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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 6c3a26 g CO2

NR 2 2019



Morots- och ingefärsbulgur  
med kabanoss och fetaost 
4 portioner

25  
min

2 dl bulgur
400 g morötter
30 g färsk ingefära
2 msk olivolja
salt och cayennepeppar
4 kabanosskorvar
150 g fetaost
70 g rucola 

Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen. Skala och 
skär morötter och ingefära i mindre bitar. Koka tillsammans 
i saltat vatten tills morötterna är mjuka. Häll av vattnet och 
mixa morötter och ingefära till en slät puré. Tillsätt oljan 
och smaka av med salt och lite cayennepeppar. 

Grilla eller stek korvarna i lite olja tills de är genomvarma 
och har fin färg. Vänd runt bulgur med morotspurén och 
toppa med smulad fetaost vid servering. Servera med rucola.
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Äntligen är våren och ljuset här och i takt med det ökar 
ofta lusten att laga mat och umgås. Vi har nu fyllt på 
samlingen med ännu fler lättlagade, goda och ibland 
extra enkla recept, så att du kan laga mat snabbt för att 
få tid att äta långsamt – tillsammans. Vad sägs exempelvis 
om fänkålspotage eller matvetesallad med varmrökt lax 
och ägg? Som vanligt kostar inget mer än 80 kronor för 
fyra personer. 

Under våren infaller även viktiga mathelger som påsk och 
grillpremiär – pröva något nytt som en omelettrulle med 
grönkål och fetaost till påsk eller invig grillsäsongen med 
kycklingspett och asiatisk potatissallad.

Beräkningarna utgår från mängden ingredienser som går 
åt till fyra portioner, inte från vad varje förpackning kostar. 
Längst bak i broschyren ser du exakt hur vi har räknat.

I Coop-appen och på coop.se finns alla 4 personer 80 kr-  
recept, även flera under 15 minuter, samlade. Recepten är 
köpklara, vilket betyder att du som har leverans från 
coop.se på din ort kan få alla ingredienser till veckans 
meny levererade till dörren. 

RECEPT
Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-app och 
på coop.se
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Kålwrap med  
grillade bönbiffar 
4 portioner

35  
min

2 dl jasminris
1 färskt vitkålshuvud (ca 500 g)
2 burkar kokta kidneybönor (à 400 g)
1 ägg
1 dl ströbröd
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
grillolja

Till servering:
1 dl majonnäs
srirachasås
1 kruka koriander, blad och stjälk

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Plocka loss några hela blad (300 g) från kålen och riv 
resten (200 g) grovt. Skölj bönorna och låt rinna av. 
Mixa slätt med en stavmixer. Blanda bönorna med 
den rivna kålen, ägg, ströbröd, vitlök, salt och peppar. 
Forma till  ca 20 små biffar med blöta händer. 

Koka upp saltat vatten i en stor kastrull. Lägg de 
hela kålbladen i det kokande vattnet och koka tills 
de är mjuka, ca 3 min. Skölj bladen i kallt vatten och 
låt rinna av. Pensla biffarna med grillolja och grilla 
eller stek tills de är genomvarma och har fin färg, ca 
4 min. Servera riset och biffarna inlindade i kålbladen. 
Toppa med majonnäs, srirachasås och koriander.

Pasta puttanesca  
med sardiner  
4 portioner

15  
min

400 g spagetti 
1 gul lök, finhackad
3 vitlöksklyftor, finhackade
3 msk tomatpuré
2 msk olivolja
400 g krossade tomater 
2 dl vatten
½ dl små kapris
1 burk sardiner i olja (120 g)
1 msk flytande honung
salt och svartpeppar
1 kruka kruspersilja

Koka spagettin enligt anvisningen på förpackningen. 
Fräs lök, vitlök och tomatpuré i olja under omrörning. 
Tillsätt krossade tomater, vatten och kapris. Lyft 
sardinerna ur oljan och lägg ner i såsen. Rör om och 
låt sjuda  ca 10 min. Smaka av med honung, salt och 
peppar. Vänd runt med pastan och finhackad persilja. 

Även gott att servera  
i tortilla- eller pitabröd.



Sparrissoppa med  
ostflarn och krutonger 
4 portioner  Ugn: 175°

15  
min

1 gul lök, finhackad
neutral olja, till stekning
2 dl vitt matlagningsvin  
2 burkar vit sparris (à 330 g)
3 dl grädde
1 grönsaksbuljongtärning
salt

Tillbehör:
4 skivor vitt bröd, gårdagens
½ dl olivolja
1 tsk salt
½ tsk cayennepeppar
40 g grana padano, finriven

Skär brödet i tärningar. Vänd runt med olja, salt och 
cayenne peppar på en plåt med bakplåtspapper. Lägg ut 
osten i 4 avlånga högar bredvid krutongerna. Rosta mitt   
i ugnen tills allt har fin färg, ca 10 min. Låt svalna lätt på 
plåten.  Böj ev ostflarnen och låt kallna helt.

Fräs löken i olja i en kastrull. Häll i vin och låt koka ca  
3 min. Häll sparrisspadet i kastrullen och dela sparrisen  
i   4 delar. Tillsätt grädde, sparris och smula ner buljong-
tärningen. Låt soppan sjuda ca 10 min. Mixa soppan slät 
och smak av med salt.

Toppa soppan med  krutongerna och ostflarnen.

TIPS!
Matvete är mättande 

och går snabbt  
att tillaga. 
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Matvetesallad med  
varmrökt lax och ägg 
4 portioner

15  
min

2 dl matvete
4 ägg
100 g rödkål
1 rödlök
½ gurka
100 g frysta haricots verts, tinade
2 msk olivolja
1 msk vit balsamvinäger
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
125 g varmrökt lax, delad i bitar

Koka äggen 5 min, kyl ner och skala direkt. Koka mat-
vetet enligt anvisningen på förpackningen. Låt svalna 
något. Strimla kål och lök tunt, gärna med mandolin. 
Hyvla gurkan på längden med mandolin eller osthyvel.

Blanda olja, vinäger, salt och peppar till en vinägrett 
och vänd runt med matvetet, alla grönsakerna och 
laxen. Servera med ägghalvor. 

Garnera soppan med någon 
färsk ört som du har 
hemma, t ex oregano.



Surimicakes med fries 40   
min

4 00 g surimisticks (crabsticks), 
tinade 

2 ägg
1 dl vetemjöl
1 ½ salladslök, tunt skivad
1 tsk chiliflakes
1 ½ msk fisksås
1 tsk worcestershiresås
neutral olja, till stekning

Fries:
600 g potatis
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt

Dippsås:
1 dl majonnäs
1 tsk worcestershiresås
1 tsk chiliflakes
½ salladslök, strimlad

Smula sönder surimisticksen ner i en bunke och blanda 
med ägg, vetemjöl, salladslök, chiliflakes, fisksås och 
worcester  shiresås. Mixa till en smet med stavmixer. 
Forma till små biffar med blöta händer eller använd en 
sked. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna tills 
de är genomstekta och har fin färg. 

Fries: Skrubba potatisen och skär i stavar. Låt dem ligga i 
kallt vatten minst 5 min. Häll av och torka av potatisstav-
arna med kökshandduk och fördela på en plåt med bak-
plåtspapper. Ringla över olja och salta. Rosta mitt i ugnen 
till fin färg, ca 25 min. 

Dippsås: Blanda majonnäs och worcestershiresås. Toppa 
med chiliflakes och salladslök. Servera surimicakes med 
fries och dippsås. 

4 portioner  Ugn: 225°

Toppa gärna med 
hackad färsk röd chili.

TIPS!
Även gott att servera 

med äggnudlar  
istället för ris. 

98

Fläskwok med cashewnötter
4 portioner

35 
min

2 dl jasminris
500 g fläskbog/picnicbog
ca 1 msk majsstärkelse
1 msk neutral olja
250 g broccoli, i mindre bitar
¼ purjolök, tunt skivad
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 msk kinesisk soja
2 tsk strösocker
1 dl vatten
100 g cashewnötter

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Skär köttet i tunna strimlor och vänd runt med 
majsstärkelsen. Hetta upp olja i en wok eller 
stor stekpanna och stek broccoli, purjolök, 
cashewnötter och vitlök på hög värme. Stek 
hastigt så att grönsakerna behåller sin krispighet 
och lägg åt sidan. 

Bryn köttet lite åt gången, salta och peppra. 
Lägg i grönsakerna, häll på soja, socker och 
vatten och låt puttra ihop någon minut. 
Servera med riset.



TIPS!
Späd majonnäsen med 
lite vatten så blir den 

lättare att ringla.
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Om du inte grillar spetten, 
kan du steka dem som järpar 
och sticka in spetten efteråt.

Asiatisk potatissallad  
med kycklingspett
4 portioner

40
min

500 g kycklingfärs
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk salt

Asiatisk potatissallad:
600 g potatis
1 liten rödlök
1 lime
flingsalt

Tvätta och koka potatisen i saltat vatten. Låt kallna och 
skär i skivor. Skiva löken tunt och vänd runt i saften från 
halva limen och lite salt. Låt stå fram till servering. 

Blötlägg spetten om du använder träspett. Blanda alla 
ingredienser till glazen. Blanda färsen med vitlök och 
salt. Krama fast färsen på grillpinnar med blöta händer. 
Pensla med glazen och grilla eller stek tills färsspetten 
är genomstekta.

Fördela potatisen på ett uppläggningsfat och strö över 
lite flingsalt. Ringla över majonnäs och srirachasås. 
Toppa med rödlök och koriander. Servera med spetten 
och resten av limen i klyftor. 

1 dl majonnäs 
2 msk srirachasås
½   kruka koriander, grovt skuren 

(stjälk och blad)

Glaze: 
2 msk kinesisk soja
2 msk ljus sirap eller honung
1 msk srirachasås



1 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
5 dl standardmjölk
4 ägg
50 g smör, smält
½ tsk salt 

Fyllning:
200 g grönkål, plockade blad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk olivolja
salt
150 g fetaost

Tomatsallad:
250 g tomater
1 msk olivolja
2 tsk balsamvinäger
salt och svartpeppar

Vispa ihop mjöl och bakpulver med 1 dl av mjölken till 
slät konsistens. Tillsätt resten av mjölken, ägg, smör 
och salt. Vispa till en jämn smet. Häll ut i en djup ugns-
plåt som är klädd med bakplåtspapper. Grädda mitt i 
ugnen ca 20 min. Lägg ett bakplåtspapper över omeletten 
och vänd runt så undersidan hamnar uppåt.

Stek grönkål och vitlök i olja tills kålen mjuknat, smaka 
av med salt. Fördela hälften av kålen över den klara 
omeletten. Smula över hälften av fetaosten och rulla 
ihop omeletten med hjälp av bakplåtspappret till en 
kompakt rulle. Toppa med resterande grönkål.

Tärna tomaterna fint och vänd runt med olja, vinäger, 
salt och peppar. Smula över resten av fetaosten och 
servera till omelettrullen.

TIPS!
Häll soppan i värmetåliga 
skålar, toppa med osten 

och gratinera i ugn på  
grilleffekt till 

 fin färg. 
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35  
min

Omelettrulle med  
grönkål och fetaost  
4 portioner  Ugn: 175°

Fänkålspotage
4 portioner

20  
min

500 g potatis, skalad och tärnad
1 stor fänkål, (400 g) strimlad
1 stor gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, skivad
neutral olja, till stekning
12 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
150 g riven cheddarost

Kumminfärskost:
2 tsk kumminfrön
100 g cream cheese
bröd, hårt eller mjukt, till servering

Fräs potatis, fänkål, lök och vitlök i olja i en kastrull. 
Häll i vatten och smula ner buljongtärningarna. Koka 
tills allt är mjukt. Krossa potatis och fänkål lätt med 
en ballongvisp så buljongen blir krämig med lite bitar 
kvar. Servera soppan toppad med riven ost.  

Rosta kumminfröna i torr stekpanna och rör ner i 
 färskosten. Servera med bröd.
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Friterade kräftstjärtar  
med dippsås och ris 
4 portioner

40  
min

3 dl jasminris
2 dl vetemjöl
1 msk bakpulver
½ tsk salt
2 dl iskallt vatten
1  burk kräftstjärtar i lag (360 g), 

avrunna 
neutral olja, till fritering

Till servering:
200 g vitkål, i bitar
neutral olja
1 tsk flingsalt
2 dl sweet chilisås
1 lime, finrivet skal och saft

TIPS!
Om du saknar  

termometer kan du sticka 
ner skaftet på en träslev i 
oljan. Oljan är lagom varm 
när det bubblar ordentligt 

kring skaftet.

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Blanda 
vetemjöl, bakpulver och salt, häll i vattnet och rör till 
en jämn smet. Hetta upp olja till 160° i en kastrull med 
höga kanter. Doppa kräftstjärtarna två och två i smeten 
med hjälp av två skedar, lägg ner i oljan och fritera till 
fin färg. Låt rinna av på hushållspapper.

Stek vitkålen i olja i en het stekpanna tills den mjuknat, 
salta. Blanda sweet chilisås med limeskal (endast det 
gröna) och saften från halva limen till en dippsås. Skär 
andra limehalvan i bitar. Servera kräftstjärtarna med 
ris, stekt kål, limebitar och dippsås.

Linsgulasch  
med vitlöksbröd 
4 portioner  Ugn: 200°

30  
min

1 stor gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 msk olivolja
½ dl tomatpuré
1 msk paprikapulver
2 tsk kumminfrön
1 tsk cayennepeppar
1 tsk salt
8 dl vatten
2 dl torkade röda linser
400 g krossade tomater
500 g potatis, skalad och tärnad
1 tsk strösocker
salt

Till servering:
4 små bake off-baguetter
2 msk olivolja
1 vitlöksklyfta, finriven
½ tsk cayennepeppar

Fräs lök och vitlök i olja till den är mjuk och glansig i en 
kastrull. Tillsätt tomatpuré och de torra kryddorna. Stek 
under omrörning i 3 min på hög värme. Tillsätt vatten, 
linser, krossade tomater och potatis. Låt sjuda tills 
potatisen är mjuk, ca 10 min. Tillsätt socker och smaka 
av med salt. 

Rör ihop olivolja, vitlök och cayennepeppar, snitta bag uett-
erna och ringla över vitlöksoljan. Grädda bröden mitt i 
ugnen tills de är gyllenbruna och servera till gulaschen.

Gott att grädda 
vitlöksbrödet med riven 

parmesan på.



KOSTNADSBERÄKNINGAR KOSTNADSBERÄKNINGAR

MOROTS- OCH INGEFÄRSBULGUR MED KABANOSS OCH FETAOST
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 dl bulgur (160 g), Coop 500 g 15,95 kr/st 0,32 5,10 kr 
400 g morötter, Coop 500 g 9,95 kr/st 0,8 7,96 kr 
30 g ingefära 49,95 kr/st 0,03 1,50 kr 
4 st kabanoss, Coop 225 g 23,95 kr/st 1 23,95 kr 
150 g fetaost, Coop 150 g 21,95 kr/st 1 21,95 kr  
70 g rucola, Coop 70 g 17,95 kr/st 1 17,95 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    78,41 kr
Att ha hemma: olivolja, salt, cayennepeppar

SURIMICAKES MED FRIES
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
600 g potatis, Coop 2 kg 34,95 kr/st 0,3 10,49 kr  
2 st salladslök, 125 g 19,95 kr/st 0,4 7,98 kr 
400 g surimi fryst, Coop 100 g  13,55 kr/st 4 54,20 kr  
2 ägg, Coop 6-pack 15,95 kr/st 0,33 5,32 kr  
2/3  msk worcestershire sås (15 ml),  

Lea och Perins 150 ml 26,50 kr/st 0,07 1,99 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    79,98 kr
Att ha hemma: neutral olja, salt, vetemjöl, fisksås, majonnäs och chiliflakes

FLÄSKWOK MED CASHEWNÖTTER
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 dl jasminris (160 g), Coop 1000 g 23,50 kr/st 0,16 3,76 kr
500 g fläskstek av bog, Coop 1400 g 59,95 kr/kg 0,35 21,41 kr
250 g broccoli, 250 g 14,95 kr/st 1 14,95 kr
100 g purjolök 24,95 kr/kg 0,1 2,50 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,16 1,66 kr
100 g cashewnötter, Coop 100 g 26,95 kr/st 1 26,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    71,23 kr
Att ha hemma: neutral olja, kinesisk soja, svartpeppar, majsstärkelse

FÄNKÅLSPOTAGE
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 gul lök (100 g) 17,95 kr/kg 0,1 1,80 kr
1 fänkål (400 g) 39,95 kr/kg 0,4 15,98 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,08 0,83 kr
500 g potatis, Coop 2 kg 34,95 kr/st 0,25 8,74 kr
150 g cheddarost riven, Coop 150 g 19,95 kr/st 1 19,95 kr
2 grönsaksbuljongtärningar, Coop 120 g 12,95 kr/st 0,16 2,16 kr
2 tsk kumminfrön (8 g), Kockens 25 g 11,50 kr/st 0,32 3,68 kr
100 g färskost, Philadelphia 200 g 21,95 kr/st 0,5 10,98 kr
100 g knäckebröd, Finn Crisp original 200 g 14,95 kr/st 0,5 7,48 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    71,60 kr
Att ha hemma: svartpeppar

OMELETTRULLE MED GRÖNKÅL OCH FETAOST
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
4 ägg, Coop 6-pack 15,95 kr/st 0,66 10,63 kr
5 dl standardmjölk, Coop 1 liter 10,50 kr/st 0,5 5,25 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st  0,08 0,83 kr
200 g grönkål 29,95 kr/st 1 29,95 kr
150 g fetaost, Coop 150 g 21,95 kr/st 1 21,95 kr
250 g tomater kvist 29,95 kr/kg 0,25 7,49 kr
50 g smör, Coop 500 g 41,95 kr/st 0,1 4,195 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   80,29 kr
Att ha hemma: svartpeppar, salt, olivolja, vetemjöl, bakpulver, balsamvinäger

KÅLWRAP MED GRILLADE BÖNBIFFAR
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 burkar kokta kidneybönor, Coop 410 g 9,95 kr/st 2 19,90 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,08 0,83 kr
1 ägg, Coop 6-pack 15,95 kr/st 0,16 2,66 kr
500 g vitkål 17,95 kr/kg 0,5 8,97 kr
1 dl majonnäs (100 g), Coop 260 g 15,95 kr/st 0,38 6,13 kr
1 kruka koriander (30 g) 19,95 kr/st 1 19,95 kr
2 dl jasminris (160 g), Coop 1000 g 23,50 kr/st 0,16 3,76 kr
1 dl ströbröd (50 g), Coop 400 g 12,50 kr/st 0,12 1,56 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    63,76 kr
Att ha hemma: grillolja, salt, svartpeppar, srirachasås

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

PASTA PUTTANESCA MED SARDINER  
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
400 g spaghetti, Coop 1000 g 12,50 kr/st 0,4 5,00 kr
1 gul lök (100 g) 17,95 kr/kg 0,1 1,80 kr
3 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,25 2,49 kr
400 g krossade tomater, Coop 400 g 11,95 kr/st 1 11,95 kr
1 kruka kruspersilja (30 g) 19,95 kr/st 1 19,95 kr
1 burk sardiner, Coop 120 g 16,50 kr/st 1 16,50 kr
50 g kapris små, Zeta 100 g 26,50 kr/st 0,5 13,25 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    70,94 kr
Att ha hemma: tomatpuré, olivolja, honung, salt, svartpeppar

ASIATISK POTATISSALLAD MED KYCKLINGSPETT
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
500 g kycklingfärs, Kronfågels 500 g 44,95 kr/st 1 44,95 kr
1 vitlöksklyfta 9,95 kr/st 0,08 0,83 kr
600 g potatis, Coop 2 kg 34,95 kr/st 0,3 10,49 kr
1 lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
1 röd lök (70 g) 19,95 kr/kg 0,07 1,40 kr
1/2 kruka koriander 19,95 kr/st 0,5 9,98 kr
1 dl majonnäs (100 g), Coop 260 g 15,95 kr/st 0,38 6,13 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    79,73 kr
Att ha hemma: kinesisk soja, sirap, flingsalt, srirachasås

LINSGULASCH MED VITLÖKSBRÖD
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 gul lök (100 g) 17,95 kr/kg 0,1 1,80 kr
2  dl torkade röda linser (200 g),  

Coop Änglamark 500 g 27,50 kr/st 0,4 11,00 kr
500 g potatis, Coop 2 kg 34,95 kr/st 0,25 8,74 kr
0,5 dl (50 g) tomatpuré, Coop 200 g 11,5 kr/st 0,25 2,87 kr
2 vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,16 1,66 kr
2 tsk kumminfrön (8 g), Kockens 25 g 11,50 kr/st 0,32 3,68 kr
400 g krossade tomater, Coop 400 g 11,95 kr/st 1 11,95 kr
1 förpackning baguette vete, Coop 300 g 12,95 kr/st 1 12,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   52,85 kr
Att ha hemma: olivolja, paprikapulver, cayennepeppar, strösocker

FRITERADE KRÄFTSTJÄRTAR MED DIPPSÅS OCH RIS
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
3 dl jasminris (240 g), Coop 1000 g 23,50 kr/st 0,24 5,64 kr
2 dl vetemjöl (120 g), Coop 2000 g 14,95 kr/st 0,06 0,90 kr
2 dl sweet chilisås (200 ml), Coop 495 ml 19,50 kr/st 0,40 7,88 kr
360 g kräftstjärtar, Coop 360 g 55,95 kr/st 1 55,95 kr
1 lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
200 g vitkål  17,95 kr/kg 0,2 3,59 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept    79,91 kr
Att ha hemma:  bakpulver, salt, neutral olja

MATVETESALLAD MED VARMRÖKT LAX OCH ÄGG 
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
2 dl matvete (160 g), Frebaco 500 g 14,95 kr/st 0,32 4,78 kr
4 ägg, Coop 6-pack 15,95 kr/st 0,66 10,63 kr
100 g rödkål 31,90 kr/kg 0,1 3,19 kr
1 rödlök (70 g) 19,95 kr/kg 0,07 1,40 kr
100 g haricots verts frysta, Coop 500 g  18,50 kr/st 0,2 3,70 kr
125 g varmrökt lax, Coop 125 g 52,95 kr/st 1 52,95 kr
150 g gurka 22,95 kr/kg 0,15 3,44 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept   80,09 kr
Att ha hemma: olivolja, salt, svartpeppar, vit balsamvinäger

SPARRISSOPPA MED OSTFLARN OCH KRUTONGER
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
1 gul lök (100g) 17,95 kr/kg 0,1 1,80 kr
2 burkar vit sparris, Coop 330 g 26,50 kr/st 2 53,00 kr
3 dl grädde, Coop 500 ml 22,50 kr/st 0,6 13,50 kr
40 g grana padano, Coop 150 g 36,50 kr/st 0,26 9,73 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept    78,03 kr
Att ha hemma: salt, olivolja, gammalt vitt bröd, cayennepeppar, grönsaksbuljongtärning, 
matlagningsvin

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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