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Ugnsomelett med 
sparris och zucchini 
4 portioner Ugn: 200°

35  
min

12 små ägg
2 ½ dl mjölk
1 tsk salt 
½ tsk svartpeppar
200 g fryst grön sparris, tinad
½ zucchini, tunt hyvlad på längden
75 g riven cheddarost 
300 g morot, till servering

Vispa lätt ihop ägg, mjölk, salt och peppar. 

Smörj en ugnsform och varva zucchiniskivor med 
riven ost. Lägg på sparrisen, häll över äggblandnigen 
och grädda mitt i ugnen tills omeletten stelnat och 
har fin färg, ca 30 min. Servera med rivna morötter.
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Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-app och 
på coop.se

Matglädje 
hela veckan.
Sommaren övergår sakta i höst och en ny härlig årstid ligger 
framför oss. Kanske väntar en ny utbildning, en flytt eller helt 
enkelt en god middag med alla vänner igen. Nytt från oss är att 
vi här på baksidan, samlat våra enklaste middagstips – med få 
ingredienser och tillagningsmoment som stomme i alla recept. 

Ytterligare en nyhet är att du med ett klick kan beställa hem 
ingredienserna till våra färdigplanerade veckomenyer med 4 
middagar till 4 personer för bara 320 kr (4 för 80 kr). Med andra 
ord blir det nu ännu enklare att skapa godare och mer varierad 
vardagsmat. Finns inte hemleverans där du bor, kan du spara 
ned och ta med inköpslistan till din närmaste butik. 

Recepten i broschyren är smakprov på några av de recept som 
ingår i höstens köpklara veckomenyer. Här ryms supergoda 
nyheter för alla i familjen – vad sägs t.ex. om en krispig råraka 
med solrosfrön, kål och färskost, nudlar med smakrik kokosfisk 
eller sötsyrlig lingonmarinerad fläskkarré? Självklart kan du 
också, precis som tidigare, beställa hem enskilda recept på 
coop.se. 



Köttbullar half and half 
med spaghetti och tomatsås
4 portioner

45  
min

400 g spaghetti

Köttbullar:
1 aubergine (ca 300 g)
1 tsk salt
1 frp kokta kidneybönor 
(à 410 g), avsköljda
250 g blandfärs
1 ägg 
½ dl rostad lök
½ msk kinesisk soja
½ tsk svartpeppar

Tomatsås:
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk olivolja, till stekning
400 g krossade tomater
½-1 citron, finrivet skal och saft 
1 msk honung
½ tsk salt

Köttbullar: Skala och riv auberginen grovt. Salta, blanda 
om och krama ur vätskan. Mosa bönorna och blanda 
med auberginen och resten av ingredienserna. 
Blöt händerna och forma smeten till runda bollar. 
Stek i het panna med olja till dess de fått fin färg och 
är genomstekta.  

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Tomatsås: Fräs vitlöken i olja i en kastrull. Häll i 
krossade tomater, citronskal (endast det gula), citron-
saft, honung och salt. Låt såsen sjuda ca 5 min. Häll 
såsen över köttbullarna och servera med pastan. 

Kyckling med 
fänkål och apelsin
4 portioner Ugn: 200-225°

1  
tim

1 kg frysta kyckling-
klubbor, tinade
1 msk olivolja
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 gul lök
1 fänkål
2 ½ dl vatten
25 g smör
1 kycklingbuljongtärning
2 ½ dl couscous
1 tsk malen kardemumma
1 tsk chiliflakes
1 apelsin, finrivet skal och saft

Tsatsiki:
½ gurka
2 dl matyoghurt
1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Pensla kycklingklubborna med olja och krydda med salt 
och peppar. Lägg i en ugnsform och rosta högt upp i 
ugnen ca 20 min. Skär lök och fänkål i stora klyftor och 
lägg bredvid kycklingklubborna. Låt rosta ytterligare 
30 min i mitten av ugnen. 

Tsatsiki: Skala och riv gurkan grovt och krama ur över-
flödig vätska. Blanda med yoghurt, vitlök och smaka av 
med salt. 

Koka upp vatten, smör och buljongtärning. Ta kastrullen 
från värmen och tillsätt apelsinskal (endast det orangea) 
och apelsinsaft. Rosta couscous och de torra kryddorna 
i en torr stekpanna tills couscousen fått lite färg.

Lyft ur kycklingklubborna och lägg åt sidan. Strö ut cous-
cousen i formen med grönsakerna. Häll över buljongen 
och rör om. Ställ in formen ca 5 min i ugnen. Lägg tillbaka 
kycklingklubborna och servera med tsatsiki. 
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TIPS:
Skär en skiva 

av apelsinen till
garnering innan 

saften pressas ut.
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Råraka med 
solros, kål och färskost
4 portioner Ugn: 150°

45  
min

600 g potatis
300 g vitkål
½ dl potatismjöl
1 tsk salt
smör, till stekning
1 dl solroskärnor

Till servering:
½ frp frysta lingon (ca 110 g)
½ dl strösocker
120 g skivat bacon
100 g färskost

Skala och riv potatis och vitkål grovt. Pressa ut över-
flödig vätska med händerna. Pudra över potatismjölet 
lite i taget och blanda noga med det rivna, salta. 

Smält smöret på medelvärme. Forma platta rårakor 
i handen och lägg direkt i pannan. Strö över solros-
kärnor och vänd rårakorna när de fått fin färg.
Stek ytterligare några minuter på andra sidan. 

Rör lingonen med socker tills sockret smält och 
lingonen tinat. Stek baconet knaprigt i en torr het 
stekpanna. Servera rårakorna med bacon, lingon 
och färskost. 
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Pasta med 
rotsaker och linser
4 portioner Ugn: 200°

30  
min

500 g rotselleri
200 g morot
300 g vitkål
1 msk olivolja
1 tsk salt
400 g pasta penne
1 gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk torkad timjan
2 msk tomatpuré
1 msk olivolja
1 dl vatten
½ frp gröna kokta linser, avsköljda
salt och svartpeppar

Skala och skär rotselleri och morötter i jämnstora 
bitar. Skär kålen i lika stora bitar och vänd runt 
allt med oljan på en plåt med bakplåtspapper. 
Salta och rosta mitt i ugnen ca 30 min. 

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. 
Fräs lök, vitlök, timjan och tomatpuré i olja under 
omrörning några minuter. Tillsätt vatten och linser. 
Vänd ned pastan, de rostade grönsakerna och 
smaka av med salt och peppar. Servera direkt.

TIPS:
Smidigt att riva i 
en matberedare.



Lingonmarinerad 
fläskkarré
4 portioner Tid: 30 min + 30 min att marinera

30  
min

4 skivor fläskkarré (500 g)

Lingonmarinad:
100 g frysta lingon, 
lätt tinade
2 msk flytande honung
1 msk kinesisk soja
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk torkad timjan
1 tsk chiliflakes

Potatismos med morot:
900 g potatis
100 g morot
2 msk smör
1 dl mjölk
salt

Till servering: 
1 dl solroskärnor 

Blanda lingon med honung, soja, vitlök och timjan. 
Vänd runt köttbitarna i marinaden så att de täcks. 
Låt marinera minst 30 min. 

Potatismos med morot: Skala potatis och morot. 
Skär i jämnstora bitar och koka i saltat vatten. 
Krossa med ballongvisp eller potatisstomp och tillsätt 
smör och mjölk. Rör om kraftig till ett fluffigt mos och 
smaka av med salt. 

Stek karréskivorna i het stekpanna tills de är genom-
stekta, lägg åt sidan. Häll resterande marinad i pannan 
och låt koka upp. Skiva köttet och häll på marinaden och 
servera med moset. Strö över solroskärnorna.

Couscouspanna med fisk
4 portioner 

20  
min

400 g fryst alaska pollock, tinad
½ tsk salt
3 ½ dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
1 dl grädde
1 citron, finrivet skal och saft
1 gul lök, hackad
2 msk smör
200 g frysta gröna ärtor, tinade
2 tsk torkad dill
2 ½ dl couscous
salt och svartpeppar

Torka fisken med hushållspapper. 
Skär i portionsbitar och salta. Koka upp vatten och 
buljongtärning. Ta kastrullen från plattan och tillsätt 
grädde, citronskal (endast det gula) och citronsaft. 

Fräs löken i smöret i en vid kastrull eller traktörpanna 
med lock. Tillsätt hälften av ärtorna och dill. Rör ner 
couscousen, häll över buljongblandningen och rör om. 
Tryck ner fiskbitarna och strö över resten av ärtorna. 
Sätt på locket och låt stå på svag värme tills fisken är 
klar och vätskan kokat in i couscousen. Smaka av med 
salt, dra ett varv med pepparkvarnen och servera. 
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TIPS!
Ta fram fisken 

kvällen innan och 
låt den tina i 
kylskåpet.

TIPS!
Lägg köttet i 

marinad kvällen 
innan.
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Tomatsoppa med 
färsk tortelloni och spenat 
4 portioner

20  
min

5 dl vatten
400 g krossade tomater 
1 grönsaksbuljongtärning
1 tsk torkad oregano
1 tsk torkad salvia
I frp färsk ostfylld tortelloni 
(250 g)
½ dl grädde
70 g babyspenat
salt och svartpeppar
ev 1 tsk chiliflakes

Till servering:
3 ägg
50 g riven cheddarost

Koka äggen tills de får en krämig gula, ca 4 min. 
Koka upp vatten, krossade tomater, buljongtärning 
och torkade örter. Lägg i tortellonin och koka tills 
de är klara. 
Häll i grädden och vänd ner spenaten. Smaka av 
med salt, peppar och ev chiliflakes. Servera med 
ägghalva och toppa med riven ost. 



Kycklingcurry med 
bulgur och krunchig topping
4 portioner

35  
min

1 kg frysta kycklingben, tinade
½ msk neutral olja, till stekning
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 gul lök, strimlad
1 äpple, tärnat
1 msk curry
1 tsk gurkmeja
2 dl grädde
2 dl vatten
1 tsk strösocker

Till servering:
3 dl bulgur
1 dl salta jordnötter, grovhackade
½ dl kokosflingor, rostade

Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen. 
Hetta upp olja i en gryta eller traktörpanna och bryn 
kycklingbenen runt om. Salta och peppra. Tillsätt lök, 
äpple, curry och gurkmeja och stek under omrörning 
någon minut till. Häll i grädde och vatten och låt puttra 
under lock ca 30 min. Smaka av med salt, peppar 
och socker. Rosta kokosen i en torr stekpanna. 
Servera med bulgur och toppa med jordnötter och 
rostad kokos.
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Kokospanerad fisk 
med ljummen nudelsallad
4 portioner

40  
min

400 g fryst alaska pollock, tinad
1 tsk salt
½ dl ströbröd
½ dl kokosflingor
1 ägg
1 msk vatten
½ dl vetemjöl
neutral olja, till stekning

Ljummen nudelsallad:
250 g risnudlar
1 lime, pressad saft
2 msk japansk soja
2 msk fisksås
½ msk sesamolja
2 tsk strösocker
1 gurka, tärnad
1 dl jordnötter, rostade
1 röd chili, finhackad

Torka fiskbitarna i hushållspapper och salta lätt. 
Blanda ströbröd, kokos och salt i en skål. Vispa ihop 
ägg och vatten i en separat skål och häll upp mjöl på 
en tallrik. Vänd fiskbitarna i mjöl, ägg och sist kokos-
blandningen. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 
fiskbitarna runt om på hög värme tills de är genom-
stekta och har fin färg, ca 3 min per sida.

Ljummen nudelsallad: Koka nudlarna i saltat vatten 
enligt anvisningen på förpackningen. Blanda limesaft 
soja, fisksås, sesamolja och strösocker. Rosta jord-
nötterna i torr panna under omrörning några minuter. 
Häll av nudlarna och vänd ner dem varma i dressingen. 
Toppa nudlarna med tärnad gurka, hackade jordnötter, 
och chili. Servera direkt till fisken. 

Fint att 
garnera med 
koriander. 

TIPS!
Ta ut kyckling-
benen kvällen 

innan och låt tina 
i kylen. 
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Tofu Tikka
4 portioner

40  
min

3 dl jasminris
250 g naturell fast tofu
neutral olja, till stekning
1 gul lök, hackad
2 vitlöksklyftor, finrivna
20 g ingefära, finriven
1 msk garam masala
1 msk curry
1 tsk gurkmeja
1 tsk chilipulver
½ tsk malen kardemumma
400 g krossade tomater
1 ½ dl grädde
1 dl vatten
1 tsk honung
salt

Koka riset enligt anvisningen på 
förpackningen. Tärna tofun. Hetta upp olja i en gryta 
och stek lök, vitlök och ingefära med alla kryddor tills 
löken fått färg. Tillsätt krossade tomater och låt puttra 
någon minut. Mixa såsen slät med en stavmixer och 
tillsätt grädde och vatten, sjud i ca 15 min.

Hetta upp olja i en stekpanna och stek tofun till fin 
färg. Lägg tofun i såsen och låt sjuda 1–2 min. 
Smaka av med honung och salt. Servera med riset.

Zucchinifritters 
med bulgursallad
4 portioner

40  
min

1 zucchini
1 tsk salt
1 frp kokta kikärtor (à 400 g), 
avsköljda
1 vitlöksklyfta, finriven
100 g riven cheddarost
2 tsk torkad mynta
1 tsk torkad oregano
1 msk potatismjöl
2 msk olivolja

Varm bulgursallad:
3 dl bulgur
2 ägg
½ dl vatten
1 tsk chiliflakes
½ tsk salt
neutral olja, till stekning
3 tomater, fintärnade
1 rödlök, finhackad 

Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen. 
Riv zucchinin grovt och strö över salt. Mixa kikärtorna 
grovt. Krama lätt ur överflödig vätska ur zucchinin 
och blanda med kikärtor, vitlök, ost, kryddor och 
potatismjöl. Forma smeten till små biffar med blöta 
händer. Hetta upp olja i en panna och stek biffarna 
runt om till fin färg. 

Vispa ihop ägg, vatten, chiliflakes och salt. 
Häll smeten i en stekpanna med olja i och stek på 
låg värme som en tunn pannkaka. Hacka sönder 
ägget och vänd ner bulgur, tomater och lök. 
Servera bulgursalladen till zucchinifritters.
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

UGNSOMELETT MED SPARRIS OCH ZUCCHINI  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp sparris fryst, Coop 200 g 32,5 kr/st 1,000 32,500 kr
12 ägg, X-tra 15 st 20,95 kr/st 0,800 16,760 kr
75 g riven cheddar ost, Coop 150 g 19,95 kr/st 0,500 9,975 kr
0,5 st (200 g) zucchini 14,95 kr/st 0,500 7,480 kr
300 g morötter, Coop 500 g 9,95 kr/st 0,600 5,970 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   72,68 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar, mjölk

KYCKLING MED FÄNKÅL OCH APELSIN  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp kycklingklubba/kycklingben frysta, 
Kronfågeln 1000 g 31,50 kr/st 1,000 31,500 kr
1 (100 g) gul lök 15,95 kr/kg 0,100 1,595 kr
1 (200 g) fänkål 39,95 kr/kg 0,200 7,990 kr
2,5 dl (250 g) couscous, Coop 500 g 15,95 kr/st 0,500 7,975 kr
1 (150 g) apelsin 24,95 kr/kg 0,150 3,743 kr
25 g smör, Coop 500 g 39,95 kr/st 0,050 1,998 kr
2 dl matyoghurt, Arla 200 ml 12,5 kr/st 1,000 12,500 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,829 kr
0,5 (140 g) gurka 9,95 kr/st 0,500 4,975 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   73,10 kr
Att ha hemma: olivolja, kardemumma, chiliflakes, kycklingbuljongtärning, salt och peppar

KÖTTBULLAR HALF AND HALF MED SPAGHETTI OCH TOMATSÅS  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 (300 g) aubergine 43,95 kr/kg 0,300 13,185 kr
250 g blandfärs, Coop 500 g 34,95 kr/st 0,500 17,475 kr
1 frp kokta kidneybönor, Coop 410 g 9,95 kr/st 1,000 9,950 kr
1 ägg, Coop 6 st 15,95 kr/st 0,167 2,658 kr
0,5 dl (15 g) rostad lök, Coop 200 g 14,95 kr/st 0,075 1,121 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,083 1,658 kr
1 frp krossade tomater, Coop 400 g 11,95 kr/st 1,000 11,950 kr
1 citron 7,95 kr/st 1,000 7,950 kr
400 g spaghetti, Coop 1000 g 12,5 kr/st 0,400 5,000 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    70,95 kr
Att ha hemma: svartpeppar, kinesisk soja, honung

RÅRAKA MED SOLROS, KÅL OCH FÄRSKOST
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
600 g potatis, Coop 2 kg  39,95 kr/st 0,300 11,985 kr
300 g vitkål delad 17,95 kr/kg 0,300 5,385 kr
1 dl (75 g) solroskärnor, Risenta 400 g 16,95 kr/st 0,188 3,178 kr
1 frp bacon, Coop Änglamark 125 g  20,95 kr/st 1,000 20,950 kr
100 g färskost, Philadelphia 200 g 21,95 kr/st 0,500 10,975 kr
0,5 frp lingon, Coop 225 g 23,95 kr/st 0,500 11,975 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    64,45 kr
Att ha hemma: potatismjöl, salt, smör, strösocker

PASTA MED ROTSAKER OCH LINSER
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
400 g pasta penne, Coop 500 g 11,5 kr/st 0,800 9,200 kr
300 g vitkål delad 17,95 kr/kg 0,200 3,590 kr
200 g morötter 9,95 kr/st 0,400 3,980 kr
500 g rotselleri 29,95 kr/kg 0,500 14,975 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,829 kr
1 (100 g) gul lök 15,95 kr/kg 0,100 1,595 kr
0,5 frp gröna linser, Coop Änglamark 380 g 11,95 kr/st 0,500 5,975 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   40,14 kr
Att ha hemma: tomatpuré, olja, salt, svartpeppar, torkad timjan

LINGONMARINERAD FLÄSKKARRÉ
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
4 skivor (500 g) fläskkarré 89,95 kr/kg 0,500 44,975 kr
0,5 frp lingon, Coop 225 g 23,95 kr/st 0,500 11,975 kr
100 g morot, Coop 500 g 9,95 kr/st 0,200 1,990 kr
1 dl (75 g) solroskärnor, Risenta 400 g 16,95 kr/st 0,188 3,178 kr
900 g potatis, Coop 2 kg  34,95 kr/st 0,450 15,730 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,829 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    78,67 kr
Att ha hemma: honung, kinesisk soja, torkad timjan, chili flakes, smör, mjölk

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

COUSCOUSPANNA MED FISK    
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
400 g alaska pollock, Coop 400 g 28,95 kr/st 1,000 28,950 kr
2,5 dl (250 g) couscous, Coop 500 g 15,95 kr/st 0,500 7,975 kr
1 dl grädde, Coop 250 ml 13,45 kr/st 0,400 5,380 kr
1 citron 7,95 kr/st 1,000 7,950 kr
200 g gröna ärtor, Coop 600 g 16,5 kr/st 0,333 5,500 kr
1 (100 g) gul lök 15,95 kr/kg 0,100 1,600 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   57,35 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar, torkad dill, grönsaksbuljongtärning

TOMATSOPPA MED FÄRSK TORTELLONI OCH SPENAT 
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp färsk tortellini 5 ostar, Coop 250 g 24,95 kr/st 1,000 24,950 kr
1 frp krossade tomater, Coop 400 g 11,95 kr/st 1,000 11,950 kr
0,5 dl grädde, 50 ml 13,45 kr/st 0,250 3,363 kr
70 g babyspenat, Coop 70 g 19,95 kr/st 1,000 19,950 kr
50 g riven cheddar ost, Coop 150 g 19,95 kr/st 0,333 6,650 kr
3 ägg, Coop 6st 15,95 kr/st 0,500 7,975 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    74,84 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar, chiliflakes, grönsaksbuljongtärning, torkad oregano,  
torkad salvia  
 

KOKOSPANERAD FISK MED LJUMMEN NUDELSALLAD 
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
400 g alaska pollock, Coop 400 g 28,95 kr/st 1,000 28,950 kr
1 ägg, Coop 6st 15,95 kr/st 0,167 2,658 kr
0,5 dl (16 g) kokosflingor, Coop 200 g 9,95 kr/st 0,080 0,796 kr
250 g risnudlar, Coop 250 g 19,5 kr/st 1,000 19,500 kr
1 lime 5,95 kr/st 1,000 5,950 kr
1 (240 g) gurka 9,95 kr/st 1,000 9,950 kr
1 (30 g) röd chili 129 kr/kg 0,030 3,870 kr
1 dl (70 g) jordnötter, Coop 200 g 21,95 kr/st 0,233 5,122 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    76,796 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar, vetemjöl, socker, sesamolja, fisksås, ströbröd, neutral olja, 
japansk soja

KYCKLINGCURRY MED BULGUR OCH KRUNCHIG TOPPING
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1000 g kycklingklubbor frysta, 
Kronfågeln 1000 g 31,5 kr/st 1,000 31,500 kr
1 (100 g) gul lök 15,95 kr/kg 0,100 1,595 kr
1 (125 g) äpple 19,95 kr/kg 0,125 2,494 kr
2 dl grädde, Coop 250 ml 13,45 kr/st 0,800 10,760 kr
3 dl (240 g) bulgur, Coop 500 g 16,95 kr/st 0,480 8,136 kr
1 dl (70 g) jordnötter, Coop 300 g 21,95 kr/st 0,233 5,122 kr
0,5 dl (16 g) kokosflingor, Coop 200 g 9,95 kr/st 0,080 0,796 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    60,40 kr
Att ha hemma: kardemumma, garam masala, cayennepeppar, malen ingefära, salt, strösocker  
 

TOFU TIKKA
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
3 dl (240 g) jasminris, Coop 1000 g 23,95 kr/st 0,240 5,748 kr
1 frp tofu, Coop 250 g 20,95 kr/st 1,000 20,950 kr
1 frp krossade tomater, Coop 400 g 11,95 kr/st 1,000 11,950 kr
1,5 dl grädde, Coop 250 g 13,45 kr/st 0,600 8,070 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,167 1,658 kr
1 (100 g) gul lök 15,95 kr/kg 0,100 1,595 kr
20 g ingefära 79,95 kr/kg 0,020 1,599 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    51,57 kr
Att ha hemma: curry, gurkmeja, chilipulver, garam masala, kardemumma, honung

ZUCCHINIFRITTERS MED BULGURSALLAD  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 frp kikärtor, Coop 400 g 9,95 kr/st 1,000 9,950 kr
1 st (400 g) zucchini 14,95 kr/st 1,000 14,950 kr
2 ägg, Coop 6st  15,95 kr/st 0,333 5,317 kr
1 (100 g) rödlök 19,95 kr/kg 0,100 1,995 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,829 kr
100 g riven cheddarost, Coop 150 g 19,95 kr/st 0,667 13,300 kr
3 dl (240 g) bulgur, Coop 500 g 16,95 kr/st 0,480 8,136 kr
3 (240 g) tomater kvist 32,95 kr/kg 0,240 7,908 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    62,38 kr
Att ha hemma: salt, torkad mynta, oregano, potatismjöl, olivolja, chiliflakes

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

ID c36727 g CO2

Pasta med tomatsås och gratinerad fetaost
Koka 400 g pasta gnocchi enligt förpackningen. Stek 300 g rivna morötter i olja och häll 
på 1 burk Coop Pastasås Arrabbiata. Vänd ner pastan och häll över i en ugnsform. Bryt och 
strö över 150 g fetaost. Gratinera i ugnen på 220° tills osten fått fin färg. Garnera med basilika.

Thaigryta med nudlar
Skär 250 g naturell tofu i tärningar och stek i olja. För över på en tallrik. Strimla och stek 
200 g morötter och 150 g purjolök mjuka. Häll över 1 burk Coop Thai Röd Curry Grytbas och 
låt sjuda ca 5 min. Servera grytan med 250 g kokta äggnudlar.

Kikärtsbollar med couscous, picklad lök och vitlökssås
Tillaga 1 frp Coop Mix Kikärtsbollar och 3 dl couscous enligt förpackningarna. Skiva 1 röd-
lök tunt och vänd ner i en skål med 1 dl vatten, 0,5 dl socker och 2 msk ättiksprit. Blanda ihop 
2 dl matyoghurt med 1 riven vitlöksklyfta, 2 tsk torkad mynta och salt. Tärna 3 tomater och 
servera med bollarna, couscousen, yoghurtsåsen och löken. 

Ugnspannkaka med morot och bacon
Vispa ihop 6 dl mjölk med 6 ägg, 3 dl vetemjöl och 1 tsk salt. Tillsätt 200 g finrivna morötter. 
Häll smeten i en smord ugnsform och grädda i ugnen på 200° ca 20 min. Lägg på 1 frp bacon-
skivor från kant till kant och grädda ytterligare 20-25 min. Servera med lingonsylt och morots-
stavar.

Pasta med het tomatsås och chorizo
Koka 400 g spaghetti enligt förpackningen. Skär 3 st chorizo i skivor och stek till fin färg i olja. 
Strimla 1 gul lök och stek med korven tills mjuk. Tillsätt 3 msk tomatpuré och 1 riven vitlöks-
klyfta. Stek under omrörning någon minut till.Häll i 1 frp krossade tomater, 1 msk honung, 
1 tsk chiliflakes och låt puttra. Smaka av med salt och servera med spaghettin och garnera 
med persilja.

Tikka masala med bönor och råstekt broccoli
Koka 3 dl jasminris enligt förpackningen. Värm 1 burk Coop Tikka Masala 
med 1 frp kokta kidneybönor (avsköljda) och 1 dl vatten. Skär 1 broccoli
 i tunna skivor. Stek i olja i en riktigt het panna. Strö över flingsalt. 
Servera tikkan med ris, råstekt broccoli och garnera med koriander.

Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-app och 
på coop.se

Ovanligt enkla vardagsrecept.
– Köp hem max 6 ingredienser.
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