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Grillfinal och
kräftpremiär!

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR FLERA SMAKER

Himmelska smaker
precis där du är
När sommaren når sin kulmen och stjärnhimlen öppnar sig inleds också
en av våra mest efterlängtade traditioner: Kräftsäsongen. Att i all enkelhet
få njuta av dessa röda små läckerheter hör verkligen sensommaren till.
Härliga kräftfat med smak av vår svenska unika dillkryddning, iskall öl
och västerbottenpaj som tillbehör… finns det något bättre?
Och står inte skaldjuren på bordet så kanske grönsakerna gör det. Varför inte
byta ut den vanliga salladen mot zucchinispagetti som på sid 10? Investera
gärna i en grönsakssvarv och bli glatt överraskad av resultatet.
Ett annat hett tips är en köttermometer för att inte över- och understeka
det du grillar, samtidigt som det lugnar ner dina grillnerver.
Rätt temperaturer hittar du på coop.se/recept/grilltider

SARA TIPSAR:
Gör egna tunnbrödschips genom att steka
mjukt tunnbröd i smör
tills det är gyllene.

Sara Begner,
matinspiratör på Coop

15
min

Kräftröra på
tunnbrödschips
16 stycken

1 burk kräftstjärtar i lag (330 g)
1 dl crème fraiche
½ dl majonnäs
1 liten rödlök, finhackad
½ dl hackad dill
½ citron, finrivet skal och saft
salt
16 tunnbrödschips
dill, till garnering
rom, till garnering

RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se
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Låt kräftstjärtarna rinna av ordentligt och blanda
med crème fraiche, majonnäs, rödlök (spara lite
till garnering), dill och citronskal (endast det
gula). Smaka av med citronsaft och salt. Klicka ut
röran på tunnbrödschipsen och garnera med
rödlök, dill och rom.

5

min

Drink med
mynta och hallon
4 glas

2 citroner, pressad saft och skal
isbitar
1 dl färska hallon
4 myntakvistar
6 dl fruktsoda
Fördela citronsaften i 4 glas. Lägg i
isbitar, hallon och myntablad. Häll på
fruktsodan. Garnera med citronskal.
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Glutenfri västerbottenpaj med löjrom
60
min
8 bufféportioner Ugn: 200°

3 dl glutenfri mjölmix
100 g smör
½ tsk salt
1–2 msk vatten

Nyp ihop mjölmix, smör och salt. Tillsätt vattnet och
arbeta snabbt ihop till en pajdeg. Tryck ut degen i en
pajform, ca 24 cm i diameter. Nagga och ställ i frysen
ca 10 min. Förgrädda pajskalet mitt i ugnen ca 10 min.

Fyllning:
3 ägg
3 dl grädde
6 dl riven västerbottensost
eller annan smakrik ost
2 krm grovmalen svartpeppar

Vispa ihop ägg och grädde. Lägg osten i pajskalet och
häll på äggstanningen. Grädda mitt i ugnen tills den
har stelnat och fått fin färg, ca 30 min. Servera pajen
med löjrom, rödlök och dill.

Servering:
löjrom, eller annan valfri rom
finhackad rödlök
dill

SARA TIPSAR:
Gör flera små
portionspajer!
Tänk på att de behöver
gräddas kortare tid
än en stor.

Västerbottensnurror
40
min

SARA TIPSAR:
Gör snurrorna mer
smakrika genom att
tillsätta anjovis.

ca 12 stycken Ugn: 225°

2 gula lökar, strimlade
2 msk smör
1 frp kyld smördeg (265 g)
3 dl riven västerbottensost (120 g)
1 ägg, uppvispat
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Stek löken långsamt i smör tills den är gyllenbrun.
Lägg ut smördegen och fördela osten och sedan löken
på den. Rulla ihop från långsidan och skär rullen i
2–3 cm breda bitar. Lägg bitarna med snittytan uppåt
på en plåt med bakplåtspapper. Pensla med ägg.
Grädda mitt i ugnen till fin färg, 15–20 min.
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Chèvrepaj med rödbetor
60
min
4 portioner Ugn: 200°

3 dl vetemjöl
125 g smör
½ tsk salt
2–3 msk vatten
Fyllning:
2 knipplökar, hackade
30 g mangold eller rödbetsblast, grovhackad
1 msk smör
200 g chèvre
300 g kokta rödbetor, i bitar

Nyp ihop mjöl, smör och salt. Tillsätt vattnet och
arbeta snabbt ihop till en pajdeg. Tryck ut degen i
en pajform, ca 24 cm i diameter. Nagga och ställ i
frysen ca 10 min. Förgrädda pajskalet mitt i ugnen
ca 10 min.
Stek lök och mangold eller rödbetsblast i smör ett
par minuter och lägg i pajskalet. Skär osten i skivor.
Lägg ost och betor i pajskalet. Rör ihop ägg, grädde,
mjölk, salt och peppar och häll över ost och betor.
Grädda pajen mitt i ugnen tills den har stelnat och
fått fin färg, ca 30 min.

Äggstanning:
3 ägg
1 ½ dl grädde
1 dl mjölk
1 tsk salt
½ tsk grovmalen
svartpeppar

Lax i ugn
30
min
med kräftsalsa
4 portioner Ugn: 200°
1 kg färskpotatis
4 bitar laxfilé, à 125 g
1 tsk flingsalt
½ tsk nymald svartpeppar
1 dl hackad dill
2 msk smör
Kräftsalsa:
ca 250 g kräftstjärtar
½ gurka, skalad och tärnad
½ rödlök, finhackad
2 msk finskuren gräslök
2 msk hackad dill
1 citron, finrivet skal och saft
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Romsås:
2 dl crème fraiche
1 burk stenbitsrom (75 g)
salt och svartpeppar
Koka potatisen i saltat vatten. Lägg laxbitarna i en
smord ugnsform och krydda med salt och peppar. Tillaga
mitt i ugnen till en innertemperatur på 48°, 10-15 min.
Blanda kräftstjärtar, gurka, rödlök, gräslök, dill, citronskal (endast det gula) och citronsaft. Lägg kräftsalsan
ovanpå laxen när den är klar. Blanda crème fraiche med
rom till en sås. Vänd runt den nykokta potatisen med
smör och dill, servera till laxen och såsen.

SARA TIPSAR:
Det går bra att byta
mangold eller blast
mot spenat.
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Lyckas me

SÅS

Många ser såsen som ett tillbehör, när det
ofta borde vara tvärtom. Och det är lätt
att lyckas när du gör din egen. Följande
varianter passar lika bra till grillad fisk,
kött och kyckling som till kräftor och räkor.

SARA TIPSAR:
Aioli är en vitlöksmajonnäs som är god
att smaksätta ytterligare
med t ex färska örter
eller saffran.

15
min

Chilisås med
crème fraiche
3 dl

2 dl crème fraiche
1 dl sweet chilisås
ev 1 grön chili, finhackad
1 knipplök, finhackad
1 vitlöksklyfta, finriven
salt
nymalen svartpeppar
Blanda alla ingredienser och smaka av
med salt.
Tips! Passar till allt och späder man med lite
vatten blir det en perfekt salladsdressing.
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Sweetchilisås
20
min
med honung
2 ½ dl
2 gröna eller röda chili,
finhackade (med kärnor)
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 ½ dl flytande honung
1 dl vitvinsvinäger
½ tsk salt

10
min

Vegansk aioli
3 dl

3 msk kikärtsspad (vätskan från
konserverade kikärter)
1 tsk dijonsenap
½ tsk vitvinsvinäger
2 ½ dl neutral olja
1 vitlöksklyfta, finriven
1 krm cayennepeppar
salt

10
min

Citronaioli
3 dl

1 äggula
½ citron, finrivet skal och saft
1 tsk dijonsenap
2 ½ dl neutral olja
1–2 vitlöksklyftor, finrivna
salt

Blanda alla ingredienser i en kastrull och
sjud ca 10 min. Låt kallna innan servering.

Vispa ihop kikärtsspad, senap och vinäger. Vispa
i oljan droppvis tills såsen tjocknar. Tillsätt vitlök
och cayennepeppar och smaka av med salt.

Vispa ihop äggula, citronskal
(endast det gula), citronsaft och
senap. Vispa i oljan droppvis tills
såsen tjocknar. Tillsätt vitlök och
smaka av med salt.

Tips! Supersåsen till kyckling och fläskkött.

Tips! Underbar till grillade grönsaker.

Tips! Perfekt till fisk och skaldjur.
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Zucchinipasta med rucolapesto
20
min
4 portioner

2 zucchini
25 g rucola
1 dl grovriven parmesan
½ dl rostade solroskärnor

Rucolapesto:
25 g rucola
50 g parmesan, riven
1 dl rostade solroskärnor
1 vitlöksklyfta, riven
2 dl olivolja
½ citron, pressad saft
salt och svartpeppar

Mixa ihop ingredienserna till
peston och smaka av med
citronsaft, salt och peppar.
Blanda zucchinin med peston.
Toppa med rucola,
parmesan och
solroskärnor.

Svarva zucchinin med en
grönsakssvarv eller hyvla tunt
på längden med osthyvel eller
potatisskalare.

Grillad kyckling
40
min
med yoghurtsås
4 portioner Ugn: 225°
4 kycklingfiléer,
gärna med skinn
neutral olja, till pensling
timjan eller persilja,
till garnering

1 zucchini, i bitar
1 rödlök, i klyftor
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
1 tsk chiliflakes

Kryddrubb:
½ msk torkad dragon
½ msk torkad oregano
2 tsk flingsalt
1 tsk paprikapulver
1 tsk curry
1 tsk strösocker
1 krm cayennepeppar

Yoghurtsås:
3 dl yoghurt 10 %
1 äpple, grovrivet
2 msk finriven pepparrot
1 tsk flytande honung
salt och svartpeppar

Ugnsgrönsaker:
600 g kokt färskpotatis
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Blanda potatis, zucchini,
rödlök, olja, flingsalt och
chiliflakes på en plåt med
bakplåtspapper. Tillaga mitt

i ugnen ca 20 min.
Stöt ingredienserna till
kryddrubben i en mortel.
Klappa in rubben på kycklingfiléerna. Pensla med olja
och grilla eller stek tills
kycklingen är genomstekt,
innertemperaturen ska
vara 70°.
Blanda ingredienserna till
yoghurtsåsen, smaka av
med salt och peppar.
Servera kycklingen med
ugnsgrönsakerna och
yoghurtsåsen. Garnera med
timjan eller hackad persilja.
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Grillad flankstek med kantarellsmör
35
min
4 portioner Tid: 35 min + tid i frysen

1 flankstek, ca 600 g
salt och svartpeppar
färsk timjan, till garnering
Kantarellsmör:
150 g smör, rumsvarmt
2 dl kantareller, hackade
1 schalottenlök, finhackad
1 msk hackad färsk timjan
½–1 msk citronsaft
salt och svartpeppar

45
min

Smält 50 g smör och bryn tills det blir gyllenbrunt och doftar
nötigt, låt svalna. Stek kantareller, lök och timjan i smör
ca 10 min. Låt det svalna och blanda sedan med det brynta
smöret samt resten av det rumsvarma smöret. Smaka av
med citronsaft, salt och peppar. Rulla in smöret i smörpapper
och lägg i frysen. Skiva upp vid servering.
Salta och peppra flanksteken och grilla eller stek till en inner
temperatur på 52–55°. Låt vila ca 10 min innan det skivas.
Servera köttet med kantarellsmöret.

Lammracks
med zucchiniröra
4 portioner

1 kg lammracks
flingsalt och svartpeppar
grillat bröd, till servering
Zucchiniröra:
1 zucchini, tärnad
2 tomater, tärnade
1 gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 tsk spiskummin
1 dl olivolja
1 ½ dl vatten
1 dl hackad persilja
½ citron, pressad saft
salt och svartpeppar
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Skär upp lammracksen så varje bit har två ben, salta och peppra
ordentligt. Grilla eller stek lammet till en innertemperatur på 58°.
Låt vila ca 10 min och skär sedan upp så varje bit har ett ben.
Stek zucchini, tomater, lök, vitlök och spiskummin i hälften av
oljan ca 10 min. Tillsätt vattnet och låt puttra ytterligare ca
20 min utan lock. Rör om och mosa zucchinin lite under stekningen. Blanda ner resten av oljan och persilja. Smaka av med
citronsaft, salt och peppar. Servera röran med lammracksen
och grillat bröd.

SARA TIPSAR:
Servera
med ugnsrostad
färskpotatis.

13

N

YH

ET
Servera med grillad
sockerkaka och mascarpone
smaksatt med citronskal
och honung.

NATURLIG SMAKSÄTTNING FÖR KALLT VAT TEN
INGET SO CKER

INGA SÖT NINGS MEDEL

Plommonsylt
30
min
4 dl

500 g plommon
3 dl syltsocker

Våra örtingredienser har blivit särskilt värmebehandlade för att göra dem till den första tepåsen som är säker att lägga i kallt vatten.

Smaksättning:
1 kanelstång eller
1 delad vaniljstång
+ urskrapade frön eller
1 tsk mortlade kardemummakärnor

Kärna ur och skär plommonen i bitar.
Koka plommon och socker med någon av
smaksättningarna ca 20 min. Lyft ur vaniljeller kanelstång. Häll upp på rena burkar.
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MÖT SOMMAREN MED
NYA GRILLUPPLEVELSER
Dags att prova våra färdigmarinerade succéer.
Det går snabbt och enkelt - och gott blir det.
Nytt för i år är vår hela grillkyckling ”Flat BBQ
Chicken” – en riktigt saftig och välkryddad läckerhet som är enkel att grilla och servera till många.
Helt ny är också vår möra MajsMästarfilé av finaste
majskycklingbröstfilé, kryddad med örter och citrus
för en fräsch somrig smak.
Så fram med grillen. Allt är förberett och klart för
att möta sommaren med härliga grillkvällar.

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
12 g CO2

ID d856

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

