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RECEPT OCH INSPIRATION FRÅN HÖSTENS SKAFFERI

Förgyll maten 
med frukt, bär 

och svamp. 



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

Skördetid för 
höstens smaker
Hösten är rena rama högtiden när det kommer till allt gott som trädgårdarna 
och skogarna har att erbjuda. Passa på att plocka äpplen, svamp och bär.  
Fyll frysen och skafferiet och safta, sylta, baka eller laga till helt underbara  
middagar med smak av årstiden.

Och apropå bak, snart är det ju kanelbullens dag. På sid 14 hittar du ett super-
gott recept på min kanelbullekladdkaka. Prova och bli lika glad som jag! Visste 
du förresten att svenska äpplen gifter sig fint med både kanel och kardemumma? 
Naturligtvis hittar du också flera andra vardagliga och lite mer festliga höst-
recept, bland annat den galet goda kantarellrisotton från omslaget.   

Så, på med stövlarna och ta för dig av alla ljuvliga råvaror som bara väntar på dig.   

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Ca ½ liter

40 g ingefära
2 äpplen
2 dl äppelcidervinäger
1 dl vatten
½–1 dl pressad citronsaft

Riv ingefära och äpple grovt. Lägg i en  
mixer med äppelcidervinäger, vatten och 
citronsaft. Mixa ca 3 min och låt stå och dra 
ca 10 min. Häll genom en sil och tryck ut  
så mycket av  vätskan som möjligt. Häll upp  
på väl rengjord flaska och förvara i kylen. 
Servera som en shot eller litet glas med is  
i som en alkoholfri drink.

Ingefärashot med 
äppelcidervinäger

20  
min

Ca 10 stycken  Ugn: 200°

250 g keso
3 ägg
1 dl grovriven parmesan
1 dl pumpakärnor, hackade
1 dl sojamjöl
1 tsk bakpulver
2 krm salt

Blanda ihop alla ingredienser till en smet och 
fördela i muffinsformar. Grädda mitt i ugnen 
10–15 min. Låt svalna. Tips: Smak sätt muffins-
arna med torkad timjan eller oregano.

Proteinmuffins25  
min

En syrlig  
rackare med  

klös i.
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4 portioner

2 schalottenlökar, finhackade
2 msk smör
250 g kantareller, borstade
½ tsk salt 
½ tsk svartpeppar
3 dl arborioris eller annat risottoris
7 dl varmt vatten
2 msk svamp- eller kycklingfond
2 dl torrt, vitt vin
1 msk smör eller olivolja
2–3 dl hyvlad parmesan, 
till servering 
färsk timjan, till servering

Fräs lök i smör i en gryta. Tillsätt svampen och höj 
värmen. Stek under omrörning tills  svampen vätskat av 
sig och fått fin färg. Salta och peppra och rör ner 
riset. Mät upp vattnet och blanda med fonden. Häll 
vinet på riset och tillsätt ca 1 dl av buljongen. Sänk 
värmen och låt sjuda. Häll i mer buljong allteftersom 
den kokat in i riset. När vätskan nästan kokat in och 
riset fortfarande har lite tuggmotstånd är risotton 
klar. Rör ner smör eller olja. Servera direkt och toppa 
med hyvlad parmesan och färsk timjan.

Kantarellrisotto30  
min

4 portioner  Ugn: 200°

1 kg palsternackor
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt

Rödbetsbiffar:
200 g färska rödbetor
1 frp vita bönor, (400 g), 
avsköljda
1 halloumi, grovriven
1 dl syltlök, hackad
½ kruka basilika, finhackad
1 vitlöksklyfta, finriven
½ tsk salt
½ dl pumpakärnor, hackade
olivolja

Äppeltzatziki:
2 dl crème fraiche
1 äpple, grovrivet
1 vitlöksklyfta, riven
salt

Skala och skär palsternack-
orna i stavar. Blanda med 
olja och salt på en plåt med 
bakplåtspapper. Rosta mitt i 
ugnen till fin färg, ca 25 min.

Skala och riv rödbetorna 
grovt. Mixa bönorna slätt 
och blanda ner rödbetor, 

halloumi, syltlök, basilika, 
vitlök och salt till en smet. 
Klicka ut smeten på en plåt 
med bakplåtspapper och 
strö över pumpa kärnor. 
Ringla över olja och grädda 
mitt i ugnen ca 15 min. 

Blanda ingredienserna till 
äppeltzatzikin, smaka  
av med salt. Servera röd-
betsbiffarna med palster-
nackan och äppeltzatzikin.

Rödbetsbiffar i ugn med äppeltzatziki45  
min

SARA TIPSAR: 
Stek några av  

svamparna extra  
knapriga och lägg  

ovanpå vid  
servering.

Gott att  
servera med en 

grönsallad.
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4 portioner

2 frp svampfylld färsk pasta (à 250 g)
100 g champinjoner
30 g valnötter
1 msk smör
2 ½ dl grädde
olja smaksatt med tryffel
salt och svartpeppar
½ dl hackad persilja
40 g parmesan

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Hacka svamp och valnötter fint. Hetta upp smör   
i en stekpanna och stek hacket ca 5 min under 
omrörning. Häll i grädden och smaka av med 
tryffel  olja, salt och peppar. Vänd ner  pastan i 
såsen. Strö över persilja och servera med riven 
parmesan.

Tryffelpasta25  
min

4 portioner

320 g pasta, gärna tagliatelle
½ purjolök, tunt strimlad
1 röd paprika, tunt skivad
1 vitlöksklyfta, finriven
smör, till stekning
300 g oxfilé, strimlad
salt och svartpeppar
2 dl grädde
1 msk oxfond 
30 g färsk spenat
riven parmesan, till servering

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Fräs purjolök, paprika och vitlök i smör tills de är 
mjuka. Lägg upp på tallrik. 

Stek köttet i smör i riktigt het panna, det ska bara 
få stekyta. Krydda med salt och rikligt med peppar. 
Lägg grönsakerna i pannan och häll på grädde och 
fond. Lyft över pastan direkt från pastavattnet ner i 
pannan och rör om. Vänd ner spenaten och servera 
med parmesan.

Oxfilépasta30  
min

76



8

4 portioner

1 gul lök, strimlad
1 fänkål, strimlad
2 tsk fänkålsfrö
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk olivolja
800 g krossade tomater
2 dl vatten
½ dl pressad citronsaft
1 fiskbuljongtärning
salt och ev cayennepeppar
500 g laxfilé
1 tsk flingsalt

Till servering:
aioli
bröd
ev hackad 
persilja

Fräs lök, fänkål, fänkålsfrö och vitlök i olja i en gryta. 
Tillsätt krossade tomater, vatten, citronsaft och bul jong-
tärning, låt puttra ca 15 min. Smaka av grytan med salt 
och ev cayennepeppar. Skär laxen i tärningar och salta. 
Lägg fiskbitarna i grytan och lyft från värmen. Låt stå 
under lock ca 5 min. Toppa med en klick aioli, ev lite 
hackad persilja och servera med bröd.

Laxgryta med fänkål35  
min

4 portioner  Ugn: 225°

400 g kycklingfilé
1 msk olivolja
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 vitlöksklyfta, finriven
3 dl grädde
2 dl mjölk
1 liter kokt pasta
1 dl strimlade soltorkade 
tomater

150 g fetaost, smulad
10 frysta broccolibuketter, 
tinade
3 dl riven ost
färsk basilika, till servering 

Strimla kycklingen och stek 
hastigt i olja på hög värme  
i en stekpanna. Salta och 
peppra. Tillsätt vitlök,  

grädde och mjölk och låt 
puttra i 5 min. Vänd runt 
såsen med pasta, sol-
torkade tomater, hälften  
av fetaosten och broccoli  
i en ugnsform. Strö över 
riven ost och gratinera mitt  
i ugnen till fin färg, 10–15 
min. Strö över resten av 
fetaosten och basilika.

Pastagratäng med kyckling30  
min

Gott att rosta  
eller steka bröden  

till grytan.
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4 portioner

Buljong:
500 g högrev, hel bit
1 oxsvans eller märgben
1 gul lök, i klyftor
60 g ingefära, i skivor
2 stjärnanis
1 kanelstång
10 kryddnejlikor
12 dl vatten
1 tsk salt

Pho – vietnamesisk 
köttsoppa

2  
tim

Lägg alla ingredienser till buljongen i en 
kastrull och låt koka under lock ca 2 tim. 
Koka nudlarna enligt anvisningen på 
förpackningen och kyl ner i kallt vatten. 

Sila ner buljongen i en ny kastrull och 
dra isär köttet i munstora bitar. Tillsätt 
fisksås, smaka av med lime saft och 
lägg i nudlarna. Häll upp i serverings-
skålar och toppa med  salladslök, chili 
och koriander.

Soppa:
150 g risnudlar
1–2 msk fisksås
1 lime, pressad saft
2 salladslökar,  
tunt skivade
1 röd chili,  
tunt skivad
1 kruka koriander

10



ÄPPLEN
Även om du kan hitta äpplen året runt så är det något alldeles extra 
med våra nyskördade svenska. Tänk på att syrliga äpplen kan behöva 
lite sötma, t ex från honung. Och om du gör äppelmos, prova gärna att 
smaksätta med kanel, ingefära, kardemumma eller vanilj. 

Tid: ca 3 tim Ugn: 100°

2–3 fasta äpplen
1 msk citronsaft
1 msk florsocker

Ta ev bort kärnhuset med en urkärnare. 
Skär äpplena tunt med mandolin. Fördela 
på plåtar med bakplåtspapper. Pensla 
med citronsaft blandad med florsocker. 
Torka mitt i ugnen ca 3 tim, tiden beror på 
tjockleken på skivorna. Öppna och släpp 
ut ånga någon gång under ugnstiden.  
Låt kallna på plåten. Tips: Byt plats på 
plåtarna efter halva tiden, om du kör  
två samtidigt.

Äppelchips3  
tim

Ca 5 dl

1 kg äpplen
1 dl vatten
2 dl strösocker
1 krm askorbinsyra

Skala och skär äpplena i bitar. Lägg  
i en kastrull med vattnet. Koka tills 
äpplena är mjuka, ca 15 min. Mosa 
äpplena och rör ner socker, koka upp 
igen. Blanda askorbinsyran med lite 
av moset och blanda sedan med res-
ten av moset. Häll upp moset i väl 
rengjord, varm glasburk och sätt på 
lock. Låt svalna och förvara i kylen.

Hemlagat 
äppelmos

40  
minCa 3 liter Tid: 5 min + 3 dygn  

Skär äpplena i ca 12 klyftor vardera och lägg  
i en stor bunke (de behöver inte kärnas ur). 
Fyll på med vatten blandat med vinsyra och 
natriumbensoat, se till så att äpplena täcks av 
vätskan. Täck med plast och låt stå i tre dygn. 
Rör om någon gång under tiden. Sila bort äpplena 
och smaka av äppeldrycken med socker. Häll 
upp på väl rengjorda flaskor och förvara i kylen. 

Äppeldryck5  
min

ca 1 ½ kg äpplen
3 liter vatten
½ msk vinsyra
½ tsk natriumbensoat
2 dl strösocker

Älskade

Chipsen blir godast om  
de görs av syrliga äpplen.
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150 g smör
2 ½ dl ljus sirap
3 dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 msk kanel
2 ägg

Smält smöret och vänd ihop med sirap, de 
torra ingredienserna och sist äggen. Rör till en 
jämn smet. Häll smeten i en smord och bröad 
form med avtagbar kant, ca 23 cm i diameter. 
Strö över mandelmassa, hackad mandel och 
pärlsocker. Grädda mitt i ugnen ca 15–20 min. 
Låt gärna svalna helt innan servering.

Kanelbullekladdkaka30  
min 12 bitar  Ugn: 175°

10 portioner  Ugn: 175°

Äppelpaj med 
havregryn

60  
min

Servera gärna med 
vispad grädde. 

SARA TIPSAR: 
God att servera 
med glass eller  

vaniljvisp.

5–6 äpplen
200 g smör
4 dl havregryn
2 dl strösocker
2 tsk kanel
1 msk ljus sirap
ev florsocker

Topping:
50 g mandelmassa, 
grovriven
½ dl hackad mandel
1 msk pärlsocker

Skala, kärna ur och skär äpplena i klyftor. Blanda smör, 
havre gryn, socker och kanel till en smulig deg. Tryck ut 
hälften av degen i botten på en pajform, lägg på äppel-
klyftorna och smula över resten av degen. Ringla över 
sirap. Baka mitt i ugnen ca 45 min. Pudra ev florsocker 
över pajen innan servering.
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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 a87d6 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Krydda 
tillvaron

MED COCA-COLA 
ZERO SUGAR CINNAMON

LIMITED EDITION MED SMAK AV KANEL
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