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SKÖRDETID
Välkommen ljuvliga 

16
RECEPT

Fyll glasen med smak 
av säsongen. 

VÄRMANDE  
DRYCKER

Dessert med päron 
och dumlefluff

DAGS FÖR  
KRÄFTKALAS
Så fixar du årets mest 
 efterlängtade premiär.

ÅRETS 
HALLOWEEN- 

FEST!

Ladda för 



Skördetid för 
goda stunder

3

RECEPT
Du hittar alla recept 

i vår Coop-app  
och på coop.se

Skalkniv
Med Lotta L’s 
knivset får 
du både en 
skal- och 
tomatkniv.

Sylt- och saftburkar 
Perfekta för höstens 
skörd av sylt och kompott.

Stor gryta  
En riktig gryta är en 
investering för livet.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

NÄR KVÄLLARNA MÖRKNAR  och vi kan sitta ute med 
tända lyktor börjar den där härliga känslan av en ny 
årstid. Fruktträdens säsong. Då skogen fylls av bär och 
svamp. Och när rotfrukterna skördas. Och så den där 
höga luften… Underbart. 

Hösten bjuder på massor av möjligheter att laga 
god mat. Förutom kräftkalaset, som är ett givet  
farväl av sommaren, brukar jag ofta laga hel 
kyckling i ugn. Gärna med olika goda tillbehör. 
Det är så enkelt och resultatet blir alltid 
fantastiskt (för att inte tala om skyn du kan 
ösa över allt gott). 

Och så är det ju, tro’t eller ej, snart 
Halloween. Låt kreativiteten flöda,  
ju mer desto bättre. Längst bak hittar  
du flera läskiga recept.   

Ha en skön höst!

Missa inte  
dryckestipsen 

på sid 14!

Saras favoriter

KRAV-märkta  
middagar med Ingrid

Med Änglamarks Ärtnuggets tandoori och Grönsaksbullar kan du njuta 
av svensk småskalig och ekologiskt närodlad mat. Ett hållbart val 

och en god måltid gjord på den svenska ärtan Ingrid. 

Noga utvalt. Klokt bortvalt.
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Skördetid för höstens smaker 
öppnar möjligheten för många goda 
middagar tillsammans. Här är fem 

smakrika recept att börja med.

Härliga höst

4
5

4 portioner

600 g pumpa, t ex muscat
1 stor gul lök, hackad
30 g ingefära, grovriven
1 vitlöksklyfta, finriven
½ msk paprikapulver
1–2 krm muskot 
1 msk neutral olja
3 tomater
2 dl vatten
1 burk kokosmjölk (400 ml)
2 msk gochujang (fermen-
terad chilipasta) eller röd 
curry 
 

70 g spenat
70 g salladsmix, till servering

Blomkålsris:
2 dl basmatiris
200 g blomkål, grovriven
1 msk smör eller olivolja
1 tsk salt

Blomkålsris: Koka ris och 
blomkål i rikligt med saltat 
vatten tills riset är al dente, 
15–20 min. Häll av vattnet 

och låt rinna av i ett durkslag.
Vänd ner en sked smör. Skala 
och skär pumpan i tärningar. 
Fräs pumpa, lök, ingefära, 
vitlök, paprikapulver och 
muskot i olja. Fräs tills löken 
är mjuk. Tärna och lägg i 
tomaterna. Häll i vatten, 
kokosmjölk och gochujang 
och låt sjuda tills pumpan är 
mjuk, ca 20 min. Vänd ner 
spenat och servera grytan 
med riset och en grönsallad.

Pumpagryta med blomkålsris50  
min
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4 portioner Tid: 1 tim 15 min Ugn: 200°

300 g kålrot
300 g majrova
2 morötter
2 rödlökar
1 vitlöksklyfta, finriven
1 msk kinesisk soja
½ dl flytande honung
2 tsk salt
1 tsk grovmalen 
svartpeppar
1 hel kyckling, ca 1 kg
2 tsk flingsalt
30 g smör

Helstekt kyckling i ugn med rotfrukter75  
min

Basilikasås:
½ kruka basilika
½ kruka persilja
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
ev 1 vitlöksklyfta, finriven
salt och svartpeppar

Skala och skär rotfrukterna i 
stora bitar. Skär löken i klyftor. 
Blanda vitlök, soja, honung, 
salt och peppar. Pensla kyck-
lingen med blandningen och 
lägg på en ugnsplåt. 

Fördela rotfrukter och lök runt 
om, strö över flingsalt och 
toppa med hyvlat smör. Tillaga 
mitt i ugnen tills kycklingen 
har en innertemperatur på 75° 
vid bröstbenet, ca 1 tim. Täck 
ev med folie mot slutet så att 
inte kycklingen blir bränd. Mixa 
basilika, persilja, majonnäs, 
crème fraiche och ev vitlök 
slätt. Smaka av med salt och 
peppar. Servera kycklingen 
och rotfrukterna med såsen.

SARA TIPSAR! 
Variera kryddorna 
på kycklingen med 

salvia, timjan 
och citron.
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76

6 portioner Tid: 20 min + tid att koka

1 kg högrev
2–3 gula lökar
200 g kantareller
smör och neutral olja 
till stekning
salt och svartpeppar
2 msk tomatpuré
1 vitlöksklyfta, tunt skivad
2 morötter, i bitar
2 palsternackor, i bitar
2 lagerblad
1 öl (33 cl)
3 msk oxfond
4 dl vatten
ev maizena

Till servering:
potatismos
rårörda lingon
sockerärter

Skär köttet i stora grytbitar 
och löken i klyftor. Ansa 
svampen och dela de stora. 
Bryn köttet i smör och olja i 
en het gryta, några bitar i 
taget, och lägg på ett fat. 
Salta och peppra under 
stekning. Lägg i en klick smör 
till och stek svampen tills 
den vätskat av sig. Tillsätt 
löken och stek under om- 
rörning en stund till. Tillsätt 
tomatpuré och vitlök och stek 
ytterligare ett par min.

Lägg i morötter, palster-
nacka och lagerblad. Häll i 
öl, fond och fyll på med vat-
ten så det täcker. Låt sjuda 
under lock tills köttet är 
mört, ca 1 tim. Smaka av 
med salt och peppar. Red ev 
av såsen med maizena. 
Servera grytan med potatis-
mos, rårörda lingon och 
sockerärter.

Höstgryta på högrev20  
min

4 portioner Tid: 40 min + tid i kyl Ugn: 200°

Chèvre chaud-sallad  
med picklade kantareller

40  
min

200 g jordärtskockor
neutral olja, till fritering
2 brödskivor, gärna levain
180 g chèvre
70 g salladsmix
½ rödlök, tunt skivad

Picklade kantareller:
150 g kantareller
2 dl vatten
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12%)

Blåbärsdressing:
½ dl blåbär
½ dl flytande honung
1 msk neutral olja
1 msk vinäger

Picklade kantareller: 
Koka upp vatten, socker och 
ättiksprit. Lägg i kantarellerna 
och koka 2 min. Låt svalna och 
låt sedan stå i kylen minst 
3 timmar.

Skrubba jordärtskockorna 
och skär i ½ cm skivor. Hetta 
upp olja i en kastrull och fritera 
jordärtskockorna till fin färg i 
omgångar. Låt rinna av på 
hushållspapper. 

Blåbärsdressing: 
Mixa blåbär, honung, olja  
och vinäger slätt. 

Rosta brödskivorna lätt i 
bröd rosten eller ugnen och 
skär dem i två delar vardera. 
Skär osten i skivor och lägg 
en skiva på varje brödskiva. 
Gratinera högt upp i ugnen 
tills osten smält något och 
fått fin färg. 

Fördela sallad och jordärt-
skockor på fyra tallrikar och 
lägg bröden ovanpå. Toppa 
med picklade kantareller och 
lök och ringla över blåbärs-
dressingen. Dra ett varv med 
pepparkvarnen och smula 
över flingsalt.
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8 portioner Tid: 40 min + tid att kallna

3–4 stora päron
1 dl strösocker
1 dl vatten
1 tsk äkta vaniljsocker
200 g dumlekolor
3 dl vispgrädde
6 chokladcookies

Skala och skär päronen i bitar. 
Lägg bitarna i en kastrull till-
sammans med socker, vatten 
och vaniljsocker. Värm tills 
päronen är något mjuka. Låt 
kallna helt. 

40  
min

SARA TIPSAR! 
Förbered päron och 
grädde dagen innan 

och lägg ihop vid 
servering.

Dessert med päron och dumlefluff

MUSTIG HÖSTGRYTA  
PÅ NATURBETESKÖTT!

För öppna landskap, biologisk mångfald  
och den goda smakens skull. 

Finns bl.a. som grytstek, färs och entrecôte.  
Läs mer på coop.se/naturbeteskott. Se recept  
på vår goda höstgryta på coop.se.

Värm grädden i en kastrull. Smält 
dumlen i grädden under omrörning. 
Ställ i kylen och låt den bli riktigt 
kall. Vispa fluffig med elvisp. För-
dela päronen i serveringsglas, lägg 
på dumlegrädden och toppa med 
krossade kakor. 
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4 portioner Ugn: 225°

900 g mandelpotatis
3 dl riven 
Västerbottensost
2 dl gräddfil
80 g stenbitsrom  
eller liknande
½ rödlök, finhackad
dill, till garnering

Koka potatisen i saltat vatten. Låt 
ånga av och fördela på en ugnsplåt. 
Krossa dem med en stekspade så 
de blir platta men ändå håller ihop. 
Strö över ost och gratinera mitt i 
ugnen till fin färg, 10–15 min.  
Klicka ut gräddfil och rom  
på potatisarna. 

Toppa med lök och garnera 
med dill. Servera som till-
behör till kräftorna. 

Krossad potatis med  
Västerbottensost och rom

45  
min

28 stycken Ugn: 225°

2 tunnbröd
2 dl riven lagrad ost
1 tsk kumminfrön

Skär tunnbröden i 14 bitar vardera. 
Lägg på en plåt med bakplåtspapper 
och strö över ost och kummin. 
Gratinera mitt i ugnen tills osten   
fått lite färg, 3–4 min.

Tunnbrödschips  
med kummin

10  
min

10

KRÄFTGOTT 4 portioner

1 frp kräftstjärtar i lag 
(330 g)
1 äpple
1 liten rödlök, finhackad
1 dl crème fraiche

½ dl majonnäs
½ dl finhackad dill
½ citron, finrivet skal 
och saft
salt och svartpeppar

Häll bort lagen från kräftstjärtarna och låt dem 
rinna av. Skär äpplet i små tärni ngar. Blanda  
kräftstjärtar, äpple, crème fraiche, majonnäs,  
dill och citronskal. Smaka av med citronsaft,  
salt och peppar. Servera med tunnbrödschips.
 

Kräftröra med 
äpple och dill

15  
min

Fånga augustikvällarna med höstens första fest.

Inget slår ett kräftkalas med riktigt goda tillbehör.
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KRÄFT- 
KALAS

Duka upp för

Kom i stämning med prylarna som 
gör kräftpremiären värd namnet. 

Allt hittar du i våra butiker.

Finare bord med  
snygga servetter.

Smakrika, ekologiska och  
knapriga knäckesnacks.

Papp- 
tallrikar

Klo-diadem och kräfthattar. 
Är det kalas så är det. Kräftlykta

Porslin Hedda

Kräftor  
kräva dessa  

tallrikar.

Glöm inte kräft-
knivarna.
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Kräftgirlang.
Lika kul på väggen 

som på bordet.

Klassisk  
stämningshöjare.

VÅR PANNFÄRDIGA SALSICCIAFÄRS ÄR PERFEKT ATT FÖRGYLLA 
 PASTASÅSEN, GRATÄNGEN ELLER PIZZAN MED. PROVA SJÄLV! 

4 PERSONER
• 25 g jäst
• 2,5 dl ljummet vatten
• 2 msk olivolja
• 0,5 tsk salt
• 6 dl vetemjöl
• 2-3 paket riven mozzarella
• 3-4 dl Scan Salsicciafärs
• ca 25 st trattkantareller  

eller annan svamp
• 1 st silverlök i skivor
• olivolja
• färsk timjan

1. Smula jästen i en bunke.  
Tillsätt vatten, olja, salt och mjöl.

2. Arbeta till en smidig deg. Låt jäsa övertäckt  
ca 30 minuter. Sätt ugnen på 225°c.

3. Stjälp upp degen på bakplåtspapper  
och kavla ut. Lägg på toppingen.  
Grädda i mitten av ugnen i ca 15 minuter.

PIZZA BIANCO  
MED SALSICCIAFÄRS

BRA MAT FRÅN SVERIGE SPELAR ROLL.
Konfetti. 
Överraska med  
ett kräftregn.
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Värmande  
goda drycker

2 glas

1 dl blåbär
½ dl vatten
2 msk strösocker
1 tsk äkta vaniljsocker
3 dl mjölk
1 dl vaniljglass

Koka upp blåbär, vatten, socker och vanilj-
socker så att sockret smälter. Mixa slätt och 
häll upp i två glas. Värm mjölken och häll i 
 glasen. Toppa med en kula vaniljglass.  
Servera direkt.

Blåbärslatte 
med glass

15  
min2 glas Tid: 10 min + tid att dra

4 dl äppelmust
20 g färsk ingefära, tunt skivad
1 kanelstång
½ tsk kardemummakärnor
2 dl mjölk, gärna lattemjölk
malen kanel, till topping

Koka upp äppelmust, ingefära, kanel och karde-
mumma. Ta kastrullen från värmen och låt stå 
ca 2 tim, gärna längre, så att musten får smak 
av kryddorna. Värm musten och häll i två muggar. 
Värm mjölken och vispa den skummig, häll 
försiktigt över musten. Toppa med kanel och 
servera direkt.

Chai latte på äppelmust10  
min



4 portioner Tid: 15 min + tid att skära ut pumpan

4 portioner

1 pumpa
1 stor mango, tärnad 
1 schalottenlök, finhackad
½ röd chili, finhackad
1 lime, finrivet skal och saft
salt
tortillachips, till servering

2 stora avokado
½ dl hackad koriander
1 vitlöksklyfta, finriven
1 lime, pressad saft
salt

Rita en figur på pumpan och 
skär ut med en vass kniv. Gör 
munnen stor så du kommer in 
och kan skrapa ur pumpakär-
norna. Skär små tärningar av 
pumpaköttet. Koka tärning-
arna i vatten ca 3 min. Skölj i  

kallt vatten. Blanda pumpa-
tärningarna med mango, lök, 
chili, limeskal och limesaft. 
Smaka av med salt. Lägg   
upp salsan framför ”munnen” 
på pumpan. Servera med 
tortilla chips.

Gröp ur avokadorna och mixa med koriander, 
vitlök och limesaft. Smaka av med salt. 
Fördela ovanpå pumpasalsan.

PUMPASALSA

GUACAMOLE TILL HALLOWEEN

15  
min

5  
min

Kombinationen gott och otäckt, funkar det? Titta bara på bilderna 
eller laga recepten så får du det lika skrämmande som goda svaret. 

ALL IN FÖR 
HALLOWEEN 

17

SARA TIPSAR! 
Pumpan blir en fin  
bordsdekoration!
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Tid: 30 min + ca 2 tim jästid Ugn: 175°

KORV I POTATOBUN30  
min

grillkorvar
smör, till stekning
ketchup, till servering

Potatobuns:
½ pkt jäst (25 g) 
2 ½ dl mjölk 
150 g kokt potatis, 
finriven 
½ dl strösocker 
1 ägg 
50 g smör, rumsvarmt
1 tsk salt 
9–10 dl vetemjöl 
1 ägg, till pensling

Smula jästen i en bunke. Värm 
mjölken till 37°. Rör ut jästen 
med mjölken. Rör ner potatis, 
socker, ägg, smörklickar och 
salt. Blanda ner mjöl, lite i 
taget, till en smidig deg. Arbeta 
degen ca 5 min i maskin eller  
10 min för hand. Låt jäsa under 
bakduk ca 1 tim 30 min. Ta upp 
degen på mjölat bakbord. Dela 
degen i 24 bitar och forma dem 
till avlånga bullar. Lägg på plåtar 
med bakplåtspapper och låt 
jäsa under bakduk ca 30 min. 

Pensla bullarna med uppvispat 
ägg. Grädda mitt i ugnen till fin 
färg, 10–15 min. Låt svalna 
under bakduk.

Skär snitt i korvarna så att de 
ser ut som fingrar och stek var-
samt i smör tills de är genom-
varma. Skär ut avryckta naglar  
i korvarna efter stekning. Skär 
snitt nästan helt igenom bröden 
och lägg i korv. Toppa med ket-
chup. 

8 stycken Ugn: 175°

250 g mandelmassa, riven
125 g smör, rumsvarmt
2 ägg
3 msk vetemjöl
1 msk strösocker
1 liten citron, finrivet skal
½ tsk kardemummakärnor, 
mortlade

Glasyr:
3 dl florsocker
2 msk vatten
röd hushållsfärg

HALLOWEENMUFFINS30  
min

18

Vispa ihop alla ingredienser med elvisp till en jämn smet. 
Fördela i åtta muffinsformar med stadig kant, använd 
gärna en muffinsplåt. Grädda mitt i ugnen ca 20 min. 
Känn med provsticka. Låt svalna.

Rör ihop florsocker med vatten och bred ut glasyren på 
muffinsen. Låt glasyren stelna och skär rivmärken med 
en kniv. Fyll rivmärkena med röd färg.
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6 portioner, 2 ormar Tid: 1 tim 15 min Ugn: 175°

400 g lammfärs eller annan färs
1 msk smör
2 vitlöksklyftor, finrivna
2 msk tomatpuré
½ msk torkad oregano
1 tsk chiliflakes
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
3 tomater, fintärnade
2 dl oliver, grovhackade
10 cm purjolök, strimlad
ca 600 g smördeg
1 ägg, till pensling
oliver och tomat, att garnera med
crème fraiche, till servering

Stek färsen i smör under omrörning tills den är genom-
stekt. Tillsätt vitlök, tomatpuré, oregano, chiliflakes, 
salt och peppar och stek ytterligare några min. Vänd 
ner tomater, oliver och purjolök och och låt tomaterna 
mjukna. Låt svalna helt.

Kavla ut hälften av smördegen tunt till en rektangel. 
Fördela hälften av färsen som en sträng i mitten av 
rektangeln, vik in kanterna och forma till en rulle.
Lägg rullen med skarven nedåt på en plåt med bak-
plåtspapper och forma till en orm. Gör likadant med 
resten av smördegen och färsen. Lägg  oliver som ögon 
och en bit tomat som tunga. Pensla ormarna med  
lättvispat ägg och grädda mitt i ugnen 20–30 min. 

SMÖRDEGSORM MED LAMMFÄRS75  
min

20
21

Så här gör du läskiga

MARÄNGER
Ruskigt goda och lätta att göra – med maränger som fladdermöss  

tar du Halloween till en högre nivå. Prova, om du törs.    

1 Separera 2 ägg och lägg 
äggvitorna i en torr, ren 

bunke. Inget av gulan får 
komma med. Tillsätt 1 tsk 
strösocker och vispa till ett 
skum. Tillsätt 1 ½ dl strö-
socker lite i taget under visp-
ning och vispa till en glansig, 
fast marängsmet. 

2 Vänd ner 1 msk lakrits-
pulver och några droppar 

svart hushållsfärg.
3 Klicka ut smeten på plåt  

med bakplåtspapper i  
form av 12 fladdermöss. Skär 
bitar av lakrits och lägg som 
ögon. Grädda i nedre delen av 
ugnen i 100° i 1 tim.

KÖKSSKOLAN

SARA TIPSAR! 
Servera med  

en klick crème  
fraiche.
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NU I BUTIK!

22

8 portioner Tid: 50 min + tid att svalna Ugn: 175°

3 ½ dl vetemjöl
½ dl florsocker
1 tsk äkta vaniljsocker
1 krm salt
150 g smör, rumsvarmt
½–1 msk vatten

Fyllning:
6 dl crème fraiche
3 ägg
1 citron, finrivet skal 
+ 1 msk saft
1 ½ dl strösocker 
¾ dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
2 krm salt

HALLOWEENPAJ50  
min

Topping:
3 gelatinblad
450 g frysta hallon
½ dl vatten
½ dl strösocker
godis, till garnering

Blanda mjöl, florsocker, vanilj-
socker, salt och smör till ett 
smul, gärna i matberedare 
monterad med kniv. Tillsätt 
vatten och arbeta snabbt 
ihop till en deg. Tryck ut paj- 
degen i en form med avtagbar 
kant, 24 cm i diameter. Nagga 
botten och ställ i frysen 10 min. 
Förgrädda mitt i ugnen 10 min. 

Rör ihop crème fraiche, ägg, 
citronskal och saft, socker, 
mjöl, vaniljsocker och salt. Häll 
smeten i pajskalet och grädda 
ca 30 min. Låt svalna helt.

Blötlägg gelatinbladen i kallt 
vatten ca 5 min. Koka upp 
hallonen och låt koka 2 min. 
Häll i en sil och pressa ur 
vätskan ner i en bunke. Koka 
upp vatten och socker så att 
sockret löses upp. Smält gelatin-
bladen i sockerlagen och rör ner 
i hallonsåsen. Häll ovanpå kakan 
och låt stelna helt i kylen. 
Garnera kakan med godis.

22



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 4bbe11 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

SMART 
TILL MYCKET

Det finns mycket man kan göra som är smart. 
Som att välja produkter av bra kvalitet till lågt 
pris, till exempel lite mindre jordnötter i halva 

bitar istället för helt perfekta. Till mat eller 
snacks är de ju precis lika goda. Prova själv 

och upptäck det smarta med Xtra.


