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RECEPT OCH INSPIRATION FÖR FLERA SMAKER 

Låt sommaren smaka



Traditioner och 
helt nya smaker
När sommaren mognar och dagarna är längre finns det mer tid än någonsin 
att njuta av det enkla. Ta tillvara på de stunderna, varför inte genom lite extra 
tid i köket? Det finns så överraskande mycket att upptäcka och glädjas åt. 

Det här numret präglas av grill, grönt och nya tag om några klassiker. 
Och så midsommar förstås. Vad sägs till exempel om ett par läckra varianter 
på caesarsallad, smakupplevelsen av helgrillad rotselleri eller grillade kål-
knyten med lax? Recept som alla kan avnjutas tillsammans under bar himmel, 
till exempel fredagen den 19 juni. Och vill du toppa kvällen med den perfekta 
desserten, gå direkt till sid 19. 

Och apropå tid och grillat. Ett av de bästa tipsen för att få ett lyckat resultat 
är att först smaksätta det som ska grillas. Bläddra till sid 10 för enkla och 
goda tips på grillolja, marinad, rub och glaze. 

Ta hand om varandra och njut av maten.

4 glas

1/3 gurka
2 citronskivor, halverade
isbitar
4 kvistar mynta 
ev 16 cl gin
ca 1 liter tonic water

Hyvla gurkan på längden med en osthyvel. 
Lägg gurka, citron, is och mynta i glasen. Häll 
ev i gin och fyll på med tonic. Servera direkt.

Tonic med gurka 
och mynta

5  
min

4 portioner

200 g taleggio
200 g honungsmelon
ca 15 jordgubbar
½ kruka basilika, bladen 

Tärna ost och melon i jämnstora bitar. 
Dela ev jordgubbarna om de är stora. 
Trä upp på tandpetare eller liknande 
småpinnar, tillsammans med basilika-
blad. Servera till drinken. 

Taleggio med melon 
och jordgubbe

5  
min

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop
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6 stycken

3 ägg
50 g smör
6 små kokta  
färskpotatisar
200 g matjessillfiléer
6 små salladsblad
3 Rågmustbröd  
(rågsurdegsbröd med 
lock och botten)
1 dl gräddfil
1 schalottenlök,  
tunt skivad

Lägg äggen i kokande vatten och koka 6 min, till en 
krämig gula. Skala och hacka äggen grovt. Smält smöret 
i en kastrull och bryn under omrörning tills det blir 
gyllenbrunt och doftar nötigt. Häll upp i en skål så det 
inte bränns på eftervärmen. 

Skär potatisen i tunna skivor. Skär sillfiléerna i 1 cm 
bitar. Dela bröden på mitten. Fyll bröden med sallad, 
potatis, ägg och sill. Skeda över brynt smör och toppa 
med gräddfil, dill och lök. Stick ev en tandpetare 
genom sillburgarna.

Sillburgare 35  
min

4 portioner

200 g kokta kalla potatisar, 
fintärnade
1 dl vegansk majonnäs
½ rödlök, finhackad
2 msk små kapris
2 msk finskuren gräslök
salt

Picklad tofu:
100 g fast tofu naturell
1 dl vatten
½ dl strösocker
2 msk ättiksprit (12%)

1 tsk hel kryddpeppar, 
mortlad

Till servering:
hårt tunnbröd 
eller knäckebröd
1 burk tångcaviar (85 g) 
finskuren gräslök

Vegansk gubbröra  30  
min

Garnera 
med dill.

Picklad tofu: Riv tofun grovt. 
Rör ihop vatten, socker, ättik-
sprit och kryddpeppar tills 
sockret lösts upp. Lägg tofun i 
lagen och låt stå minst 20 min. 

Häll av lagen från tofun. 
Blanda tofu, potatis, 
majonnäs, lök, kapris och 
gräslök. Smaka av med salt. 
Servera på tunnbröd och 
toppa med tångcaviar 
och gräslök.
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40  
min

Grillat kålpaket med lax, citron och timjan
4 portioner

8 färska vitkålsblad 
eller spetskålsblad
500 g laxfilé
1 salladslök, tunt skivad
½ citron, finrivet skal och saft
2 msk finhackad timjan
1 tsk salt
25 g smör
olja till pensling 

Sås:
1 dl majonnäs
1 dl yoghurt (10%)
½ citron, finrivet skal och lite 
saft
ev 1 liten vitlöksklyfta, finriven
salt

Lägg ner kålbladen i kokande vatten. Låt koka ca 
10 sekunder. Skölj av i kallt vatten och låt torka helt.

Tärna laxen fint. Blanda med lök, citronskal (endast 
det gula), citronsaft, timjan och salt. Fördela lax-
blandningen på kålbladen och toppa med en liten 
klick smör. Rulla ihop kålbladen och fäst ihop med 
en tandpetare. Pensla paketen med olja och grilla 
tills fisken är klar och kålen är mjuk och fått fin färg, 
ca 10 min.

Blanda majonnäs, yoghurt, citronskal (endast det 
gula) och ev vitlök. Smaka av med citronsaft och 
salt, servera till fiskpaketen.  

40  
min

Melongazpacho med vegetariska pizzabullar
4 portioner Ugn: 200°

500 g nätmelon, i bitar
1 gurka, i bitar
2 stjälkar blekselleri, i bitar
2 salladslökar, strimlade
1 grön chili, hackad
30 g bladspenat
1 umami- eller 
grönsaksbuljongtärning
3 dl kallt vatten
2 lime, pressad saft
2 msk olivolja
½–1 msk vitvinsvinäger
salt
ev färsk mynta, till servering
 

Pizzabullar:
1 pizzadeg, (ca 500 g)
¾ dl grön pesto
100 g fetaost
2 dl riven ost
1 ägg, till pensling

Mixa melon, gurka, selleri, 
lök, chili och spenat slätt. 
Värm lite av vattnet och smält 
ut buljongtärningen i det. Häll 
buljongen, resten av vattnet, 
limesaft, olja och vinäger i 
mixern. Mixa till en slät soppa 
och smaka av med salt. Låt 
soppan bli riktigt kall. 

Servera i glas och toppa ev 
med färsk mynta och selleri-
stjälkar.

Pizzabullar: Lägg ut pizza-
degen på lätt mjölad bänk 
och bred på peston. Strö över 
smulad fetaost och riven ost. 
Rulla ihop från långsidan och 
skär i ca 4 cm bitar. Lägg 
bitarna med snittytan upp på 
en plåt med bakplåtspapper. 
Pensla med lättvispat ägg 
och grädda mitt i ugnen tills 
de är genomgräddade och 
har fin färg, ca 15 min.

SARA TIPSAR: 
Gott att servera  

med nykokt 
färskpotatis.
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35  
min

Grillad kyckling i citrongräsmarinad
6 portioner Tid: 35 min + tid att marinera

1 kg kycklingfiléer
1 dl salta jordnötter
2 salladslökar, tunt skivade
1 röd chili, tunt skivad
1 kruka koriander, grovt skuren

Marinad:
1 citrongräs, finhackat
2 vitlöksklyftor, finrivna
2 msk neutral olja
1 msk japansk soja
1 tsk socker
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar

Jordnötssås:
4 msk jordnötssmör
2 msk japansk soja
1 msk socker
2 tsk ättiksprit (12%)
ca 1 dl vatten

Blanda alla ingredienserna till marinaden. Skär kyckling-
filéerna på längden. Vänd runt dem i marinaden och låt 
stå minst 8 tim i kylen, gärna över natten. 

Mixa jordnötssmör med soja, socker och ättiksprit. 
Tillsätt vattnet och mixa till en sås. Grovhacka jord-
nötterna och blanda med salladslök, chili och koriander. 

Grilla kycklingen till fin färg med en innertemperatur 
på 67°. Ringla såsen över kycklingen och strö över 
nötblandningen.  

2  
tim

Grillad rotselleri
4 förrättsportioner

1 stor rotselleri, minst 1 kg
flingsalt

Brynt persiljesmör:
150 g smör, rumsvarmt
2 vitlöksklyftor, finrivna
1 dl finhackad persilja
½ tsk flingsalt

Lägg rotsellerin rätt ner i glöden. Snurra runt den då 
och då så den blir jämnt svart och tillagad. När rot-
sellerin är mjuk rätt igenom är den klar, efter ca 2 tim.

Smält 50 g smör i en kastrull och bryn under omrörning 
tills det blir gyllenbrunt och doftar nötigt. Häll upp i en 
skål så det inte bränns på eftervärmen. Riv ner vitlöken 
i smöret och låt det svalna något. Blanda det brynta 
smöret med resten av det rumsvarma samt persilja och 
salt. Skär upp rotsellerin i skivor (passa så att skivorna 
inte blir sotiga), strö över salt och servera med smöret.

SARA TIPSAR: 
Gott att servera 

rostad sötpotatis 
eller nykokta nudlar 

till kycklingen.

SARA TIPSAR: 
Man äter endast  

den mjuka vita rot-
sellerin innanför det  

brända skalet.
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SÄTT GRILLSMAKEN 
En egen marinad, rub, glaze eller grillolja är enkla och effektiva sätt att få 
ännu mer smak när du grillar. Tar bara några minuter att göra, men resultat 
smakar som timmar. Ska du marinera behöver du däremot låta köttet dra 
minst någon timme först. Resten kan du göra precis innan.  

RUB 
En rub är en torr kryddblandning som 
klappas eller gnuggas in på det som ska 
grillas före grillningen. Denna rub passar 
bra till olika slags kött, fågel och fisk.

1 msk fänkålsfrön, gärna rostade
1 msk paprikapulver
1 msk farinsocker
2 tsk flingsalt
½ tsk chiliflakes

Mortla ihop kryddorna.

MARINAD 
En marinad innehåller ofta något syrligt och  
något salt. Låt det som ska grillas ligga i 
marinaden minst 30 min för att dra åt sig 
smakerna ordentligt. Denna marinad passar  
bra till kött, fågel, fisk och grönsaker.

2 msk japansk soja
2 msk neutral olja
1 citron, pressad saft
1 msk finriven ingefära
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk flytande honung
1 tsk sesamolja
1 tsk salt

Blanda alla ingredienser. Vänd runt det som ska grillas  
med marinaden i t ex en plastpåse. Låt ligga minst 30 min.
 

GRILLOLJA 
Kan användas som marinad eller 
penslas på under grillningen och 
passar till ljust kött eller kyckling.

1 dl neutral olja
1 tsk curry
1 tsk paprikapulver
½ tsk cayennepeppar
1 tsk strösocker
1 tsk salt

Rör ihop alla ingredienser och marinera 
i eller pensla på under grillningen.

GLAZE 
En glaze är en trögflytande, ganska söt vätska 
som penslas på under slutet av grillningen. 
Denna glaze passar till ljust kött och kyckling. 

½ dl ketchup
½ dl flytande honung
2 msk neutral olja
2 msk kinesisk soja

Blanda ingredienserna i en kastrull och koka upp, 
låt koka i 1 min. Låt svalna. Pensla på under slutet 
av grillningen.
 

1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk sambal oelek
½ tsk salt
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50  
min

Små smörgåstårtor med tonfisk
4 stycken

12 skivor rostbröd
ca 100 g färskost naturell
ca ½ dl majonnäs

Tonfiskröra:
2 burkar tonfisk 
i vatten (à 185 g) 
2 dl majonnäs
½ dl små kapris, hackad
3 ättiksgurkor, fintärnade
1 ½ dl finhackad purjolök
salt och svartpeppar

Garnering:
1 gurka
½ knippe rädisor
½ rödlök, finhackad
4 citronskivor
ärtskott
dill
ev ätbara blommor

 Njut av kött 
från svenska gårdar

Svenskt kött på grillen! 
Spareribs original & Mörad picanha 

Krama ur överflödig vätska ur tonfisken och smula ner den 
i en bunke. Blanda med majonnäs, kapris, ättiksgurka och 
purjo lök. Smaka av med salt och peppar. 

Stapla bröden i 4 högar och skär bort kanterna. Bred ton-
fiskröra mellan brödskivorna. 

Bred färskost på den översta brödskivan och ett tunt 
lager majonnäs runt kanterna, så att gurkskivorna fäster. 
Klä kanterna på de små tårtorna med hyvlad gurka. 
Garnera toppen med rädisor, rödlök, citron, dill, ärtskott 
och ev ätbara blommor. 
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ca 3 deciliter

1 ägg
6 sardellfiléer
1 vitlöksklyfta, finriven
1 msk vitvinsvinäger
1 tsk dijonsenap
1 tsk worcestershiresås 

2 dl neutral olja
2 dl finriven parmesan
salt och svartpeppar

Mixa ägg, sardeller, vitlök, 
vinäger, senap, worcester-

shiresås och olja till en 
majonnäs, i matberedare 
eller med en mixerstav. 
Rör ner parmesanen och 
smaka av med salt och 
peppar.

Caesardressing5  
min4 portioner

200 g halloumi eller grillost
1 msk neutral olja
1 romansallad
3 dl caesardressing
1 dl hyvlad parmesan
2 dl krutonger 

Caesarsallad med halloumi25  
min

Tärna halloumin och stek i 
olja på hög värme tills den 
får fin färg. Bryt roman-
salladen i grova bitar och 
vänd runt med hälften av 
dressingen. 

Lägg upp salladen på ett fat 
och toppa med halloumi, 
parmesan och krutonger. 
Servera med resten av 
dressingen.

25  
min 4 portioner

500 g laxfilé, i skivor
2 tsk flingsalt
½ tsk grovmalen svartpeppar
1 citron, halverad
1 romansallad
2 skivor vitt bröd, gärna gårdagens
olivolja, till pensling
1 dl hyvlad parmesan
3 dl caesardressing

Caesarsallad med lax 

SARA TIPSAR: 
Tunna laxskivor?  

Grilla båda sidor hastigt  
över het glöd så fortsätter  

de att tillagas av  
eftervärmen, utan  

att bli torr.

Salta och peppra laxen och grilla eller stek till en 
innertemperatur på 48°–52°. Grilla snittytorna på 
citronhalvorna. Skär salladen i klyftor och grilla tills 
de är något mjuka med fin färg. Pensla brödskivorna 
med olja och grilla även dem till fin färg, bryt i mindre 
bitar. Lägg upp allt på ett serveringsfat och hyvla 
över parmesan. Servera med dressingen. 
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35  
min

Vegetarisk paella
4 portioner

1 gul lök, finhackad
3 vitlöksklyftor, finhackade
1 röd chili, finhackad
2 msk olivolja
1 frp saffran (½ g)
4 dl basmatiris
2 dl vitt vin
6–7 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
2 tomater, tärnade
1 frp vego chorizo (240 g), Coop
1 röd paprika, strimlad
salt

Till servering:
persilja
1 citron, i klyftor

Fräs lök, vitlök och chili i 1 msk olja i en djup stekpanna. 
Tillsätt saffran och ris och fortsätt fräsa under omrörning. 
Häll i vin och hälften av vattnet. Riv ner buljongtärningen 
och låt sjuda ca 10 min. Vänd ner tomaterna i riset och häll 
i resten av vattnet. Låt sjuda ytterligare ca 10 min, gärna 
under lock. 

Skiva upp korven och stek med paprikan i resten av oljan  
till fin färg. Vänd ner korv och paprika i paellan och smaka  
av med salt. Toppa med persilja och servera med citron.
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SARA TIPSAR: 
Går bra även  
med frysta 
jordgubbar.

45  
min

Midsommarbakelse
12 stycken Tid: 45 min + tid att svalna Ugn: 175°

3 dl vispgrädde
färska bär
citronmeliss

Sockerkaksbotten:
75 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker
4 äggulor
1 ½ dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
3 msk mjölk   

Maräng: 
4 äggvitor
2 dl strösocker
½ dl flagad mandel

Lägg ett bakplåtspapper i en liten långpanna eller ugns-
säker form, ca 20x30 cm. Vispa smör och socker poröst. 
Vispa ner en äggula i taget. Blanda mjöl och bakpulver och 
rör ner i smeten tillsammans med mjölken. Bred ut smeten 
på bakplåtspappret. 

Vispa äggvitor med hälften av sockret till ett fast skum.  
Vänd ner resten av sockret och vispa till en glansig maräng. 
Bred ut marängen på sockerkaksmeten. Strö över flagad 
mandel och grädda mitt i ugnen 20–25 min. Lyft kakan med 
hjälp av bakplåtspappret ur formen. Låt kallna på pappret.

Vispa grädden fluffig. Skär kakan i 12 bitar. Klicka grädde 
på varje bit och lägg på bär. Garnera med citronmeliss.

6 portioner Ugn: 200°

500 g jordgubbar
150 g smör
2 dl havregryn
1 ½ dl vetemjöl
1 dl strösocker

Till servering:
vispgrädde, vaniljglass  
eller vaniljsås

Smulpaj med jordgubbar 35  
min

Skär jordgubbarna i bitar 
och lägg i en pajform. Nyp 
ihop smör, havregryn, mjöl 
och socker till en smulig deg 
och smula degen över jord-
gubbarna. Grädda mitt i 
ugnen ca 25 min. Servera 
med grädde, glass eller 
vaniljsås.
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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
ID d85612 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

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 läcker-
het 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.
 Att det är bättre för klimatet att grilla kyckling har 
du säkert redan koll på. Lev väl!


