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SMARTA  
MIDDAGAR

Recept och inspiration till lägre kostnad!



Xtra Rapsolja

Så här efter sommaren kan det vara skönt att fylla på förråden hemma igen. 
Titta då gärna efter Xtra med sitt breda sortiment av prisvärda produkter – 

utan att du behöver göra avkall på kvaliteten. Enda skillnaden är att du kan få 
olika stora mangobitar eller några nötter och bär som är lite trasiga. Och just 
bären är ju perfekta om du ska göra paj eller sylt om du inte hunnit ut i skogen 

och plockat själv. Du kan även få ägg som är olika stora, ja till och med 
ekologiska ägg som sorterats bort på grund av storleken. Men sånt spelar ju 

ingen större roll, det blir precis lika gott ändå. Gott, hemlagat och smart.  
Precis som det alltid borde vara. 

4 portioner

500 g rödbetor
ca 5 dl rapsolja, Xtra
flingsalt

Honungsdipp:
150 g fetaost
2 dl smetana
1 msk flytande honung 
+ till servering
salt och svartpeppar

Skala och skiva rödbetorna tunt med mandolin. Hetta 
upp oljan till 160° i en kastrull med höga kanter. Fritera 
rödbetorna i omgångar ca 5 min, låt rinna av på hus
hållspapper. Chipsen ska bli krispiga och lätt gyllene. 
Strö över lite flingsalt. 

Smula ner fetaost i en skål och blanda med smetana 
och honung. Smaka av med salt och peppar. Ringla lite 
extra honung över dippen och servera med chipsen.

Rödbetschips med honungsdipp40  
min

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coopapp och på coop.se

God mat behöver 
inte kosta mer
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Xtra Cashew Nuts

Xtra Kycklingfilé

4 portioner 

4 portioner Ugn: 225°

320 g pasta, gärna fusilli
500 g kycklingfilé, Xtra
smör, till stekning
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
2 vitlöksklyftor, finhackade
3 dl grädde
3 dl grovriven parmesan
2 dl frysta gröna ärtor
parmesan, till servering

1 kg potatis, halverade
1 msk olivolja
2 tsk flingsalt
neutral olja, till stekning
2 dl majonnäs
2 tsk sriracha
70 g salladsmix 

Squashbiffar:
1 frp vita bönor, (400 g), 
avsköljda
2 dl saltade cashewnötter, 
Xtra

1 squash, grovriven
1 vitlöksklyfta, finriven
1 dl riven ost
½ dl ströbröd
1 ägg
½ msk torkad oregano
1 tsk salt
½ tsk cayennepeppar

Blanda potatis, olja och salt 
på en plåt med bakplåts
papper. Rosta mitt i ugnen

ca 35 min. Mixa bönorna 
slätt, tillsätt cashewnötter 
och mixa lite till. Blanda ner 
resten av ingredienserna till 
biffarna. Hetta upp olja i en 
stekpanna och klicka ut 
smeten i små högar. Stek 
biffarna till fin färg på båda 
sidor. Blanda majonnäs med 
sriracha till en sås. Servera 
biffarna med klyftpotatis, 
sås och salladsmix.

Pasta Alfredo 

Squashbiffar med rostad potatis

30  
min

45  
min

Garnera gärna 
med persilja

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. Strimla 
kycklingen och stek i smör tills den är genomstekt med fin 
färg. Krydda med salt och peppar och lägg på ett fat. Fräs vit
löken i smör i en större panna eller kastrull. Tillsätt grädde 
och ost. Låt osten smälta under omrörning på svag värme. 

Lägg kycklingen i såsen och häll i ärtor. När pastan är klar, 
ta ca 1 dl av pastavattnet och häll i såsen. Häll av resten av 
pastavattnet och vänd ner pastan i såsen. Smaka av med 
salt och peppar. Låt puttra ihop och servera direkt med 
riven parmesan. 
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Xtra Pommes Strips

Xtra Ägg

45  
min

Fläskytterfilé med kantarellsås
4 portioner Ugn: 225°

1 kg pommes strips, Xtra 
1 fläskytterfilé
2 tsk flingsalt
½ tsk grovmalen svartpeppar
1 msk smör
färsk timjan, till garnering

Kantarellsås: 
300 g kantareller, i mindre bitar
1 gul lök, finhackad
1 msk smör
1 msk vetemjöl
3 dl grädde
1 dl vatten
1 msk ox eller svampfond
½ tsk kinesisk soja 
salt och svartpeppar

Tillaga pommes enligt anvisningen på förpackningen. 
Krydda fläskytterfilén med salt och peppar. Stek i 
smör till fin färg runtom. Lägg i en ugnsform och 
stek mitt i ugnen till en innertemperatur på 68°. 
Låt vila 10 min och skär sedan i skivor.

Stek kantarellerna i torr panna tills vätskan kokat 
bort. Tillsätt lök och smör och stek tills löken
mjuknat. Pudra över mjöl och tillsätt grädde, vatten, 
fond och soja. Låt puttra några minuter. Smaka av 
med salt och peppar. Servera såsen med fläskytter
filén och pommes strips och toppa med färsk timjan.

30  
min

Quinoasallad med stekt ägg
4 portioner

2 dl quinoa 
½ buljongtärning
250 g frysta sojabönor, 
tinade
50 g ärtskott
2 morötter, hyvlade 
2 nektariner, i tunna klyftor
1 dl hackad mynta
½ citron, finrivet skal 
och saft
2 msk olivolja
salt och svartpeppar

Stekta ägg:
4 ägg, Xtra
1 msk olivolja
salt och svartpeppar

Koka quinoan med buljong
tärningen enligt anvisningen 
på förpackningen. Låt svalna 
något. Blanda quinoan med 
resten av ingredienserna till 
salladen, smaka av med salt 
och peppar. 

Stek äggen i olja, salta och 
peppra. Servera salladen 
med de stekta äggen.
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Tänk vad mycket det finns som är smart. Som produkter av bra 
kvalitet till ett lågt pris. Till exempel mango i lite olika former istället  

för de som är perfekt skurna i lika stora bitar. De ska ju ändå bli till  
smoothies! Prova själv och upptäck det smarta med Xtra.

SMART START 
PÅ DAGEN
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MER INSPIRATION HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

Du är värd en god start på dagen, vare sig det är

en vanlig vardag eller lyxig ledighet. Ett enkelt sätt att göra frukosten

till en härlig smakupplevelse är att ha Philadelphia hemma. 

PHILADELPHIA FRUKOST

Xtra Tortillachips

2  
tim

Chili på högrev
6–8 portioner

1 kg högrev
salt och svartpeppar
neutral olja, till stekning
2 gula lökar
1 gul paprika, i bitar
1 röd paprika, i bitar
4 vitlöksklyftor, hackade
1 röd chili, hackad
1 msk paprikapulver
1 msk spiskummin
½ msk mald koriander
1 tsk fänkålsfrö, mortlade
2 burkar krossade
tomater (à 400 g)
3 dl vatten

1 msk oxfond
1 msk vinäger
1 frp vita bönor i tomatsås 
(420 g)

Till servering:
gräddfil
koriander
limeklyftor
tortillachips, Xtra

Låt fettet på köttet 
sitta kvar, det smälter 

och ger grytan  
en god smak.

Tärna köttet i 3 cm stora bitar. 
Stek runtom i olja i en gryta. 
Tillsätt lök, paprika, vitlök, chili 
och torra kryddor och stek några 
minuter till. Häll på tomater, 
 vatten, fond och vinäger och låt 
koka tills köttet lätt faller isär,  
ca 2 timmar. Tillsätt ev mer vatten 
om det behövs under koktiden. 
Tillsätt bönorna och koka 
ytterligare 5 min. Servera med 
gräddfil, koriander, lime klyftor 
och tortillachips.

10



Xtra Spaghetti

40  
min

Köttfärssås med crème fraiche
4 portioner

500 g nötfärs
1 gul lök, finhackad
2 morötter, finrivna
2 vitlöksklyftor, rivna
2 msk tomatpuré
2 frp krossade tomater (à 400 g)
1 köttbuljongtärning
1 msk torkad oregano
½ msk honung
½ msk balsamvinäger
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar 
2 dl crème fraiche
1 dl hackad färsk basilika 

Till servering:
320 g spaghetti, Xtra
ca 50 g parmesan, riven

Koka spaghettin enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek färs, lök, morötter och vitlök tills färsen är genom
stekt. Tillsätt tomatpuré och stek ett par minuter till. 
Tillsätt krossade tomater, buljongtärning, oregano, 
honung, vinäger, salt och peppar. Låt puttra ca 20 min, 
gärna längre. Tillsätt crème fraiche och basilika och 
låt puttra någon minut till. Servera med spaghettin 
och parmesan.

35  
min

Kantarellsoppa med varm macka
4 portioner Ugn: 200° grilleffekt

500 g kantareller
1 gul lök, finhackad
1 msk smör
2 ½ dl vitt vin
5 dl vatten
3 msk kantarellfond 
3 dl grädde
salt och svartpeppar
smörgåskrasse, till servering

Varma mackor:
4 små baguetter
1 burk grön pesto (140 g)
2 dl riven ost, Xtra
ev färsk basilika, till  
garnering

Rensa och skär svampen i 
mindre bitar. Stek svamp 
och lök i smör tills löken är 
mjuk. Häll i vin och låt puttra 
in en minut. Tillsätt vatten 

och fond och låt koka ca 10 
min. Mixa soppan slät. Häll i 
grädde och smaka av med 
salt och peppar. Låt soppan 
bli varm. Toppa med krasse.

Varma mackor: Halvera 
baguetterna och bred på 
pesto. Strö över riven ost 
och grädda mitt i ugnen tills 
osten smält, ca 8 min. 
Garnera ev med basilika.

Xtra Riven Ost

Tillsätt gärna  
1 tsk chiliflakes för  
lite extra hetta.
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8 portioner Ugn: 200°

2 plåtar Tid: 30 min + 45 min jästid Ugn: 225°

500 g frysta blåbär, Xtra
1 msk strösocker
2 msk potatismjöl
125 g smör
2 ½ dl havregryn
1 ½ dl vetemjöl
¾ dl strösocker
2 msk ljus sirap 

Råkräm:
4 äggulor
2 msk strösocker
3 dl vispgrädde
1–2 msk vaniljsocker

25 g jäst
2 ½ dl ljummet vatten, 37°
2 msk olivolja
½ tsk salt
6 dl vetemjöl + till utbakning

Förslag på topping:
1 ½ dl ketchup, Xtra
2 frp mozzarella (à 125 g)
1 tsk torkad oregano
20 g rucola
8 körsbärstomater, skivade

Blåbärspaj med havregryn

Pizzadeg

50  
min

30  
min

Blanda bär, socker och potatismjöl i en pajform. Nyp ihop 
smör, havregryn, mjöl, socker och sirap till en smuldeg och 
fördela över bären. Grädda i nedre delen av ugnen ca 40 min. 
Täck med bakplåtspapper om pajen får för mycket färg.

Råkräm: Vispa äggulor och strösocker fluffigt. Vispa grädden
och vänd ihop med äggvispet. Smaka av med vaniljsocker 
och servera råkrämen till pajen. 

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite av vattnet. 
Tillsätt resten av vattnet, olja, salt och mjöl och arbeta 
ihop till en deg. Knåda degen smidig på bakbordet. Låt 
jäsa ca 45 min under bakduk. 

Pizza: Dela degen i två bitar och kavla ut varje degbit 
tunt på mjölat bakbord. Lägg på två plåtar klädda med 
bakplåtspapper. Bred på ketchup och toppa med mozza   
rellaskivor och oregano. Grädda pizzorna mitt i ugnen 
ca 15 min. Toppa med rucola och skivade tomater.

Xtra Tomatketchup

Xtra Blåbär
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Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Har du frågor  
kring broschyren är du välkommen att ringa Coop kundservice  

på telefon 077117 17 17 vardagar 8–18. www.coop.se
MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Ingredienser
 1 skiva grovt osötat rågbröd
 2 msk färskost
 1 tsk dijonsenap
 60 g rostbiff
 några skivor rödlök
 1 tomat i skivor
 lite riven pepparrot

Gör så här
Blanda crème fraiche och senap. 
Blanda ihop olja, vinäger och 
vitlök. Salta och peppra. Skär 
rödkålen mycket tunt med en vass 
kniv eller med osthyvel. Blanda 
rödkålen med dressingen och 
låt dra en liten stund. Smöra ev. 
brödet och lägg på rödkålssallad, 
skivor av skinka och toppa med en 
rejäl klick senapsfraiche.

Rostbiffsmörgås med 
rödlök, dijonsenap  
och färskost

Skinkmacka med 
senapsfraiche

Gör så här
Blanda färskost och senap. Bred på 
smörgåsen. 
Lägg på rostbiff, tomatskivor, rödlök 
och toppa med pepparroten.

Ingredienser
 2 dl crème fraiche
 2 msk grovkornig fransk senap
 3 msk rapsolja
 1 msk vinäger gärna äppelcidervinäger
 1 liten pressad vitlöksklyfta
 salt och nymalen kryddpeppar
 ½ rödkålshuvud
 8 skivor skinka
 grovt rågbröd eller knäckebröd

 4 portioner

 1 portion

ID e2c28 g CO2


