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Ä ntligen
dags att
grilla!

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR EN GOD VÅR

Fira ljuset med
den rätta glöden
Äntligen! När dagarna blir längre och temperaturen stiger så är det
också ofrånkomligt att en och annan grill tänds. Lite smygpremiär
kanske, men varför inte? Vi närmar ju oss säsongen då det mesta
smakar bättre med grillränder.
På följande sidor hittar du flera inspirerande recept till grillen,
men också nya spännande rätter samt några riktiga klassiker.
Och på sid 10 kan du läsa om lite olika goda oljor och vad de kan
användas till.

5

min

Romröra i rågkrustader
6 portioner

2 dl crème fraiche
½ burk stenbitsrom eller tångcaviar
2 msk finhackad rödlök
1 påse rågkrustader (150 g)
½ citron, finrivet skal, till garnering
dill, till garnering

5

min

Rabarberbubbel
6 glas

1 dl konc rabarbersaft
1 flaska kylt mousserande vin
eller torr cider (750 ml)
Fördela rabarbersaften i sex glas och
fyll upp med mousserade vin eller cider.

Lägg crème fraiche i en skål och vänd varsamt
ner rom och rödlök. Klicka ut i rågkrustader
och garnera med finrivet citronskal (endast det
gula) och dill. Servera direkt.

Det här är också tiden för en annan efterlängtad händelse – när
rabarbern börjar titta upp i trädgårdarna. Plocka vår första och
ljuvligt goda primör och använd som ingrediens i den uppfriskande
bubblande drinken här bredvid.
Låt kvällarna bli längre och smakerna fler.

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se
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SARA TIPSAR:
Vispar du crème
fraiche (34%) blir den
först lös, sedan fast
i konsistensen.
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15
min

Sotad tonfisk på melonsallad
6 förrättsportioner

400 g färsk tonfisk
olivolja
salt
ev svarta sesamfrön,
till garnering
Melonsallad:
½ liter tärnad vattenmelon
½ liter tärnad nätmelon
½ fänkål, tunt hyvlad
10 rädisor, tunt skivade
2 salladslökar, tunt skivade
1 kruka mynta, strimlad

Avokadoröra på friterade rispapper
30
min

Dressing:
1 lime, finrivet skal (endast
det gröna) och saft
2 msk olivolja
1 msk flytande honung
salt och svartpeppar

Skär tonfisken i två skivor
och pensla med olja. Salta
och stek eller grilla fisken
hastigt på båda sidor. Ton
fisken ska ha kvar en rå
kärna. Skär upp i tunna skivor.

Sås:
1 dl gari, avrunnen
1 dl majonnäs

Blanda ingredienserna till
salladen. Blanda dressingen
och vänd varsamt runt med
salladen. Lägg upp tonfisken
på melonsalladen. Rör ner
garin i majonnäsen och
servera till.

SARA TIPSAR:
Gari är den inlagda
ingefäran man brukar
äta till sushi.

4 förrättsportioner

3 risbladspapper
neutral olja, till fritering
Avokadoröra:
3 avokador
2 salladslökar, tunt skivade
½ röd chili, finhackad
½–1 dl saltade cashewnötter,
grovhackade
1 lime, finrivet skal (endast det
gröna) och saft
1 msk fisksås
2 tsk flytande honung
salt
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Bryt rispappersbladen i fyra bitar vardera.
Hetta upp rikligt med olja (170-180°) i en
stekpanna och lägg i risbladen ett i taget.
De ska puffa upp och bli frasiga direkt när
de kommer i pannan. Låt rinna av på hushållspapper.
Dela och kärna ur avokadorna. Gröp ur halvorna med en sked och tärna fint. Blanda
med resten av ingredienserna och smaka 
av med salt.
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Vegetarisk färsburgare med picklad spetskål
30
min

ÅRETS SMAK!
En fransk favorit – perfekt för

SVENSK G RILLKU LTU R
SEDAN 19 62

4 portioner

.

400 g formbar vegetarisk
färs, tinad
1 msk bbq-sås
1 tsk salt
½ tsk grovmalen svartpeppar
1 msk neutral olja,
till stekning

Till servering:
4 hamburgerbröd
2 msk majonnäs
4 msk bbq-sås
1 tomat, skivad
½ rödlök, tunt skivad
ev rostad lök

Picklad spetskål och rädisor:
3 dl vatten, ljummet
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12%)
200 g spetskål, tunt strimlad
4 rädisor, tunt skivade

Rör ihop vatten, socker och
ättiksprit tills sockret löst sig.
Vänd ner kål och rädisor i
lagen och låt stå minst 20 min.

Blanda färsen med bbq-sås,
salt och peppar. Forma fyra
burgare. Grilla eller stek
burgarna i olja till fin färg på
båda sidor. Servera burgarna
i bröden med majonnäs,
bbq-sås, tomat, kål, rädisor,
rödlök och ev rostad lök.

SARA TIPSAR:
Håll utkik efter
Coops nya, formbara
vegetariska färs som
nu finns i din
Coop-butik.
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1

tim

Räk- och laxpaj

Fläskfilé med ljummen sallad och pestosås
45
min

4 portioner Ugn: 175°

6 ark filodeg
smält smör, till pensling
150 g kokta små potatisar, delade
eller skivade
200 g skalade räkor
2 salladslökar, skivade
1 ½ dl riven västerbottensost
1 dl hackad dill
½ knippe grön sparris, i 3 delar
100 g kallrökt lax, strimlad
3 ägg
2 dl grädde
1 ½ dl mjölk
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar

4 portioner Tid: 40 min + tid att marinera Ugn: 225°

Skär filodegsarken i kvadrater. Pensla arken med smält
smör och lägg omlott på varandra. Ta allihop och lägg
i en smord form med löstagbar kant, 24 cm i diameter.
Lägg potatis, räkor, salladslök, ost och dill i formen.
Toppa med sparris och lax.
Vispa ihop ägg, grädde, mjölk, salt och peppar. Häll äggstanningen över allting i formen. Grädda mitt i ugnen
ca 50 min under aluminiumfolie (så att inte filodegen
bränns). Ta ev bort folien en stund mot slutet så att
pajen får fin färg.

1 fläskfilé (ca 600 g)
ev smör, till stekning
Marinad:
2 msk balsamvinäger
1 msk kinesisk soja
1 msk flytande honung
2 vitlöksklyftor, finrivna
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar

Blanda ingredienserna till marinaden och gnid in fläskfilén, låt marinera ca 30 min. Stek eller grilla till en innertemperatur på 68°. Låt vila ca 10 min och skiva upp.
Lägg lök, morötter och paprika på en plåt och vänd
runt med olja och salt. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.
Blanda det rostade med tomater, basilika, olja och
vinäger. Smaka av med salt och peppar. Blanda ihop
pestosåsen. Servera salladen och såsen till fläskfilén.

Ljummen sallad:
2 rödlökar, i klyftor
300 g morötter, i bitar
1 gul paprika, i bitar
1 msk olivolja
2 tsk flingsalt
400 g körsbärstomater
på kvist, i klyftor
1 kruka basilika, hackad
2 msk olivolja
1 msk balsamvinäger
salt och svartpeppar
Pestosås:
2 dl crème fraiche
1 dl pesto

Servera
med grillade
citronhalvor.
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OLJA

En god olja ger både liv och själ till maten.
Dessutom är oljor nyttiga (framförallt de
omättade) och går att använda till allt från
marinader och bakning till sallader och
smoothies. Vilken är din favorit?

Olivolja

Kokosolja

Rapsolja

Jordnötsolja
Linfröolja
Sesamolja

RAPSOLJA, KALLPRESSAD
En mångsidig olja med nötig
smak som är rik på omega 3.
Går med fördel att använda i
kalla såser, dressing eller på
en sallad. Men ska du steka i
rapsolja så använd istället en
varmpressad variant.
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SESAMOLJA
Populär smaksättare i det
asiatiska köket. Har en nötig
smak och tillverkas av orostade eller rostade sesamfrön.
Var lite försiktig bara med
den rostade varianten då
smaken lätt kan ta över.

OLIVOLJA
Bland alla olivoljor så håller
den kallpressade (extra
vergine eller jungfruolja) högst
kvalitet. Stek, baka, smaksätt
och ringla på en sallad. Eller
doppa ett gott bröd med lite
salt och peppar. Njut.

JORDNÖTSOLJA
Tål höga temperaturer och
fungerar utmärkt till wokning
och i det asiatiska köket. Gott
också i salladsdressingar eller
om du vill ge karaktär åt en
marinad. Den kallpressade
håller högst kvalitet.

KOKOSOLJA
En mångsidig olja som blir
flytande först vid 25 C°.
Gott att steka med eller som
ingrediens i baket. Finns med
kokos- och neutral smak,
beroende på hur mycket kokos
du vill att det ska smaka.

LINFRÖOLJA
En extra nyttig och mild olja
som innehåller mycket omega 3.
Perfekt till dressingar, men
ska inte användas till att steka
eller fritera i. Prova några
droppar i din smoothie så
blir den ännu nyttigare.
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KENTUCKY BURGER
4 PORTIONER I TILLAGNING: 20 MIN

500 g nötfärs av högrev
0,5 tsk salt
1 tsk Santa Maria Tellicherry Black Pepper
1 rödlök
100 g blåmögelost
Santa Maria BBQ Sauce Bourbon Whiskey
4 hamburgerbröd
Blanda färsen med salt och peppar. Forma
till fyra rejäla hamburgare.Skölj och strimla
salladen och skiva rödlöken.
Grilla hamburgarna och rödlöken på het kolgrill över direkt värme. Rödlöken behöver
grillas i ca 3 min per sida.
Lägg gärna rödlöken på lite aluminiumfolie,
så slipper du lök som trillar igenom grillgallret.
Salta och peppra mot slutet.
För fina grillränder, vänd hamburgarna en enda
gång. Vänd första gången efter ca 2 min.
Grilla i ca 1 min och smula sedan över blåmögelosten och grilla i ytterligare 1 min med locket på.
Lägg upp hamburgarna på de varma bröden
och toppa med sallad, grillad lök och BBQ-sås.
Servera direkt!

GRILLADE MAJSKOLVAR

Lax med ugnsrostad blomkål
30
min
och lime- och ingefärsdressing
4 portioner Ugn: 225°
500 g laxfilé
salt
mynta eller koriander,
till garnering
rostade sesamfrön, till garnering
Ugnsrostad blomkål:
600 g blomkål, i buketter
½ msk sesamolja
½ msk neutral olja
2 tsk flingsalt

Blanda blomkål med sesamolja, neutral olja och
salt. Rosta mitt i ugnen till fin färg, ca 25 min.
Blanda ingredienserna till dressingen och smaka
av med salt.
Skär laxen i åtta skivor. Salta och grilla eller stek
laxen hastigt på båda sidor. Servera med blomkålen och dressingen. Garnera med mynta eller
koriander och strö över sesamfrön.

Lime- och ingefärsdressing:
1 lime, finrivet skal och saft
2 msk finhackad rödlök
2 msk neutral olja
1 msk japansk soja
½ msk flytande honung
2 msk finriven ingefära
1 röd chili, tunt skivad
½ dl hackad koriander
½ dl hackad mynta
salt

MED CHILI & PARMESAN

4 PORTIONER I TILLAGNING: 20 MIN

4 färska majskolvar med blast
2 tsk Santa Maria Chili Explosion
2 tsk Santa Maria Rock Salt
2 msk smör
4 msk majonnäs
1 pkt fetaost, riven
4 msk parmesanost, riven
1 lime, klyftor
Lägg de oskalade majskolvarna i blöt i 30 min.
Grilla majskolvarna tills blasten torkar och börjar
få en svart ton. Skala bort blasten och lägg
tillbaka majskolvarna på grillen. Pensla med smält
smör och grilla tills de fått fin färg.När majskolvarna är klara penslar du dem med majonnäs och
rullar dem i parmesanosten. Krydda med chili
och salt. Toppa med fetaosten och
limeklyftorna.

Fler goda recept hittar du på santamaria.se
facebook.com/santamariasverige

santamariasverige
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Flankstek med belugalinssallad och örtolja
50
min
4 portioner Ugn: 175°

500 g flankstek
½ msk flingsalt
1 tsk grovmalen svartpeppar
ev smör till stekning
Belugalinssallad:
1 dl belugalinser
400 g körsbärstomater,
gärna på kvist
2 dl urkärnade oliver
1 kruka basilika,
plockade blad
1 msk olivolja
½ msk balsamvinäger
salt och svartpeppar

Koka belugalinserna enligt anvisningen på förpackningen.
Kyl hastigt av i kallt vatten. Rosta (eller grilla) tomaterna mitt
i ugnen ca 20 min. Blanda linser, tomater, oliver, basilikablad, olja och vinäger. Smaka av med salt och peppar. Mixa
ingredienserna till örtoljan, smaka av med salt och peppar.
Salta och peppra flanksteken runt om. Stek eller grilla
på het värme till fin stekyta med rosa mitt,
52–55° innertemperatur. Låt vila 10 min
och skär sedan i tunna skivor tvärs
över köttets fibrer. Ringla örtoljan över
köttet och servera med salladen.

Örtolja:
1 kruka basilika, blad och
stjälkar
1 dl olivolja
1 citron, pressad saft
1 vitlöksklyfta, finriven
salt och svartpeppar

SARA TIPSAR:
Rosta en stor
sats pumpakärnor
och förvara
i en burk.

Currystekt palsternacka
45
min
och blomkål med solgul hummus
4 portioner Ugn: 225°

SARA TIPSAR:
Det finns flera varianter
av färdigkokta linser
i butik, både beluga
och den liknande
varianten puy.

4 libabröd
½ romansallad, i bitar
½ dl rostade pumpakärnor
Currystekt palsternacka
och blomkål:
500 g palsternacka, i stavar
500 g blomkål, i buketter
1 msk neutral olja
1 msk curry
1 tsk salt
Solgul hummus:
1 frp kokta kikärtor (380 g),
sköljda
½ dl neutral olja
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½ dl vatten
1 dl rostade solroskärnor
1 tsk gurkmeja
½ citron, pressad saft
salt
Picklad rödkål och lök:
3 dl vatten
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12%)
200 g rödkål, tunt strimlad
1 rödlök, strimlad
Koka upp vatten, socker och
ättiksprit. Häll lagen över
rödkål och lök, låt svalna.

Vänd runt palsternacka och
blomkål med olja, curry och
salt på en ugnsplåt. Rosta
mitt i ugnen ca 30 min.
Solgul hummus:
Mixa kikärtor, olja, vatten,
solroskärnor och gurkmeja
till en slät hummus. Smaka
av med citronsaft och salt.
Fördela sallad, rostade
grönsaker och hummus på
bröden. Toppa med den
picklade kålblandningen
och strö över pumpakärnor.
15

Banh mi – vietnamesisk macka
20
min
4 portioner Tid: 20 min + 5 tim i ugnen Ugn: 125°

4 baguetter
1 dl majonnäs
4 salladsblad
srirachasås
rostad lök
1 kruka koriander
Fläskkarré:
500 g fläskkarré i bit
2 msk finriven ingefära
2 vitlöksklyftor, finrivna
2 msk japansk soja
1 msk neutral olja
2 tsk flingsalt
1 tsk chiliflakes
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Inlagd rättika och morot:
1 dl vatten, ljummet
½ dl strösocker
1 msk ättiksprit (12%)
10 cm rättika, tunt skivad
2 morötter, tunt skivade
på längden
Gnid in fläskkarrén med en
blandning av ingefära, vitlök,
soja, olja, salt och chiliflakes.
Lägg i en ugnsgryta med
locket på och ställ i ugnen.
Tillaga köttet ca 5 tim, tills
det lätt faller sönder.

Blanda vatten, socker och
ättiksprit i en skål. Rör tills
sockret löst sig. Vänd i rättika
och morötter. Låt stå minst
20 min.
Snitta baguetterna och bred
på majonnäs. Lägg i salladsblad, kött, rättika och morot.
Ringla över srirachasås och
toppa med rostad lök och
koriander.

Rulltårtsbakelser med bär och färskost
25
min
12 stycken Tid: 25 min + tid att kallna Ugn: 250°

Rulltårta:
3 ägg
1 ½ dl strösocker
1 ½ dl potatismjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk mortlade
kardemummakärnor
Fyllning:
125 g färska hallon
150 g naturell färskost
½ dl florsocker
Topping:
½ dl strösocker
1 tsk mortlade
kardemummakärnor
vispad grädde
färska bär, t ex hallon
och blåbär
citronmeliss
eller mynta

Vispa ägg och socker pösigt med elvisp. Blanda ihop potatismjöl och bakpulver. Sikta ner i äggvispet och rör försiktigt till en
jämn smet tillsammans med kardemumman. Bred ut smeten i
ett tunt lager på en ugnsplåt med bakplåtspapper. Grädda mitt
i ugnen ca 5 min.
Strö ut socker och kardemumma på ett bakplåtspapper och
stjälp upp kakan på det. Dra bort pappret som kakan gräddats
på. Rulla direkt ihop kakan till en rulle och linda in i bakplåtspappret. Låt kallna. Mosa hallonen och blanda med färskost
och florsocker.

Rabarberkompott med vaniljglass
20
min
4 portioner Tid: 20 min + tid att kallna

500 g rabarber, i bitar
2 dl strösocker
½ dl vatten
1 vaniljstång
Till servering:
vaniljglass
8 krossade småkakor,
t ex drömmar
myntablad

Lägg rabarber, socker och vatten i en kastrull.
Dela vaniljstången på längden. Skrapa ner fröna
från vaniljstången i kastrullen och lägg i stången.
Låt koka på svag värme tills rabarbern är mjuk.
Låt kallna.
Servera kompotten med glass, krossade drömmar
och mynta.

Öppna rulltårtan och bred på fyllningen. Skär rulltårtan i skivor
och toppa med grädde och bär, garnera med citronmeliss eller
mynta.

SARA TIPSAR:
Köp färdig rulltårta
så är bakelserna
klara på nolltid.

Även perfekt som fyllning
till din rulltårta.
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ett initiativ av

Läs mer på www.coca-cola.se

FLASKOR GJORDA AV

ÅTERVUNNEN PLAST
Flaskorna är gjorda av 100% återvunnen plast, exkl. etikett och kork.
Coca-Cola AB, Dryckesvägen 2C 136 89, Haninge
© 2020 The Coca-Cola Company.

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
12 g CO2
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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

