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MATINSPIRATION & RECEPT
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Spara utan
att snåla.
När året är som nyast, är plånboken ofta som minst.
Och eftersom jag inte vill att någon av er ska behöva
pruta vad gäller matglädje, ska jag göra allt jag kan för
att ge matåret 2019 en riktigt bra och smart start.
En sak lovar jag er: Det går alltid att laga riktigt god
och bra mat, oavsett hur stor hushållskassan eller
budgeten är.
Nyckeln är att planera, både veckomenyer och
matinköp – och självklart hänger det ihop. Allra först
handlar det om att hitta inspirationen och recepten,
och just de sakerna tänkte jag hjälpa till med.
Den här gången tar jag avstamp i vår egen husmanskost – och andra länders motsvarigheter. Därför kan
du bjuda på allt från klassisk sjömansbiff på nötfärs
till sydamerikanska tamales eller asiatiska plättar
under januariveckorna, och sätta krydda på
trettonhelgen med en lite festligare fiskgryta.
Vällagat, och väldigt lättlagat. Vad finns det att
inte gilla?

tim

Löksoppa med
basilikabröd
4 portioner Tid: 1 tim
+ 1 tim jästid Ugn: 150°

1 6 gula lökar, skivade
1 2 msk smör
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
12 dl vatten
2 dl vitt vin
1 2 grönsaksbuljongtärningar
1 1 lagerblad
1 1 tsk torkad mejram
1 1 tsk torkad timjan
1 2 dl riven ost
Basilikabröd:
1 1 frp stora vita bönor,
(400 g) avsköljda
1 25 g jäst
6 dl vatten, rumsvarmt
1 3 msk olivolja
1 1 kruka basilika, grovt hackad
2 tsk salt
1 3 ½ dl durumvetemjöl
1 8 dl vetemjöl special
1 2 msk + ½ dl olivolja
½ msk flingsalt

Fräs löken i smör i en kastrull tills den mjuknat
och fått färg. Salta och peppra och rör om då
och då. Häll i vatten och vin och smula ner
buljongtärningarna. Tillsätt kryddorna och
låt koka ca 15 min.
Häll upp soppan i fyra skålar och toppa
med riven ost. Servera med bröd.
Basilikabröd: Mixa bönorna slätt. Smula jästen
i en bunke och rör ut med lite av vattnet. Tillsätt
resten av vattnet, olja, bönorna, basilika och salt.

Tillsätt lite mjöl i taget under omrörning.
Arbeta degen blank och slät, med slev eller
för hand. Degen blir rätt lös.
Lägg ett bakplåtspapper i en ugnsform (30x20
cm) och ringla på 2 msk olja. Häll i degen och
tryck ut i formen med oljiga händer. Låt jäsa
ca 1 tim. Ringla över resterande olja och strö
på flingsalt. Grädda mitt i ugnen till en innertemperatur på 98°, ca 45 min.

SARA TIPSAR:
För en mustigare soppa;
byt grönsaksbuljong
mot köttbuljong.

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se
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Salladsknyte med kycklingfärs och limesås
25
min
4 portioner

1 3 dl jasminris
1 500 g kycklingfärs
½ msk sesamolja
2 msk fisksås
1 1 msk strösocker
1 1 röd chili, finhackad
1 1 kruka koriander, hackad
1 1-2 lime, pressad saft
salt
1 1 isbergssallad

Limesås:
1 1 lime, finrivet skal och saft
1 1 dl mango chutney
1 ½ dl majonnäs
½ dl vatten
Mangosallad:
1 1 mango, skalad och tärnad
1 180 g färska böngroddar
1 ½ lime, pressad saft
salt

Koka riset. Stek kycklingfärsen i sesamolja tills den
är smulig och genomstekt.
Tillsätt fisksås, socker, chili
och koriander. Pressa ner
limesaft och smaka av
med salt. Rör ihop
ingredienserna till såsen.
Blanda ingredienserna till
mangosalladen. Plocka
salladsbladen och
skölj i kallt vatten.

SARA TIPSAR:
Servera ris, färs
och mangosallad i
salladsbladen.

SARA TIPSAR:
Använd gärna torkad,
blötlagd svamp nu när
det inte är säsong.

Risonirisotto med svamp
25
min
4 portioner

3 dl risoni
1 250 g svamp,
t ex champinjoner eller 		
kantareller, skivade
1 1 msk smör
1 ½ msk olivolja
1 1 vitlöksklyfta, finhackad
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
3 dl vatten
4

½ dl vitt vin
2 msk kantarellfond
1 70 g babyspenat
1 3 dl finriven parmesan
Koka risonipastan i saltat
vatten. Hetta upp en stekpanna och stek svampen i
smör, olja och vitlök. Salta,
peppra och stek till fin färg.

Koka upp vatten, vin och
fond. Häll av pastavattnet
när den är al dente och häll
ner pastan i buljongen.
Vänd ner svamp, spenat och
nästan all parmesan. Smaka
ev av med salt och toppa
med resten av parmesanen.
Servera direkt.
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Lax- och purjolökspaj
40
min

Tamales

4 portioner Ugn: 175°

4 portioner

500 g kycklingklubbor
2 msk smör
2 lagerblad
10 hela svartpepparkorn

Fyllning:
1 3 salladslökar, strimlade
1 2 röda chili, finhackade
1 1 kruka koriander, hackad
1 2 msk neutral olja
½ tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
Deg:
5 dl majsströbröd
1 5 dl vetemjöl
1 1 ½ tsk bakpulver
1 tsk salt
1 50 g smält smör
5 dl buljong,
från kycklingkoket
Tillbehör:
1 12 kålblad
resten av buljongen
1 1 msk neutral olja,
till stekning

Lägg kycklingen i en kastrull
och häll på vatten så att det
täcker. Tillsätt smör och
kryddor och låt koka under
lock 30 min. Sila av buljongen
och spara till degen.
Fyllning: Plocka köttet från
kycklingen och strimla.
Blanda med resten av ingredienserna till fyllningen.
Deg: Blanda alla torra ingredienser och tillsätt smör och
buljong. Arbeta ihop till en
slät deg. Dela degen i 12
bitar och platta till varje bit

på mjölat bakbord till en
rektangel. Fördela fyllningen
som en sträng i mitten av
degen. Vik degen över fyllningen så att den täcks, och
tryck ihop kanterna till ett
degknyte. Ånga fyra knyten
i taget i 10 min. Hit kan
förberedas.
Vid servering: Koka kålbladen 5 min i saltat vatten.
Stek de ångade knytena i
olja tills de får fin färg.
Servera stekta tamales med
kål och buljong.

1 pajdeg (230 g)
1 3 ägg
1 2 dl grädde
1 2 dl mjölk
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
1 ½ purjolök
1 ½ msk olivolja
1 4 kokta potatisar,
i bitar
200 g färsk lax,
i strimlor
1 1 dl dill, grovhackad

Tryck ut pajdegen i en pajform
och nagga med en gaffel. Grädda
mitt i ugnen ca 10 min. Vispa lätt
ihop ägg, grädde, mjölk, salt och
peppar. Dela purjolöken på längden och skär i 5 cm långa bitar.
Fräs i olja så den blir mjuk utan
att få färg. Fördela purjolöken,

potatis, lax och dill i pajskalet
och häll över äggstanningen.
Grädda mitt i ugnen tills äggstanningen stelnat, ca 25 min.

Färdig pajdeg
sparar mycket
tid i köket.

SARA TIPSAR:
Det går bra att ånga
knytena i ett durkslag
i en stor kastrull
med lock.

Ursprungligen en
sydamerikansk
rätt av majsdeg
med köttfyllning,
serverad i majskolvsblad.
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Pasta med bacon och blomkål
25
min

Rotfruktsråraka med bönsalsa
35
min

4 portioner

4 portioner

1 300 g morot
1 300 g palsternacka
eller kålrot
1 400 g potatis
1 tsk salt
1 1 krm cayennepeppar
1 2 msk olivolja
Bönsalsa:
1 2 tomater
1 1 burk vita bönor
(400 g), avsköljda
1 1 kruka persilja, finhackad
1 ½ rödlök, finhackad
1 1 vitlöksklyfta, riven
1 1 msk olivolja
1 1 tsk spiskummin
1 tsk flingsalt
1 1 tsk chiliflakes
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Skala och grovriv rotfrukterna. Rör ihop med salt och
cayennepeppar. Hetta upp
olja i en stekpanna och skeda
upp små högar av riven rotfrukt. Platta till högarna och
stek dem krispiga och till fin

färg på båda sidor på svag
värme.
Bönsalsa: Tärna tomaterna och
blanda med bönor, persilja, lök,
vitlök, olja och kryddor. Toppa
rårakorna med bönröran.

1 400 g pasta
1 1 frp bacon
(140 g), strimlad
1 1 gul lök, hackad
1 påse blomkålsris
(300 g)
1 ½ kruka timjan,
finhackad
1 1 vitlöksklyfta,
finhackad
1 dl vitt vin
1 3 dl grädde
salt och svartpeppar

Koka pastan enligt anvisningen på
förpackningen. Hetta upp en stekpanna
och stek bacon lätt knaprigt. Tillsätt lök
och fräs under omrörning någon minut
till. Tillsätt blomkålsris, timjan och vitlök
och stek ytterligare 5 min.
Häll i vinet och låt koka in. Rör ner grädde
och låt småputtra tills såsen är krämig,
2-3 min. Smaka av med salt och peppar.
Vänd ihop såsen med pastan vid servering.

Carlsberg Non
Alcoholic Organic 0,5%
Ett friskt och balanserat
öl som blir ett perfekt
sällskap till krämiga
pastarätter.
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Indisk ingefärskyckling
40
min

Kokospannkakor med sesampicklad kålsallad
30
min
4 portioner

4 portioner

1 600 g kycklinglårfiléer
1 2 tsk neutral olja
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
1 1 gul lök, hackad
1 ½ dl finhackad ingefära
1 3 vitlöksklyftor, finhackade
1 2 tsk malen koriander
1 1 tsk gurkmeja
1 1 tsk spiskummin
1 1 krm cayennepeppar
1 400 ml kokosmjölk
2 dl vatten
Till servering:
1 3 dl basmatiris
150 g haricot verts
1 150 g körsbärstomater,
halverade
1 1 kruka koriander
(blad och stjälk)
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Hetta upp olja i en gryta och
bryn kycklingen. Salta och
peppra. Tillsätt lök, ingefära,
vitlök och de torra kryddorna.
Fräs en stund till. Häll i kokosmjölk och vatten. Låt sjuda
under lock ca 30 min.

Koka riset. Lägg haricots
verts på riset de sista 5 min
och tomaterna precis vid
serveringen. Toppa med
hackad koriander.

1 400 ml kokosmjölk
1 4 ägg
3 dl majsmjöl
1 tsk salt
1 olja, till stekning
1 100 g färska böngroddar
1 ev ½ dl skalade
sesamfrön
Kålsallad:
3 dl vatten
1 1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12 %)
1 påse coleslawmix
(400 g)
1 tsk sesamolja
½ tsk salt

Vispa ihop kokosmjölk, ägg,
majsmjöl och salt. Låt smeten
vila ca 5 min innan stekning.
Hetta upp olja i en stekpanna.
Häll ¾ dl smet i pannan, strö
över lite böngroddar och ev
sesamfrön, stek 2-3 min och
vänd sedan plätten.

Stek 2-3 min till. Gör likadant
med resten av smeten.
Kålsallad: Rör ihop vatten,
socker och ättiksprit tills
sockret löst sig. Vänd ner
coleslawmixen, sesamolja
och salt. Servera kålsalladen
till plättarna.

1664 Kronenbourg
Blanc Alkoholfri
Ett veteöl med inslag
av citrus, persika och
koriander, perfekt till
rätter med heta och
asiatiska inslag.
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Ugnsomelett med fetaost och basilika
25
min

1

tim

4 portioner Ugn: 200°

1 8 ägg
1 1 dl mjölk
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
1 150 g fetaost
1 1 frp kokta linser (290 g),
sköljda
1 ½ kruka basilika

Vispa lätt ihop ägg, mjölk, salt
och peppar. Häll smeten i en
smord ugnsform och strö över
smulad fetaost, linser och
basilikablad. Grädda mitt i
ugnen tills omeletten rest sig
och fått fin färg, 15-20 min.

Morotsallad: Blanda ihop
morötter med citron, olivolja
och salt. Rosta pumpakärnorna i en torr stekpanna
och vänd ihop direkt med
morötterna. Servera salladen
till omeletten.

Morotsallad:
1 300 g morötter, grovrivna
1 ½ citron, rivet skal och saft
1 1 msk olivolja
½ tsk flingsalt
1 ½ dl pumpakärnor

Carlsberg Non
Alcoholic Organic 0,5%
Ett friskt och balanserat
öl som gärna möter mat
med många smaker
och lite extra
sälta.
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Sjömansbiff på nötfärs med dillinlagd gurka
4 portioner Ugn: 200°

1 500 g nötfärs
1 2 msk smör
½ tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
1 3 gula lökar, skivade
4 dl vatten
1 33 cl öl, gärna mörk
1 1 ½ köttbuljongtärning
eller 2 msk oxfond
1 2 msk hackad färsk
timjan
1 800 g potatis, skalad,
tunt skivad

Stek färsen brun och smulig i
smör, salta och peppra, häll
upp i en skål. Bryn löken i smör
under omrörning. Tillsätt vatten,
öl, buljong eller fond, och timjan.
Lägg färsen i en ugnsform
och fördela potatisen
ovanpå. Häll över lökbuljongen. Tillaga
mitt i ugnen tills
potatisen är mjuk,
30-40 min.

Dillinlagd gurka: Blanda
vatten, socker och ättiksprit
tills sockret löst upp sig. Vänd
ner gurkskivorna och dillen, låt
stå till servering.

Dillinlagd gurka:
1 ½ gurka, tunt skivad
1 ½ dl vatten
1 1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12 %)
1 ½ dl hackad dill
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Fiskgryta med saffran och aioli
30
min
4 portioner

1 500 g Torskrygg eller 		
Gourmetbitar, Findus
1 tsk salt
2 påsar ratatouillemix
(à 400 g)
1 1 msk olivolja
1 2 vitlöksklyftor, finhackade
½ g saffran (1 pkt)
1 1 msk finhackad timjan
1 500 g krossade tomater
2 dl vitt matlagningsvin
2 dl vatten
1 msk hummerfond
1 2 tsk socker
bake off vitlöksbröd,
till servering
Aioli:
1 1 ½ dl majonnäs
1 ½ dl crème fraiche
1 1 vitlöksklyfta, riven
2 krm salt
1 1 krm cayennepeppar
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Skär fisken i tärningar och salta.
Fräs grönsaksmixen i olja i en kastrull.
Tillsätt vitlök, saffran och timjan.
Häll i krossade tomater, vin, vatten,
fond och socker och låt sjuda ca 8 min.
Lägg ner fisken och dra kastrullen från
värmen. Låt vila under lock ca 5 min.

Somersby
Äppelcider 0,0%.
Välbalanserad, fruktig
och halvsöt. En klassisk,
smakrik och frisk
cider av yppersta
kvalitet.

Grädda bröden enligt anvisningen på
förpackningen. Blanda ingredienserna
till aiolin och servera till grytan.

Garnera fiskgrytan
med timjan.
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MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
22 g CO2

ID 26ea

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

