
Lycka till med dessa 
goda och roliga vardagsrecept 

som inte kostar mer än 
80 kr för 4 personer.

NR 1 2019
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Ett par veckor efter att de stora mathelgerna klingat ut, 
är det dags att hitta hem till vardagen och rutinerna igen. 
Som tur är bjuder senvintern och den tidiga våren på 
goda möjligheter att hitta äkta matglädje även en måndag 
eller en torsdag. Dessutom väntar både roliga och hälso-
samma tillfällen att umgås och äta tillsammans, i form 
av sprakande festival och stärkande sportlov.  

Coop fortsätter att göra det enklare för dig och familjen 
att äta gott, bra och varierat till vardags. Nu fyller vi på vår 
receptsamling med en rad enkla och välsmakande rätter, 
till exempel en marockansk kycklinggryta med couscous 
och en fiskgryta med tomat och curry. Som vanligt kostar 
ingen av middagarna mer än 80 kronor för fyra personer.  

Beräkningarna för recepten utgår från den mängd 
ingredienser som verkligen går åt till fyra portioner, till 
skillnad från att räkna ihop vad varje förpackning kostar 
i inköp. Längst bak i den här broschyren kan du se exakt 
hur vi har räknat.  

I Coop-appen och på coop.se finns alla recept för 
Fyra personer 80 kr samlade. Samtliga recept är köp-
klara, vilket betyder att du som har leverans från coop.se 
på din ort kan få ingredienserna till hela veckans meny 
hem till dörren.  

RECEPT
Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-App och 
på coop.se.
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Mexikansk 
tacopanna

35   
min

300 g nötfärs
1 msk neutral olja
½ msk spiskummin
2 tsk torkad koriander
1 tsk paprikapulver
1 tsk salt
½ tsk cayennepeppar
1 frp kokta svarta bönor,
(410 g) avsköljda 
400 g krossade tomater 
1 påse nachochips (200 g)
70 g riven ost
2 dl gräddfil

Hetta upp olja i en ugnstålig stekpanna och stek färsen. 
Tillsätt alla kryddor, bönor och krossade tomater och 
låt puttra några min, smaka av med salt. 

Stick ner nachochips och strö över riven ost. Gratinera 
mitt i ugnen tills osten smält. Klicka ut gräddfil och låt 
alla äta ur samma panna. Servera med resten av chipsen.

4 portioner Ugn: 225°

3

TIPS:
Låt alla äta ur 
samma panna.
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Fiskgryta med 
tomat och curry 
4 portioner

30  
min

1 gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
½ zucchini, tärnad
1 morot, tärnad
1 tsk curry
1 msk neutral olja
400 g krossade tomater
2 dl vatten
30 g färsk ingefära, riven
1 lime, pressad saft
1 tsk chilipulver
1 tsk strösocker
1 tsk salt
300 g frysta laxfilébitar, tinade
½ tsk salt

Till servering:
2 dl jasminris

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen.
Fräs lök, vitlök, zucchini, morot och curry i olja i en 
kastrull tills löken är mjuk. Tillsätt krossade tomater, 
vatten och ingefära. Låt sjuda ca 10 min. 

Smaka av grytan med lime, chilipulver, socker och salt. 
Salta laxbitarna och lägg varsamt ner i grytan. 
Dra kastrullen från värmen och låt stå 5 min med locket 
på. Servera grytan med ris.

TIPS:
Mixa tomatsåsen slät 

med alla grönsaker om 
barnen föredrar det.
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Chiliflakes för 
lite hetta!

TIPS:
Smula över fetaosten 

på grönsakerna i ugnen 
de sista 5 min.

Rostade rotfrukter med 
spenathummus och fetaost
4 portioner Ugn: 225°

45  
min

300 g potatis
300 g morötter
300 g palsternacka
200 g rödbetor
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
150 g fetaost, till servering

Spenathummus:
150 g fryst spenat, 
tinad och avrunnen
2 vitlöksklyftor, finhackade
½ msk spiskummin
2 msk sesamolja
1 burk kokta kikärter, 
(400 g) avsköljda
1 dl vatten
1 citron, saft och i klyftor
salt

Skala och tärna potatis och rotfrukter i lika storlek 
och fördela på en ugnsplåt. Ringla över olja och salta. 
Rosta mitt i ugnen ca 35 min. 

Spenathummus:
Fräs spenat, vitlök, spiskummin i sesamolja. Tillsätt 
kikärterna när spenaten sjunkit ihop. När kikärterna 
blivit varma, häll över i en matberedare och mixa slät. 
Tillsätt vatten och smaka av med saft av en halv citron 
och salt. 

Servera rotfrukterna med hummus, smulad fetaost och 
resten av citronen i klyftor.

5

CN_CK_CE_CF_4for80_Receptbroschyr_v02_A5.indd   6 2018-12-06   13:56



Spaghetti med 
tonfisk och grönkål
4 portioner

30  
min

320 g spaghetti
300 g grönkål, plockade blad
1 gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk olivolja
3 dl vatten
2 dl grädde
½ citron
1 fiskbuljongtärning
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 burk tonfisk i vatten (185 g)
1 frp kokta vita bönor, (400 g)
avsköljda
30 g små kapris

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

Fräs grönkål, lök och vitlök i olja i en stekpanna. 
Tillsätt vatten, grädde, finrivet citronskal och citronsaft. 
Smula ner fiskbuljongtärningen och krydda med salt 
och peppar. Krama ur vätskan ur tonfisken och rör ner 
i såsen. Tillsätt bönor och kapris. Vänd ner den nykokta 
spaghettin och servera direkt. 
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Buljongsoppa med 
primörer och tofu
4 portioner

30  
min

1½ liter vatten
2 msk soja
3 grönsaksbuljongtärningar 
2 tsk ingefära, riven
250 g tofu, naturell
200 g champinjoner
200 g salladskål
2 morötter
½ dl solroskärnor
1 msk japansk soja

Mät upp vatten och soja i en kastrull och smula ner 
buljongtärningarna. Tillsätt ingefära och koka upp. 
Tärna tofun i 1 cm bitar, skiva svampen och strimla 
morot och salladskål. 

Stek solroskärnorna i soja under omrörning på medel-
värme tills sojan rostats in i fröna. Tillsätt tofu, svamp 
och alla grönsaker i buljongen. Servera soppan direkt 
och toppa med solroskärnorna.
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Köttfärspiroger
24 stycken Ugn: 200°

1  
tim

300 g nötfärs
2 msk smör
300 g vitkål, tunt strimlad
1 gul lök, strimlad
1 vitlöksklyfta, riven
1 tsk salt
1 tsk svartpeppar

Deg:
25 g jäst
3 dl ljummet vatten
½ dl rapsolja
1 tsk strösocker
1 tsk salt
8 dl vetemjöl
1 ägg, till pensling

Picklad gurka:
2 dl vatten, ljummet
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12 %)
½ gurka

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite av vattnet. 
Tillsätt resten av vattnet, olja, socker och salt. 
Häll i mjölet lite i taget och arbeta degen till en smidig 
blank deg, ca 10 min. Strö över lite mjöl och täck med 
bakduk. Låt jäsa 30 min. 

Picklad gurka: Rör ihop vatten, socker, ättiksprit tills 
sockret löst sig. Skiva gurkan tunt och lägg i lagen. 
Låt stå tills servering.

Stek köttfärsen i smör i het stekpanna. Tillsätt kål, lök, 
vitlök och stek under omrörning ca 10 min. Krydda med 
salt och peppar.

Kavla ut degen på mjölat bakbord och stansa ut cirklar 
ca 10 cm i diametern. Lägg på lite fyllning och vik ihop till 
en halvmåne. Tryck ihop kanterna med en gaffel och lägg 
på en plåt med bakplåtspapper. Pensla med lättvispat 
ägg och grädda mitt i ugnen ca 10 min. 

Garnera 
med persilja.

Snyggt att garnera 
med sesamfrön.

TIPS:
Smaka av fyllningen 

med kumminfrön eller 
chili och ingefära.
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Cannelloni med linser 
och soltorkade tomater
4 portioner Ugn: 225°

45  
min

10 torkade lasagneplattor
200 g morötter

350 g morötter, grovrivna
1 gul lök, hackad
2 vitlöksklyftor, rivna
2 tsk torkad rosmarin
1 msk olivolja
½ dl tomatpuré
4 dl vatten
150 g soltorkade tomater, 
hackade
1 dl torkade röda linser

Béchamelsås:
25 g smör
2 msk mjöl
6 dl mjölk
½ tsk salt
1+1 dl finriven grana padano
salt och svartpeppar

Koka upp saltat vatten till pastan. Fräs morot, lök, 
vitlök och rosmarin i olja och tomatpuré. 
Tillsätt vatten, soltorkade tomater och linser, låt 
puttra ihop tills linserna är mjuka. 

Koka pastaplattorna mjuka och kyl ner dem i kallt 
vatten. Lägg ut plattorna på bänken och fördela 
fyllningen på plattorna. Rulla ihop från långsidan och 
lägg rullarna i en oljad ugnsform. 

Béchamelsås: Smält smöret och tillsätt mjölet. 
Häll i mjölken i en tunn stråle under konstant vispning 
tills det blir en slät sås. Tillsätt hälften av den rivna osten 
och smaka av med salt och peppar. Häll såsen över 
rullarna och strö över riven parmesanost. Gratinera mitt 
i ugnen ca 15 min. Servera med tunt hyvlade morötter.

9

TIPS:
Istället för att göra 

rullar, varva de kokta 
pastaplattorna med 
fyllningen och såsen 

och gratinera.
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Marockansk kycklingryta 
med couscous
4 portioner

50
min

900 g kycklingben, tinade
2 gula lökar, hackade
3 vitlöksklyftor, finhackade
1 tsk kardemummakärnor, mortlade
½ tsk kanel
½ tsk cayennepeppar
1 msk neutral olja
3 msk tomatpuré
5 dl vatten
1 hönsbuljongtärning
1 msk neutral olja, till stekning
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar

Couscous:
3 dl couscous
½ tsk gurkmeja
1 msk neutral olja
3 dl vatten
½ tsk salt
1 dl russin

Dra loss en del av skinnet från kycklingbenen. 
Fräs lök, vitlök och de torra kryddorna i olja i en 
gryta. Tillsätt tomatpuré och fräs ytterligare någon 
min. Häll i vatten och smula ner buljongtärningen. 
Bryn kycklingbenen i het stekpanna i lite olja. 
Salta och peppra. Lägg över i grytan och låt sjuda 
under lock ca 40 min. 

Couscous: Fräs couscousen och gurkmeja i olja. 
Dra kastrullen från värmen och häll i kokande 
vatten och salt, rör om. Låt stå under lock 
ca 10 min. Blanda ner russin i couscousen och 
servera med grytan. 
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Garnera med 
klippt persilja.

TIPS:
Smaka av med 

cayennepeppar för 
mer hetta.
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Pasta med morotssås 
och krunchiga kikärtor 
4 portioner Ugn: 225°

35  
min

400 g pasta penne 
800 g morötter
1 msk olivolja
2 vitlöksklyftor, rivna
½-1 tsk cayennepeppar
1 tsk salt 
2 dl crème fraiche

Krunchiga kikärtor:
1 burk kokta kikärter, 
(400 g) avsköljda 
½ msk sesamolja
1 vitlöksklyfta, riven
½ dl solroskärnor
20 g bladpersilja, finhackad
½ tsk salt

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skala och dela morötterna på längden. Vänd runt med 
olja, vitlök, cayennepeppar och salt på en ugnsplåt. 
Rosta mitt i ugnen tills de börjar ta färg, ca 10 min. 
Mixa morötterna med crème fraiche till en slät pure. 

Krunchiga kikärtor: Hetta upp sesamolja i en 
stekpanna och stek kikärterna till fin färg. 
Tillsätt vitlök och solroskärnor och stek lite till. 
Ta pannan från värmen och vänd runt med persilja 
och salt. Blanda pastan med pastasåsen och 
servera toppad med kikärterna. 
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Indiska linspannkakor 
fyllda med kryddstark blomkål
4 portioner Ugn: 225°

40  
min

2 dl vetemjöl
5 dl mjölk
3 ägg
1 frp kokta röda linser,
(290 g) avsköljda
½- 1 tsk gurkmeja
1 tsk salt

Kryddstark blomkål:
2 msk olivolja
400 g blomkål, grovriven
1 gul lök, hackad
½ vitlöksklyfta, riven
2 tsk paprikapulver
1 tsk spiskummin
½ tsk cayennepeppar

Picklad rödlök:
1 rödlök, tunt skuren
1 dl ljummet vatten
4 msk strösocker
2 msk ättikssprit (12 %)

Till servering:
2 dl yoghurt (10 %)
1 lime, finrivet skal 
(endast det gröna) och saft
½ vitlöksklyfta, riven
salt
1 kruka koriander, 
grovt skuren

Picklad rödlök: Blanda vatten, socker, ättikssprit 
och, rör tills sockret löst sig. Lägg i löken och låt 
stå till servering. 

Kryddstark blomkål:
Hetta upp olja i en stekpanna och fräs blomkål, 
lök och vitlök med de torra kryddorna, stek under 
omrörning ca 10 min. Smaka av med salt. 

Riv ner limeskal och pressa i limesaft i majonnäsen. 
Smaka av med vitlök och salt. 

Rör ihop mjöl och mjölk till en klumpfri smet. Tillsätt 
ägg, linser, gurkmeja och salt. Grädda pannkakorna 
i olja i en riktigt het stekpanna och servera med 
blomkålen, limeyoghurt, picklad lök och koriander. 
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Kålfritters med bönsalsa35
min

100 g vitkål
250 g grönkål
1 liten gul lök
400 g potatis, skrubbad eller skalad
1 tsk salt
neutral olja, till stekning

Bönsalsa:
1 burk kokta svarta bönor, (400 g)
4 kvisttomater
1 lime, finrivet skal (endast det 
gröna) och saft
1 msk rapsolja
1 tsk chiliflakes
½ tsk kryddpeppar, mortlad
1 tsk spiskummin
1 tsk flingsalt

Strimla vitkålen tunt, gärna med mandolin. Strimla 
grönkål och lök. Riv potatisen grovt. Blanda ihop allt 
med salt. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka ut 
smeten i små högar. Platta till med en stekspade och 
stek på medelvärme tills knaprig på båda sidor. 

Bönsalsa:
Skölj bönorna och blanda med fintärnade tomater. 
Tillsätt lime, olja och de torra kryddorna. 
Servera salsan med kålfrittersen.
 

4 portioner
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Kioskrulle med äpple och pepparrot
4 portioner

30  
min

600 g potatis, skrubbad eller skalad
2 stora gula lökar, skivad
2 msk smör
½ tsk salt
8 grillkorvar
4 tortillabröd
150 g rödkål, tunt strimlad

Pepparrotssås:
1 ½ dl majonnäs
2 äpplen, grovrivna
2 msk pepparrot, riven
1 tsk vitvinsvinäger

Koka potatisen i saltat vatten. 
Stek löken i smör på medelvärme under 
ca 10 min, rör då och då. Salta. 

Blanda ihop alla ingredienserna till såsen. 
Stek korven till fin färg. Fyll tortillabröden 
med lätt krossad potatis, stekt lök, kål, korv 
och pepparrotssås.

15
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

MEXIKANSK TACOPANNA 
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
300 g nötfärs, Coop 500 g  99,00 kr/kg 0,3 29,70 kr  
1 frp svarta bönor, Zeta 410 g 12,50 kr/st 1,000 12,50 kr  
400 g krossade tomater, Coop 400 g 12,95 kr/st 1 12,95 kr  
1 påse nachochips, Coop 200 g 11,50 kr/st 1 11,50 kr  
70 g hushållsost, Coop 1100 g 79,95 kr/kg 0,063 5,09 kr  
2 dl gräddfil, Coop 5dl  17,50 kr/st 0,4 7,00 kr   
       
Kostnad för mängd ingredienser i recept    78,74 kr
Att ha hemma: neutral olja, spiskummin, salt, paprikapulver, cayennepeppar, torkad koriander

FISKGRYTA MED TOMAT OCH CURRY
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 gul lök (100g) 14,95 kr/kg 0,1 1,50 kr
0,5 zucchini (200 g) 21,95 kr/st 0,5 10,98 kr
1 morot (150 g) 17,95 kr/kg 0,15 2,69 kr
400 g krossade tomater, Coop 400 g 12,95 kr/st 1 12,95 kr
30 g färsk ingefära 79,95 kr/kg 0,03 2,40 kr
300 g laxfilébitar frysta, 600 g  76,95 kr/st 0,50 38,48 kr
2 dl jasminris (160 g) 23,50 kr/st 0,16 3,76 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,83 kr
1 lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    79,53 kr
Att ha hemma: curry, chilipulver, salt och socker, neutral olja

ROSTADE ROTFRUKTER MED SPENATHUMMUS OCH FETAOST
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
300 g potatis 13,95 kr/kg 0,3 4,19 kr
300 g morötter 17,95 kr/kg 0,3 5,39 kr
200 g rödbetor 19,95 kr/kg 0,1 2,00 kr
300 g palsternacka 39,95 kr/kg 0,3 11,99 kr
150 g fryst spenat 21,50 kr/st 0,33 7,17 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,3 2,99 kr
1 burk kikärter, Coop Änglamark 400 g 12,50 kr/st 1 12,50 kr
1 citron 7,95 kr/st 1 7,95 kr
150 g fetaost, Coop 150 g 21,95 kr/st 1 21,95 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    76,10 kr
Att ha hemma: olivolja, flingsalt, spiskummin, sesamolja

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som 
används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar 
och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora 
Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. 
Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.     
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

SPAGHETTI MED TONFISK OCH GRÖNKÅL
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
320 g spaghetti, Coop 1000 g 12,50 kr/st 0,32 4,00 kr
300 g grönkål 39,95 kr/kg 0,3 11,99 kr
1 gul lök 14,95 kr/kg 0,100 1,50 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,08 0,83 kr
2 dl grädde, Coop 500 ml 22,50 kr/st 0,4 9,00 kr
0,5 citron 7,95 kr/st 0,5 3,98 kr
1 fiskbuljongtärning, Knorr 60 g 13,50 kr/st 0,167 2,25 kr
1 burk tonfisk, Coop 160 g 23,50 kr/st 1 23,50 kr
1 burk vita bönor, Coop Änglamark 400 g 12,50 kr/st 1,000 12,50 kr
30 g kapris små, Zeta 100 g 26,50 kr/st 0,300 7,95 kr
  
Kostnad för mängd ingredienser i recept    77,48 kr
Att ha hemma: olivolja, salt och svartpeppar    

BULJONGSOPPA MED PRIMÖRER OCH TOFU 
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
3 st grönsaksbuljongtärningar, Coop 120 g 12,95 kr/st 0,25 3,24 kr
2 st morötter 17,95 kr/kg 0,3 5,39 kr
200 g champinjoner, 250 g 17,95 kr/st 0,8 14,36 kr
200 g salladskål 39,95 kr/kg 0,2 7,99 kr
250 g tofu, Coop 250 g 20,95 kr/st 1,00 20,95 kr
10 g ingefära 79,95 kr/kg 0,01 0,80 kr
0,5 dl solroskärnor (30 g), Risenta 400 g 16,95 kr/st 0,075 1,27 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    53,99 kr
Att ha hemma: salt och svartpeppar, japansk soja

KÖTTFÄRSPIROGER  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
300 g nötfärs, Coop 500 g  99 kr/st 0,3 29,70 kr
300 g vitkål 22,95 kr/kg 0,3 6,89 kr
1 gul lök 13,95 kr/kg 0,1 1,40 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,167 1,66 kr
25 g jäst, Kronjäst 50 g 2,50 kr/st 0,500 1,25 kr
500 g vetemjöl, Coop 2 kg 12,95 kr/st 0,25 3,24 kr
1 ägg, Coop 6 st 15,95 kr/st 0,16 2,66 kr
0,5 gurka (200 g) 59,95 kr/kg 0,200 11,99 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    58,77 kr
Att ha hemma: smör, salt, svartpeppar, strösocker, rapsolja, ättikssprit 12%   
       
       
 

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som 
används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar 
och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora 
Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. 
Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.     
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

CANNELLONI MED LINSER OCH SOLTORKADE TOMATER  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
550 g morötter 17,95 kr/kg 0,55 9,87 kr
1 dl torkade röda linser (100 g), Risenta 500 g 25,95 kr/st 0,2 5,19 kr
150 g soltorkade tomater , Coop 285 g 28,95 kr/st 0,526 15,24 kr
1 gul lök (100 g) 14,95 kr/kg 0,1 1,50 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,16 1,66 kr
10 st torkade lasagneplattor, Coop 500 g 19,95 kr/st 0,5 9,98 kr
2 msk smör (25 g), Coop 500 g 41,95 kr/st 0,06 2,52 kr
3 dl mjölk, Coop 1000 ml 10,15 kr/st 0,3 3,05 kr
100 g grana padano, Coop 150 g 36,50 kr/st 0,66 24,33 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    72,90 kr
Att ha hemma: torkad rosmarin, tomatpuré, vetemjöl, salt och svartpeppar

MAROCKANSK KYCKLINGRYTA MED COUSCOUS     
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 gul lök (200 g) 14,95 kr/kg 0,4 5,98 kr
3 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,25 2,49 kr
3 msk tomatpuré (45 g), Coop 200 g 11,50 kr/st  0,225 2,59 kr
1 hönsbuljongtärning, Coop  12,95 kr/st 0,083 1,08 kr
900 g frysta kycklingben, Coop 900 g 49,95 kr/st 1 49,95 kr
3 dl couscous (240 g), Coop 500 g 15,95 kr/st 0,48 7,66 kr
1 dl russin (60 g), Coop 250 g 21,50 kr/st 0,24 5,16 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    74,90 kr
Att ha hemma: kardemummakärnor, gurkmeja, malen kanel, cayennepeppar, neutral olja, salt, peppar

PASTA MED MOROTSSÅS OCH KRUNCHIGA KIKÄRTOR  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
400 g penne pasta, Coop 1000 g 11,50 kr/st 0,8 9,20 kr
800 g morötter 17,95 kr/kg 0,8 14,36 kr
1 burk kokta kikärter, Coop Änglamark 400 g 12,50 kr/st 1 12,50 kr
3 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,25 2,49 kr
0,5 dl solroskärnor, Risenta 400 g 16,95 kr/st 0,075 1,27 kr
20 g persilja 59,95 kr/kg 0,020 1,20 kr
2 dl crème fraiche, Coop 2 dl  12,20 kr/st 1 12,20 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    53,22 kr
Att ha hemma: olivolja, cayennepeppar, salt, sesamolja
    

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som 
används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar 
och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora 
Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. 
Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.     
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KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

INDISKA LINSPANNKAKOR FYLLDA MED KRYDDSTARK BLOMKÅL
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 dl vetemjöl (120 g), Coop 2 kg 12,95 kr/st 0,06 0,78 kr
5 dl mjölk, Coop 1,5 L 14,30 kr/st 0,33 kr 4,77 kr
3 st ägg, Coop 6 st 15,95 kr/st 0,500 7,98 kr
1 frp röda linser, Go green 290 g 10,95 kr/st 1,000 10,95 kr
400 g blomkål 39,95 kr/kg 0,4 15,98 kr
1 gul lök 13,95 kr/kg 0,100 1,40 kr
2 dl turkisk yoghurt, Coop 500 g 14,45 kr/st 0,40 kr 5,78 kr
1 lime 5,95 kr/st 1,00 kr 5,95 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,083 0,83 kr
1 kruka koriander 19,95 kr/st 1 19,95 kr
1 rödlök 19,95 kr/kg 0,12 2,39 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    76,75 kr
Att ha hemma: gurkmeja, socker, salt, olivolja, garam masala, chilipulver, paprikapulver, ättika
 

KÅLFRITTERS MED BÖNSALSA      
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
100 g vitkål 21,95 kr/kg 0,1 2,20 kr
250 g grönkål 39,95 kr/kg 0,250 9,99 kr
1 gul lök 14,95 kr/kg 0,1 1,50 kr
1 frp svarta bönor, Zeta 400 g 12,50 kr/st 1 12,50 kr
4 tomater (400 g) 49,95 kr/kg 0,4 19,98 kr
1 lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
400 g potatis 13,95 kr/kg 0,4 5,58 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    57,69 kr
Att ha hemma: salt, svartpeppar

KIOSKRULLE MED ÄPPLE OCH PEPPARROT
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
600 g potatis 13,95 kr/st 0,6 8,37 kr
2 gul lök 14,95 kr/kg 0,2 2,99 kr
8 st grillkorv, Coop Änglamark 400 g 36,50 kr/st 0,8 29,20 kr
4 st tortillabröd, Coop 8st  10,95 kr/st 0,5 5,48 kr
1,5 dl majonnäs (150 g), Coop 345 g 16,50 kr/st 0,43 7,17 kr
2 svenska äpplen (300 g) 26,95 kr/kg 0,300 8,09 kr
40 g pepparrot 99,00 kr/kg 0,04 3,96 kr
150 g rödkål 31,95 kr/kg 0,15 4,79 kr  

Kostnad för mängd ingredienser i recept    70,05 kr
Att ha hemma: smör, salt, svartpeppar

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som 
används i receptet och de priser som gäller i Coops mellanstora 
butiker (Coop & Coop Konsum). Med reservation för prisändringar 
och lokala prisavvikelser. I Coops större butiker (Coop Forum/Stora 
Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräkningarna. 
Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop.     
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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 d5eb26 g CO2
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