt puttra med tills 
de är varma. Servera bönsalsan med potatisarna. 

Fint att garnera 
med persilja eller timjan.
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Krämig citronpasta 
med fisk   
4 portioner

25  
min

320 g spagetti
400 g alaska pollock, tinad
200 g purjolök, strimlad
1 msk olivolja
2 ½ dl grädde
1 fiskbuljongtärning
1 citron, finrivet skal och ev saft    
svartpeppar

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skär fisken i bitar och salta. Fräs purjolök i olivolja. 
Tillsätt grädde och smula ner buljongtärningen, låt 
sjuda några minuter. Lägg ner fiskbitarna i såsen och 
täck med lock. Fisken är klar efter ca 5 min. Smaka av 
med salt. Servera med pastan och riv över citronskal. 
Pressa ev över lite citronsaft och krydda med nymalen 
svartpeppar. 

Indisk 
fiskgryta 
4 portioner

30  
min

300 g frysta fisktärningar, 
tinade  
½ tsk salt
500 g potatis
200 g morötter
1 gul lök
1 msk rapsolja
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk garam masala 
1 tsk malen kardemumma
1 tsk malen ingefära
½ tsk cayennepeppar
1 tsk salt
1 tsk strösocker
6 dl vatten
2 dl grädde 

Salta fiskbitarna. Skala och skär potatis och morötter 
i bitar och löken i klyftor. Stek grönsakerna under 
omrörning i olja med vitlöken, de torra kryddorna, salt 
och socker. Tillsätt vatten och grädde och låt sjuda 
tills potatisen är mjuk, ca 15 min. Lägg i fisk-bitarna 
så de blir täckta av såsen. Sätt på ett lock och dra 
kastrullen från värmen. Servera när fisken är klar 
efter ca 5 min.
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Gröna vegotacos 
med picklad lök
4 portioner

60  
min

1 frp mix vegofärs (200 g) 
200 vitkål, tunt strimlad
2 tomater, tärnade
50 g fetaost
1 lime, i klyftor

Picklad rödlök:
1 dl vatten
4 msk strösocker
2 msk ättiksprit (12 %)
1 rödlök, tunt skivad

Gröna tortillabröd:   
50 g spenat
3 dl vatten
1 msk neutral olja
1 tsk salt
Ca 7 dl vetemjöl + till utbakning

Rör ihop vatten, socker och ättika. Vänd runt löken 
i lagen och låt stå till servering.

Mixa spenat, vatten och olja slätt i en matberedare 
monterad med knivblad. Tillsätt salt och mjölet lite 
i taget tills det formas en deg. Dela degen i 12 bitar och 
rulla till bollar. Kavla tunt på mjölat bakbord. 
Stek bröden i torr panna ca 2 min per sida. Håll bröden 
varma i en kökshandduk.

Tillaga färsen enligt anvisningen på förpackningen. 
Fyll bröden med vitkål, färs, tomater, smulad fetaost 
och picklad rödlök. Servera med limeklyftor.

Rawbiff på rödbeta 
med palsternackspommes
4 portioner

35  
min

200 g färska rödbetor
300 g morot
125 g fryst tärnad avokado, 
tinad
½ dl pumpakärnor
½ dl små kapris, grovhackad
½ liten rödlök, grovriven
1 msk dijonsenap
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
4 äggulor, till servering

Palsternackspommes:
500 g palsternackor
2 msk olivolja
1 tsk flingsalt

Tvätta eller skala palsternackorna och skär dem i 
stavar. Vänd runt med olja på en plåt med bakplåts-
papper och salta. Rosta mitt i ugnen tills de har fin 
färg, ca 25 min.

Skala och riv rödbetor och morötter fint. 
Mosa avokadon och finhacka pumpakärnorna. 
Blanda ihop rotsaker och avokado med pumpakärnor 
och grovhackad kapris. Smaka av med lök och senap. 
Krydda med salt och rikligt med nymalen svartpeppar.
Forma smeten till 4 puckar och lägg på tallrikar. 
Toppa med äggula och gärna extra svartpeppar. 
Servera med palsternackspommes.
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

GRÖN ÄRTSOPPA MED KOKOSMJÖLK  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 burkar små gröna ärtor, Coop 400 g 14,95 kr/st 2 29,90 kr
1 burk kokosmjölk, Coop Änglamark 400 ml 18,95 kr/st 1 18,95 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st  0,083 0,83 kr
1 gul lök 24,95 kr/kg 0,100 2,50 kr
1 st grönsaksbuljongtärning, Coop 120 g 12,95 kr/st 0,083 1,08 kr
1 st lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
4 skivor (160 g) rågbröd, Pågen 400 g 26,50 kr/st 0,400 10,60

Kostnad för mängd ingredienser i recept   69,80 kr
Att ha hemma: neutral olja, salt, chili flakes

LINSBURGARE  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 dl (180 g) röda linser, Risenta 500 g 25,95 kr/st 0,360 9,34 kr
300 g palsternacka 36,95 kr/kg 0,300 11,09 kr
4 st hamburgerbröd, Korvbrödsbagarn 8st  33,95 kr/st 0,500 16,98 kr
4st salladsblad 19,95 kr/st 0,500 9,98 kr
1 st (100 g) tomat 32,95 kr/kg 0,100 3,30 kr
1 st röd lök 22,95 kr/kg 0,100 2,30 kr
1 dl (90 g) majonnäs, Coop 345 g  17,50 kr/st 0,261 4,57 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    57,53 kr
Att ha hemma: potatismjöl, salt, bbq sås

ROSTAD ROTSELLERI MED BRYNT SMÖR OCH POTATISMOS  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
500 g rotselleri 34,95 kr/kg 0,500 17,48 kr
800 g potatis, 2kg 36,95 kr/kg 0,400 14,78 kr
100 g smör, Coop 500 g 39,95 kr/st 0,200 7,99 kr
60 g grana padano 37,50 kr/st 0,400 15,00 kr
0,5 dl (35 g) sötmandel, Coop 200 g 33,95 kr/st 0,175 5,94 kr
300 g savoykål 34,95 kr/kg 0,300 10,49 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    71,67 kr
Att ha hemma: rapsolja, salt, mjölk

TARTE FLAMBÉE MED KUMMINKÅLSSALLAD
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
3 st gul lök 24,95 kr/kg 0,300 7,485
2 dl crème fraiche, Coop 200 ml 11,95 kr/st 1 11,95 kr
1 frp tortillabröd, Coop 320 g  10,95 kr/st 1 10,95 kr
125 g bacon, Coop Änglamark 20,95 kr/st 1 20,95 kr
150 g riven cheddarost, Coop 150 g  19,95 kr/st 1 19,95 kr
200 g vitkål 19,95 kr/kg 0,200 3,99 kr
2 tsk (1 g) kummin, Kockens 25 g 11,50 kr/st 0,040 0,46 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    75,74 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar, smör, strösocker, ättikssprit

KRÄMIG RISOTTO MED CHAMPINJONER, SPENAT OCH RÖKT SKINKA
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
4 dl (320 g) grötris, Coop 1000 g 23,95 kr/st 0,320 7,66 kr
2 st vitlöksklyftor 9,95 kr/st  0,167 1,66 kr
1 dl matlagningsvin, Zeta 250 ml 35,95 kr/st 0,400 14,38 kr
100 g bladspenat, Coop 450 g 21,50 kr/st 0,222 4,78 kr
70 g grana padano, Coop 150 g 37,50 kr/st 0,467 17,50 kr
100 g rökt skinka, Coop 200 g 25,95 kr/st 0,500 12,98 kr
150 g champinjoner, Coop 250 g 16,95 kr/st 0,600 10,17 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    69,13 kr
Att ha hemma: smör, olivolja, torkad timjan, salt, svartpeppar, grönsaksbuljongtärning

FÄRSKA VÅRRULLAR MED JORDNÖTSDIPP
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp rispappersblad, Coop 200 g 25,95 kr/st 1 25,95 kr
200 g morötter, Coop 500 g 13,95 kr/st 0,400 5,58 kr
100 g glasnudlar, Santa Maria 100 g 20,95 kr/st 1 20,95 kr
200 g vitkål 19,95 kr/kg 0,200 3,99 kr
1 dl (80 g) jordnötter, Coop 300 g 21,95 kr/st 0,267 5,85 kr
10 g ingefära 59,95 kr/kg 0,010 0,60 kr
0,5 kruka koriander, Coop 19,95 kr/st 0,500 9,98 kr
0,5 dl (50 ml) sweet chili, Coop 495 ml 19,50 kr/st 0,101 1,97 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    74,87 kr
Att ha hemma: jordnötssmör, japansk soja

Kostnaden för 4 personer beräknas på den mängd av varje ingrediens 
som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. 
I Coops större butiker (Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu 
lägre än i beräkningarna.

Kostnaden för 4 personer beräknas på den mängd av varje ingrediens 
som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. 
I Coops större butiker (Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu 
lägre än i beräkningarna.
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

BUFFALO WINGS MED FRIED RICE    
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
3 dl (240 g) jasminris, Coop 1000 g 23,95 kr/st 0,240 5,75 kr
2 st vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,167 1,66 kr
1 st gul lök 24,95 kr/kg 0,100 2,495
1 burk majskorn, Coop 340 g 9,50 kr/st 1 9,50 kr
1 st röd chili 249,00 kr/kg 0,040 9,96 kr
100 g purjolök 24,95 kr/kg 0,100 2,50 kr
1 st lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
500 g buffalowings, Guldfågeln 500 g 39,95 kr/st 1 39,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   77,76 kr
Att ha hemma: kinesisk soja, sirap, flingsalt, srirachasås

OSTGRATINERAD POTATIS MED VARM BÖNSALSA
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 kg potatis, Coop 2 kg  36,95 kr/stx 0,500 18,48 kr
150 g riven ost cheddar, Coop 150 g 19,95 kr/st 1 19,95 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,83 kr
1 gul lök 24,95 kr/kg 0,100 2,495
1 burk hela tomater, Coop Änglamark 400 g 12,95 kr/st 1 12,95 kr
1 frp stora vita bönor, Coop Änglamark 380 g 11,95 kr/st 1 11,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    66,65 kr
Att ha hemma: olivolja, salt, paprikapulver, cayennepeppar, torkad timjan, vitvinsvinäger, 
strösocker

KRÄMIG CITRONPASTA MED FISK  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
300 g spaghetti, Coop 1000 g 12,50 kr/st 0,320 4,00 kr
400 g alaska pollock, X-tra 28,95 kr/st 1 28,95 kr
1 st citron 7,95 kr/st 1 7,95 kr
2,5 dl vispgrädde, Coop 250 ml 13,45 kr/kg 1 13,45 kr
200 g purjolök 24,95 kr/kg 0,200 4,99 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    59,34 kr
Att ha hemma: olivolja, salt, svartpeppar, fiskbuljongtärning

INDISK FISKGRYTA
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
300 g frysta fisktärningar, Coop 300 g 52,95 kr/st 1 52,95 kr
500 g potatis, Coop 2kg 36,95 kr/st 0,250 9,24 kr
200 g morötter, Coop 500 g 9,95 kr/st 0,400 3,98 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,83 kr
1 gul lök 24,95 kr/kg 0,100 2,495
2 dl vispgrädde, Coop 250 ml 13,45 kr/st 0,800 10,76 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    80,25 kr
Att ha hemma: kardemumma, garam masala, cayennepeppar, malen ingefära, salt, strösocker

RAWBIFF PÅ RÖDBETA MED PALSTERNACKSPOMMES  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
200 g rödbetor 19,95 kr/st 0,200 3,99 kr
300 g morötter, Coop 500 g 13,95 kr/st 0,600 8,37 kr
125 g fryst avocado, Coop 250 g 24,95 kr/st 0,500 12,48 kr
0,5 dl (35 g) pumpakärnor, Coop Änglamark 350 g 33,95 kr/st 0,100 3,40 kr
1 msk (20 g) dijonsenap, Coop Änglamark 200 g 25,95 kr/st 0,100 2,60 kr
4 st ägg, Coop 6st 15,95 kr/st 0,667 10,63 kr
0,5 dl (45 g) kapris, Zeta 100 g 26,95 kr/st 0,450 12,13 kr
500 g palsternacka 36,95 kr/kg 0,500 18,48 kr
1 rödlök 22,95 kr/kg 0,100 2,30 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    74,36 kr
Att ha hemma: neutral olja, salt, svartpeppar, olivolja, flingsalt

GRÖNA VEGOTACOS MED PICKLAD LÖK
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp mix vegofärs, Coop 200 g 32,95 kr/st 1 32,95 kr
0,5 dl (50 g) socker, Coop 1000 g 12,95 kr/st 0,050 0,65 kr
1 st rödlök 22,95 kr/kg 0,100 2,30 kr
2 st tomater 32,95 kr/kg 0,200 6,59 kr
200 g vitkål 19,95 kr/kg 0,200 3,99 kr
50 g fetaost, Coop 150 g 20,95 kr/st 0,333 6,98 kr
50 g fryst spenat, Coop 450 g 21,50 kr/st 0,111 2,39 kr
8 dl (480 g) vetemjöl, Coop 2 kg 14,95 kr/st 0,240 3,59 kr
1 st lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    65,38 kr
Att ha hemma: Ättikssprit, bakpulver, neutral olja, salt och svartpeppar

Kostnaden för 4 personer beräknas på den mängd av varje ingrediens 
som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. 
I Coops större butiker (Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu 
lägre än i beräkningarna.

Kostnaden för 4 personer beräknas på den mängd av varje ingrediens 
som används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop). Med reservation för prisändringar och lokala prisavvikelser. 
I Coops större butiker (Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu 
lägre än i beräkningarna.
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Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Har du frågor  
kring broschyren är du välkommen att ringa Coop kundservice  

på telefon 0771-17 17 17 vardagar 8–18. www.coop.se
MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Lycka till med dessa 
goda och roliga vardagsrecept 

som inte kostar mer än 
80 kr för 4 personer.

ID ea3726 g CO2


