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Smått och gott
till försommarbordet

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR FLERA SMAKER

Grillat och grönt
för alla smaker
Ett säkert tecken på att sommaren närmar sig är när måltiderna
flyttar ut och timmarna blir senare. Doften av nygrillat och ett
uppdukat bord med nylagade rätter och gröna tillbehör – finns
det något härligare?

Parmakorgar med melonsallad
25
min
Ca 20 stycken Ugn: 200°

ca 16 skivor parmaskinka
¼ nätmelon
¼ gurka
10 myntablad, hackade
½ röd chili, hackad
1 lime, pressad saft

Forma parmaskinkan till korgar på en upp- och
nedvänd muffinsplåt eller små ugnståliga koppar.
Ställ i ugnen ca 10 min. Låt parmakorgarna svalna
på plåten eller kopparna. Skala, kärna ur och skär
melon och gurka i små kuber. Blanda med mynta
och chili. Pressa i limesaften. Fyll parmakorgarna
med melonsalladen vid servering.

Här i broschyren hittar du såväl nya grilltips som vackra och
läckra sallader på säsongens råvaror. Dessutom en riktig klassiker
i ny tappning, vår underbara smörgåstårta som jag här har fyllt
med kallrökt lax och toppat med räkor. Perfekt om du vill överraska
eller fira någon.
Ett annat uppskattat inslag är charkbrickan. Att ställa fram en
sådan före, under eller efter maten sätter extra piff i både gom
och själ. Framförallt när man vet att produkterna också kommer
från bra djurhållning.
Öppna dörren och njut av sommarluften.

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

Dekorera korgarna
med myntablad.

RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se
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Smörgåstårta med räkor och lax
45
min
8–12 portioner Ugn: 225°
2 frp kyld smördeg (à 265 g)
1 ägg, uppvispat
ca 9 skivor kavring, kantskurna
180 g kallrökt lax, skivad
2 dl crème fraiche
Räkröra:
300 g skalade räkor
1 dl majonnäs
2 msk hackad dill
½ liten rödlök, finhackad
Laxröra:
375 g varmrökt lax
2 dl crème fraiche
1 citron, endast finrivet skal
Garneringsförslag:
skalade räkor
sparrisknoppar
färska örter
ätbara blommor
svarvade grönsaker,
t ex polkabetor
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Skär smördegarna i två lika stora cirklar, ca 20 cm i
diameter. Nagga cirklarna med en gaffel, nyp upp
kanterna och pensla med ägg. Grädda mitt i ugnen
tills de har fått fin färg och puffat upp, ca 15 min.
Låt svalna. Blanda alla ingredienser till räkröran.
Mosa ihop ingredienserna till laxröran.
Skär kavringsskivorna så att de går att lägga ihop,
sida vid sida, till en cirkel. Bred ut laxröran på en
smördegsbotten. Lägg på kavringen, fördela laxskivorna ovanpå och klicka på räkröran. Lägg på den
andra smördegsbotten. Bred ut crème fraiche över
smördegen och garnera med räkor, sparrisknoppar,
örter, blommor och svarvade grönsaker.

SARA TIPSAR:
Överbliven kavring
kan du enkelt smörsteka
och göra krutonger av.
Jättegott att toppa
sallad med.

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.
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Pastasallad med basilika- och spenatpesto
30
min
6 portioner eller 10 bufféportioner

SARA TIPSAR:
Pinjenötterna
går bra att byta
ut mot solros- eller
pumpakärnor.

500 g pasta, t ex rigatoni
1 dl pumpakärnor
½ tsk flingsalt
400 g körsbärstomater på
kvist, halverade
1 knippe rädisor, i kvartar
1 rödlök, tunt skivad
50 g ärtskott
Basilika- och spenatpesto:
1 kruka basilika
35 g färsk babyspenat
2 dl grovriven parmesan
½ dl pumpakärnor
2 dl mild olivolja
½–1 citron, pressad saft
salt och svartpeppar

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen
och spola i kallt vatten. Rosta pumpakärnorna
till fin färg i torr stekpanna och blanda med saltet.
Basilika- och spenatpesto: Mixa basilika, spenat,
parmesan, pumpakärnor och olja till en grov pesto.
Smaka av med citronsaft, salt och peppar.
Blanda pastan med peston. Vänd ner pumpakärnor,
tomater, rädisor, lök och ärtskott.

Sparrissallad med belugalinser och parmesan
40
min
4 portioner eller 6 bufféportioner

1 knippe grön sparris
1 dl torkade belugalinser
2 msk pinjenötter
30 g rucola
50 g parmesan, hyvlad
Dressing:
2 msk olivolja
½ msk balsamvinäger
1 vitlöksklyfta, finriven
salt och svartpeppar
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Ansa sparrisen och grilla eller stek den hastigt på
hög värme. Koka belugalinserna enligt anvisningen
på förpackningen. Spola linserna i kallt vatten.
Rör ihop ingredienserna till dressingen, smaka av
med salt och peppar. Blanda linserna med dressingen.
Rosta pinjenötterna i torr panna till fin färg. Lägg
rucola, linser och sparris på ett fat. Toppa med
parmesan och pinjenötter.
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Grillad fläskkarré med majskräm
45
min
4 portioner Ugn: 225°

600 g fläskkarré i skivor
neutral olja, till pensling
800 g sötpotatis, i klyftor
1 msk olivolja
2 tsk flingsalt
Kryddblandning:
½ msk malen spiskummin
½ msk torkad oregano
1 tsk strösocker
1 tsk salt
½ tsk cayennepeppar
Rostad majskräm:
450 g majskorn, avrunna
3 dl vispgrädde
2 krm cayennepeppar
1 citron, pressad saft
salt

Garnera med
färsk oregano!

Blanda ihop kryddblandningen och klappa in den på karréskivorna. Pensla köttet med olja och grilla eller stek tills
karrén är genomstekt.
Rostad majskräm: Rosta majsen mitt i ugnen ca 10 min
i en ugnsform. Häll på grädden och rosta allt i ugnen
tills grädden fått färg, ca 30 min. Mixa majs,
grädde och cayennepeppar till en slät kräm.
Smaka av med citronsaft och salt.
Blanda sötpotatisen med olivolja
och salt. Rosta mitt i ugnen
ca 25 min. Servera fläskkarrén med sötpotatisen
och majskrämen.

Grekisk potatissallad med kyckling
45
min
4 portioner Tid: 45 min + tid att marinera

4 kycklingfiléer
½ citron, pressad saft
2 msk olivolja
1 msk torkad salvia
1 tsk salt
Grekisk potatissallad:
1 kg små potatisar
1 grön paprika, strimlad
1 rödlök, tunt skivad
250 g körsbärstomater,
delade
½ gurka, i halvmånar
150 g fetaost, smulad
1 dl oliver
½ citron, pressad saft
2 msk olivolja
salt och svartpeppar
8

Tzatziki:
3 dl yoghurt 10%
½ gurka, grovriven
1 vitlöksklyfta, finriven
1 msk olivolja
salt och svartpeppar
Halvera kycklingfiléerna på
längden. Blanda citronsaft,
olja, salvia och salt till en
marinad. Blanda kycklingen
med marinaden och låt
marinera i kylen minst 1 tim,
gärna över natten. Grilla
eller stek tills kycklingen
är genomstekt, ca 70°
innertemperatur.

Grekisk potatissallad: Koka
potatisen i saltat vatten.
Blanda med resten av ingredienserna och smaka av med
salt och peppar.
Tzatziki: Blanda yoghurt,
gurka, vitlök och olja.
Smaka av med salt och
peppar. Servera tzatzikin
till kycklingen med potatissalladen.

SARA TIPSAR:
Servera med en
somrig sallad.
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Charkbrickan

PROSCIUTTO CRUDO

SALAMI MILANO

En mild italiensk salami,
god som den är eller varför
inte på en pizza.

Lufttorkad skinka från
Italien, också gott att linda
runt en melonskiva.

Festligt och gott – lägg upp olika sorters
lufttorkade skinkor och korvar på en bricka
och ställ fram på bordet. Blanda som du vill.
Gärna tillsammans med passande tillbehör
som oliver, färska fikon, frukt, kex, ostar
och inlagda soltorkade tomater. Garanterat
uppskattat av alla.

N

ågot som får charbrickan att smaka extra bra
är vetskapen om köttets kvalitet i fråga om
djurhållning. Coop prioriterar svenskt kött men
importerar även produkter och letar då alltid efter
de bästa alternativen gällande djurvälfärd, hållbarhet och antibiotikaanvändning. Håll därför utkik
efter märkningar som ”Animal Welfare Trynet” och
”Animal Welfare Knorren” så kan du vara säker på
att du alltid gör ett gott val. Läs mer om våra
märkningar på coop.se

SERRANO

Lufttorkad skinka från Spanien,
njut den skivad eller som pincho
med semitorkade tomater.
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CHORIZO

Lite hetare korv kryddad med paprika,
med ursprung från Spanien och Portugal.
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Servera salladen
tillsammans med
blandade charkuterier.

Jordgubbssallad med rosépeppar och grillad lax
40
min
4 portioner

600 g laxfilé
2 tsk flingsalt
2 citroner, halverade
100 g getost
1 dl crème fraiche
salt och svartpeppar
Jordgubbssallad:
½ liter jordgubbar
30 g machésallad
30 g rucola
1 lime, pressad saft
1 msk olivolja
1 msk flytande honung
1 tsk rosépeppar, mortlad
salt

Salta laxen och grilla eller ugnsstek till en innertemperatur på 48–52°. Grilla eller stek citronerna
med snittytan ned. Mosa ihop getost och crème fraiche,
smaka av med salt och peppar.
Jordgubbssallad: Skär jordgubbarna i bitar och blanda
med machésallad och rucola. Rör ihop limesaft, olja,
honung och rosépeppar till en dressing, smaka av med
salt. Ringla dressingen över salladen.
Servera salladen med laxen
och getostkrämen.

Potatissallad med kapris
20
min
4 portioner eller 8 bufféportioner

1 kg kokt, kall potatis
3 schalottenlökar,
tunt skivade
1 dl kapris, avrunnen
salt och svartpeppar
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Dressing:
2 msk olivolja
½–1 citron, pressad saft
½ dl fint skuren gräslök
1 tsk dijonsenap

Skär potatisen i bitar.
Rör ihop ingredienserna
till dressingen. Blanda
potatis, lök och kapris
med dressingen. Smaka
av salladen med salt
och peppar.
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Grillad entrecôte med dragonsås
40
min
4 portioner Ugn: 225°

1 kg små potatisar
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
600 g entrecôte, i skivor
400 g körsbärstomater på
kvist
ev färsk dragon, till garnering

Dragonsås:
2 schalottenlökar, finhackade
1 msk hackad färsk dragon
½ msk smör
½ dl vitvinsvinäger
3 dl vispgrädde
salt och svartpeppar

Grillolja:
1 msk kinesisk soja
1 msk olivolja
1 tsk balsamvinäger
1 vitlöksklyfta,
finriven
½ tsk
chiliflakes
½ tsk salt
½ tsk svart
peppar

Blanda potatisen med olja
och salt och rosta mitt i
ugnen till fin färg, ca 35 min.
Dragonsås: Stek schalottenlök och dragon i smör
någon minut. Tillsätt
vinäger och låt koka
ner till ca hälften.

Tillsätt grädden och sjud
ca 10 min. Smaka av såsen
med salt och peppar.
Grillolja: Blanda alla ingredienser. Vänd runt köttet
med grilloljan och grilla
eller stek till önskad stekgrad. Grilla tomaterna med
kvisten kvar.
Servera entrecôten med
potatisen, tomaterna och
dragonsåsen. Garnera ev
med färsk dragon.

Grillad ost med tomatsalsa och bröd
30
min
4 förrättsportioner

200 g grillost, skivad
½ baguette, i skivor
hackad basilika, till topping
SARA TIPSAR:
Köttet är rött vid
55° innertemperatur
och rosa vid 60°.
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Tomatsalsa:
4 stora vitlöksklyftor med skal
400 g körsbärstomater på kvist
1 msk olivolja
½ msk balsamvinäger
1 tsk flytande honung
salt

Tryck till vitlöksklyftorna så att de
krossas något. Grilla eller stek vitlök,
grillost, tomater och bröd. Skala
vitlökarna och mosa lätt ihop med
tomater och olja. Smaka av med
balsamvinäger, honung och salt.
Servera grillosten och tomatsalsan på
brödet. Toppa med hackad basilika.
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Fiskburgare med fänkålscoleslaw
35
min
4 portioner

1 frp sötpotatispommes
(500 g)
600 g fiskfilé, t ex lax, torsk
eller kolja
1 ägg
½ dl ströbröd
½ dl hackad dill
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
smör, till stekning
4 hamburgerbröd
4 salladsblad
½ rödlök, tunt skivad
8 rädisor, tunt skivade

Fänkålscoleslaw:
100 g vitkål, tunt strimlad
1 äpple, strimlat
½ fänkål, tunt strimlad
½ dl majonnäs
½ dl crème fraiche
1 tsk dijonsenap
1 tsk vitvinsvinäger
salt och svartpeppar
Tillaga sötpotatispommesen
enligt anvisningen på förpackningen. Mixa hastigt
eller skär fisken i små tärningar. Blanda ägg och ströbröd och låt svälla ca 3 min.

Blanda ner fisk, dill, salt och
peppar till en smet. Forma
fyra burgare med blöta händer.
Stek burgarna i smör tills de
har fin färg på båda sidor och
är genomstekta.
Fänkålscoleslaw: Blanda
alla ingredienser och smaka
av med salt och peppar.
Fyll hamburgerbröden med
salladsblad, burgare, rödlök,
coleslaw och rädisor. Servera
med sötpotatispommes.

SARA TIPSAR:
Används fryst, tinad
fisk så pressa ur vätskan
ordentligt så att
smeten inte blir
för blöt.
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Fruktspett med kolasås på vit choklad
30
min
4 portioner Ugn: 175°

200 g melon, t ex vatten- och
nätmelon, i bitar
2 nektariner, i bitar
2 kiwi, i bitar
16 jordgubbar, i halvor
8 grillspett
Kolasås:
150 g vit choklad, grovhackad
1 dl vispgrädde

Varva frukt och jordgubbar på spetten. Grilla eller stek
hastigt på hög värme.

Garnera med
jordgubbar, mynta
och ätbara blommor.

Kolasås: Sprid ut chokladen på en plåt med bakplåtspapper och rosta mitt i ugnen tills chokladen är gyllene,
3–5 min. Passa chokladen, den bränns lätt. Värm grädden och rör ner den rostade chokladen till en slät sås.
Sila ev såsen. Servera fruktspetten med chokladsåsen.

Jordgubbsmoussetårta med browniebotten
45
min
12 bitar Tid: 45 min + tid i kylen Ugn: 150°

SARA TIPSAR:
Såsen får en tjock,
kolaaktig konsistens
när den svalnar.
Mums!
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Browniebotten:
150 g smör
2 ½ dl strösocker
2 dl kakao
1 tsk vaniljsocker
2 krm salt
3 ägg
2 dl vetemjöl

Browniebotten: Spänn ett bakplåtspapper i botten på en form med
löstagbar kant, ca 23 cm i diameter. Smöra och bröa kanten. Smält
smöret på låg värme i en kastrull. Ta från värmen och rör ner socker,
kakao, vaniljsocker och salt. Rör i äggen ett i taget. Tillsätt mjölet
och rör till en jämn smet. Häll smeten i formen och grädda mitt i
ugnen ca 20 min. Låt brownien svalna helt. Ställ i kylen så den blir
helt kall. Ta kakan ur formen. Diska formens kant från smulor och
lägg tillbaka browniebotten i formen.

Jordgubbsmousse:
4 gelatinblad
500 g jordgubbar
1 ½ dl florsocker
3 dl vispgrädde

Jordgubbsmousse: Blötlägg gelatinbladen ca 5 min. Lägg undan
100 g jordgubbar till garnering. Mixa resterande jordgubbar slätt
med florsockret. Vispa grädden fluffig. Värm lite av de mixade jordgubbarna och smält ner gelatinbladen. Rör ihop med resterande
jordgubbsmix. Vänd ner grädden och häll jordgubbsmoussen över
browniebotten i formen. Ställ kallt minst 3 tim.
19

EN ALKOHOLFRI
NYHET.
En god och krispig lager på 0,0%
från bryggeriet i Falkenberg.
Karaktäriseras av en maltig smak
och avslutande balanserad beska.
Från malten får ölet en brödig
och karamellig ton och humlen
balanserar upp med en frisk
örtig doft och smak.

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
12 g CO2

ID b640

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

