
Jag vill att mina 
kompisar ska jobba 

i ditt kök.



Det är mycket roligare att laga mat 
i gott sällskap. Alltså med hjälp av redskap 

som gör vad de ska och presterar 
perfekt, i hållbara material som åldras 

vackert, enkel form som håller över 
tid och design som sparar på utrymmet 

i köksskåp och lådor.

Lotta L. är en serie med köksgeråd som 
utgår från de proffsverktyg jag 

använder dagligen och inte klarar mig 
utan. Det är inga märkvärdiga skryt-

grejer, bara finjusterade versioner av det 
bästa inom varje kategori, minus alla

 onödiga krusiduller: 

Min bästa stekpanna, den optimala 
skärbrädan, de oumbärliga kastrullerna, 

vassaste knivarna i lådan och hela det 
rasslande följet av arbetsvilliga småredskap. 

Du hittar köksserien Lotta L. i utvalda 
Coop-butiker och på coop.se

Hoppas ni får kul tillsammans.







3 vitlöksklyftor
1 slank purjolök
200 g svartkål 
3 dl parmesan, riven
2 msk olivolja
2 ½ dl risioni
4 stora ägg
1 avokado
pressad citron

Skala vitlöksklyftorna. 
Snitta, skölj och  slanta purjon men 
spara några centimeter grönt.
 Sjud vitlök och slan tad purjo 
i väl saltat vatten, ca 4 minuter. 
Till sätt grovt  skuren svart kål och 
sjud yt ter    ligare 3 minuter. 

Ta upp grönsak erna med hålslev 
och mixa till slät sås i matbere
dare tillsammans med parmesan 
och olivolja. 
 Koka risionin enligt anvisningen 
på förpackningen, slå bort vattnet 
och blanda med såsen. Varmhåll 
på låg värme, rör om då och då så 
att det inte bränns vid. 
 Lägg ner äggen med sked i kok
ande vatten och koka exakt 8 
min uter. Klyv och skeda ur ägg
halvorna.
 Finhacka åter stående purjo. 
För   dela rision otton på fyra tallrikar. 
Toppa med ägghalvor, skivad 
 avokado och finhackad purjo lök. 
Stänk över lite pressad citron och 
servera.

MIN LILLA KASTRULL. MIN LILLA KASTRULL. 

En liten, stabil kastrull med lite tjockare botten ingår i 
hemmakockens basutrustning. Den klarar sig på minsta 
plattan och får jobbet gjort när du vill koka ägg eller ris, göra 
sås, smälta smör eller annat som kräver ett mindre kokkärl.
 Min lilla kastrull har tätslutande lock och rymmer 1,5 
liter. Insidans rundande kanter gör den lättare att diska, 
och den tydliga graderingen gör det enklare att mäta. Om 
den fungerar på alla hällar? – Klart den gör!

GRÖN RISIONOTTO.GRÖN RISIONOTTO.
4 personer.



CEVICHE MED LAX OCH PAPAYA.CEVICHE MED LAX OCH PAPAYA.
8 personer som förrätt.

500 g laxfilé
1 papaya
1 mango
½ hårt Granny Smith äpple
½ silverlök
4 lime
1 citron
1 tsk socker
¼ tsk salt
1 tsk olivolja
1 kruka koriander
1 dl spansk majs 
(torkade och 
rostade majskorn, 
se hyllan för nötter 
och torkad frukt)

Skär bort skinnet från lax en och 
tärna  köttet socker  bits stort. Skär 
bort skalet från papayan och mang
on och tärna unge fär lika stort. 
 Tärna äpplet mycket smått. 
Hacka silverlöken fint. Vänd ner 
alltsammans i marinaden av den 
pressade limen, zesten (den fint 
 rivna yt  tersta   skal hinnan) och 
saften från citronen, socker, salt 
och olivolja. 
 Kyl i tio minuter. 
 Krossa under tiden majs kornen 
i en mortel, plocka bladen från 
kori andern och hacka stjälk arna fint.
 Fördela cevich en i snygga glas 
och toppa med spansk majs och 
koriander.

MIN STORA SKÄRBRÄDA.  MIN STORA SKÄRBRÄDA.  

Somliga lägger tusentals kronor på en märkvärdig kockkniv 
men står sen och karvar på en hopplös skärbräda. Gör inte 
det. Skärbrädan är kockens arbetsyta och den ska vara 
generöst tilltagen, därtill stabil, hygienisk och snäll mot 
dina knivar.
 Min stora skärbräda är en rejäl och trevlig typ som klarar 
maskindisk och vid behov kan slipas om med helt vanligt 
sandpapper. Dess tjocklek och tyngd gör att den ligger plant 
och stilla mot underlaget och varken vickar eller bågnar. 
Materialet är plast – lätt att hålla rent och det bästa valet 
för att bevara knivarnas skärpa. Men framför allt är det en 
hållbar skärbräda med mycket lång livslängd, så välj färg 
med omsorg. 







1 dl pumpafrön
½ dl olivolja
2 vitlöksklyftor
1–2 röda chilifrukter
250 g körsbärstomater
150 g brytsockerärter
/sugarsnaps
3 dl riven parmesan
400 g spaghetti
1 msk salt
svartpeppar ur kvarn

Förbered genom att rosta pumpa  
fröna gyllenbruna i torr stekpanna 
och ställ åt sidan. Finhacka även 
vitlök och chili, klyv körsbärs
tomaterna, snitta bönorna på 
längden och riv osten fint. 

Koka därefter upp rejält med 
 vatten i en gryta, tillsätt saltet och 
koka spaghettin en minut kortare 
än anvisningen på förpackningen. 
 Sleva upp ca 2 ½ dl pastavatten 
innan du slår bort kokvattnet.
 Under tiden pastan kokar, ta 
fram en stor stekpanna och fräs 
vitlök och chili tills vitlöken tagit 
aningen färg. Tillsätt  pastavatten 
och vispa ner osten. Tillsätt den 
kokta spaghettin, tomater och 
 bönor.
 Låt puttra en minut, vänd  pastan 
då och då. Fördela på tallrikar, 
skeda över sås, peppra och toppa 
med rostade pumpafrön. 
 Servera med extra  parmesan 
om du vill.

SPAGHETTI OLIO, SPAGHETTI OLIO, 
AGLIO E PEPERONCINO.AGLIO E PEPERONCINO.

4 personer.

MIN STORA GRYTA.  MIN STORA GRYTA.  

Små, klena grytor som kokar över stup i kvarten gör ingen 
glad, speciellt inte den som ska rengöra spisen efteråt. Den 
här praktpjäsen rymmer 5 liter och är så snygg att den 
tenderar att stå framme jämt. Och självklart regerar denna 
kungen av kastruller på alla plattor och hällar. 
 Om du aldrig ägt en stekpincett (se bilden) har du något 
trevligt framför dig. Stekpincetten är en värmetålig 
förlängning av din hand som portionerar ut spaghetti med 
samma precision som den vänder och vrider på allt som 
fräser i din stekpanna. Min är gjord i tålig bambu från FSC-
märkta bestånd. 



2 smala gurkor
2 silverlökar
½ vitlöksklyfta
1 röd eller grön  chilifrukt
1 lime
1 tsk fisksås
1 tsk socker
1 kruka koriander
1 dl jordnötter

Skala, klyv, kärna ur och skär 
gurk orna i ungefär en halv centi
meter tjocka skivor. Skala, klyv 
och skiva löken så tunt du över
huvudtaget kan. Pressa eller riv 
vitlöken fint. Finhacka chilin med 
kärnor och allt. 

Pressa limen, blanda saften med 
fisksåsen, tillsätt socker, chili och 
vitlök och rör tills sockret löst 
sig. Hacka koriandern grovt med 
stjälkar och allt. Blanda allt i en 
skål eller på fat.  
 Hacka jordnötterna halv fint 
och rosta i torr stekpanna tills 
de tagit aningen färg och börjat 
dofta. Strö nötterna över sallad en 
och servera. 
 Tips: Salladen är god till allt 
från indiska grytor till grillat kött, 
men själv serverar jag den oftast 
till stekt eller grillad kyckling och 
kokt ris.

GURKSALLAD MED GURKSALLAD MED 
KORIANDER OCH JORDNÖTTER.KORIANDER OCH JORDNÖTTER.

4–6 personer.

MINA SMÅKNIVAR.  MINA SMÅKNIVAR.  

En liten kniv är pyssligt precis på ett sätt som stora 
kockknivar inte kan matcha. Mina två favoriter är 
skalkniven (se bild) med något längre blad och tomatkniven 
med rundad egg och tandat blad. Skalkniven briljerar i alla 
kontakter med frukt och grönt, den tandade tomatkniven är 
specialiserad på tomat och brädar alla konkurrenter på om-
rådet. Menar man allvar med sin matlagning så unnar man 
sig bäggedera. Så jag har sett till att de säljs tillsammans.
 Min skärbräda, här i sobert grått, har vi redan pratat 
om. Känn, kläm och bestäm vilken färg och storlek som 
passar dig bäst. Och återigen – välj med omsorg för den här 
kompisen kommer du leva med länge.







OKONOMIYAKI MED CHILIDIP.OKONOMIYAKI MED CHILIDIP.
4 personer.

2 msk sesamfrö
140 g tärnat bacon 
300 g räkor, skalade 
5 ägg
½ dl vatten  
2 tsk japansk soja
2 tsk sesamolja
½ tsk salt
2 dl vetemjöl 
ca ½ huvud spetskål 
1 knippe salladslök
olja till stekning

Dip:
1 dl majonnäs
1 msk japansk soja
2 tsk sriracha

Rosta sesamfröna   gyl  lenbruna i 
torr stekpanna och ställ åt  sidan. 
 Stek baconet knap rigt. Ta fram 
en bunke och vispa ägg, vatten, 
soja, sesamolja, salt och mjöl till 
klumpfri smet. Strimla kålen så 
fint du kan och slanta sallads
löken tunt. Rör ner bacon, räkor, 
kål och salladslök i ägg smeten. 
 Stek smeten till plättstora pann
kakor. Färdigstekta pannkakor kan 
varmhållas i ugn på 100°C. 
 Rör samman ingre d     i enserna till 
dipp såsen. Servera pannkakorna 
med såsen och rostade sesamfrön. 

MIN STEKPANNA.   MIN STEKPANNA.   

Varken du eller världen behöver fler klena stekpannor 
som gjort sitt efter ett par månader. Det här är den bästa, 
mest pålitliga stekpanna jag ägt – en lättsvingad hårding 
som passar alla hällar, steker som en dröm och tål både 
maskindisk och stekspadar av metall. Dess keramiska 
beläggning är förstärkt med titan och bottenplattans kärna 
av aluminium ger jämn värmehållning och fin stabilitet. 
 Vårda den ömt så har du en riktig kompis för många år 
framöver.
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I SERIEN INGÅR: 

1. Kastrull, 1,5 l 
2. Kastrull, 3 l
3. Gryta, 5 l
4. Stekpanna, ø 28 cm
5. Stekpanna, ø 24 cm
6. Skärbräda, 30 x 20 cm
7. Skärbräda, 40 x 25 cm
8. Knivset, skal och tomatkniv

9. Slickepott, bambu/silikon
10. Stekpincett, bambu
11. Slev, bambu
12. Spatel, bambu (se baksidan)
13. Stekspade, bambu/rostfritt 
(se baksidan)

Du hittar köksserien Lotta L. 
i utvalda Coopbutiker och 
på coop.se




