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EN RIKTIGT 
GOD JUL
med Lotta Lundgren
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En ny smak av julen
VAD SOM ÄN HÄNDER så blir det jul en gång om året.  

I år också, även om många av oss inte kommer kunna 
fira den så som vi innerst inne önskat.        

Men. I brist på den stora släktens gemenskap finns det  
alltid en ännu större gemenskap att tillgå, för den som vill. 

Nämligen den som uppstår när du, jag och nästan  
alla andra sätter oss till bords för att äta ungefär  

samma julmat. Inte i samma rum, men ändå. 
Varmt välkommen. 

God jul!
/Lotta  
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RECEPT
Du hittar alla recept 
i vår Coop-app och 
på coop.se

8 glas Tid: 10 min + 1 dygn

5 dl drickfärdig lingondryck
3 dl konc apelsin- eller 
svartvinbärssaft
1 apelsin (skalet)
3 kanelstänger
1 tsk hela nejlikor
40 g ingefära
russin och mandel, 
till servering

Häll lingondryck och saft i en kastrull. Skär en 
10 cm lång bit från skalet av apelsinen (endast 
det orangea) med en potatisskalare. Lägg skal- 
biten, kanelstänger och nejlikor i kastrullen. 
Riv ingefäran och pressa i saften, låt koka upp. 
Ta kastrullen från  värmen och låt stå över natten 
i rumstemperatur. Sila bort kryddorna och 
servera glöggen varm  med russin och mandel. 

Alkoholfri lingonglögg10  
min

”Gör egen glögg! 
Den här till exempel.”
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16 stycken Ugn: 200°

16 prinskorvar (ca 400 g)
1 frp färsk smördeg (265 g) 
1 ägg

Dippsås:
1 dl ketchup
½ dl gräddfil
1 msk fransk senap
1 liten vitlöksklyfta, finriven

Skär smördegen i åtta rutor. 
Dela rutorna diagonalt till 16 trekanter. 
Rulla in korvarna i degbitarna från den 
breda sidan. Lägg på en plåt med bak-
plåtspapper och pensla med lättvispat 
ägg. Grädda mitt i ugnen ca 10 min. 
Blanda ingredienserna till dippsåsen 
och servera till korvarna.   

Pigs in a blanket 
– prinskorv i 
smördeg

30  
min

Ca 16 stycken

1 frp kokta svarta bönor (380 g), avsköljda
1 ägg
1 dl ströbröd
½ gul lök, grovt riven
1 röd chili, finhackad
1 msk kinesisk soja
½ msk spiskummin
1 tsk malen koriander
½ tsk malen kardemumma
½ tsk salt
neutral olja, till stekning
cornichons, till servering

Vitlöksdipp:
1 dl crème fraiche
½ dl majonnäs
1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Mosa bönorna med en gaffel. Blanda ner 
ägg, ströbröd, lök, chili, soja, kryddor och 
salt. Forma till små bollar med blöta 
händer. Stek i het panna i rikligt med olja. 
Blanda ihop alla ingredienser till såsen 
och smaka av med salt. Stick tandpetare 
genom cornichons och bönbollar och ställ 
på ett serveringsfat. Servera med såsen.  

Bönbollar med 
chili och vitlöksdipp

30  
min

8 stycken

1 grapefrukt
8 skivor vitt formbröd
smör, till stekning
100 g färskost, naturell
150 g gravad lax, skivad
1 burk svart caviar (ca 75 g)
1 rödlök, finhackad
dill

Skär bort grapefruktens skal med en kniv 
så att fruktköttet blir synligt och skär ut 
hinnfria klyftor. Skär bort kanterna på 
brödskivorna och stek i smör på båda sidor 
så att brödet får färg. Låt svalna och bred 
på färskosten. Fördela laxen ovanpå och 
toppa med grapefrukt, caviar och lök. 
Garnera med dill.

Snittar med 
gravad lax 
och grapefrukt

25  
min

”Gärna glögg. 
Men först några  
stadiga snittar.”



Julskinka av svensk kyckling,  
Prinskorv & Lättrökt julkorv

av Ernst Kirchsteiger
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8 portioner Tid: 15 min + 1 ½ tim koktid

4 dl råris, Änglamark
1 liter vatten
1 tsk salt
1 kanelstång
5 dl mjölk eller havredryck
3 msk rör- eller kokossocker 
ca 2 tsk vaniljsocker
50 g smör 

Till servering:
kanel, rörsocker, mjölk

Koka upp ris, vatten, salt och kanelstång. Låt sjuda 
under lock ca 1 tim. Tillsätt mjölk och socker och sjud 
ytterligare ca 30 min på låg värme, utan lock. Rör om då 
och då så att gröten inte bränns. Häll ev på mer mjölk 
om det behövs. Smaka av med vaniljsocker och rör ner 
smör. Servera gröten med kanel, socker och mjölk. 

Julgröt på råris15  
min

”Säg hej till ett roligare 
alternativ till vanlig 

risgrynsgröt! ”
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8 bufféportioner Tid: 25 min + 1 dygn i kyl

1 liten aubergine
1 apelsin
1 liten rödlök, tunt skivad
1 tsk hela nejlikor
3 dl vatten
2 dl strösocker
1 dl ättiksprit (12%)

Vegansill på aubergine med apelsin25  
min

8 bufféportioner

1 frp 5-minuterssill (420 g)
1 dl majonnäs
1 dl matyoghurt
1 kruka persilja, hackad
1 kruka dill, hackad
150 g riven Västerbottensost
1 liten vitlöksklyfta, finriven
½ citron, finrivet skal (endast det gula)
 
Skär sillen i centimeterstora bitar. 
Mixa majonnäs, yoghurt, persilja och 
dill till en grön sås. Rör ner ost, vitlök 
och citronskal. Vänd ner sillen i såsen.

Örtsill med 
Västerbottensost

15  
min

1 plåt Tid: 20 min + 1 ½ tim i ugnen 
Ugn: 150°

1 ½ dl solroskärnor
1 dl pumpakärnor
1 dl sesamfrön
½ dl hela linfrön
2 dl majs- eller bovetemjöl
½ tsk salt
1 tsk fänkålsfrön, grovt mortlade
2 dl kokhett vatten
1 tsk flingsalt

Blanda kärnor, frön, mjöl, salt och fänkåls-
frön. Tillsätt vattnet och rör ihop till en smet. 
Låt stå 10 min. Bred ut smeten så tunt som 
möjligt på en plåt med bakplåtspapper. 
Strö över flingsalt och grädda mitt i ugnen  
ca 1 tim. Stäng av ugnsvärmen och låt brödet 
stå kvar och torka på eftervärmen.

Glutenfritt  
julfröknäcke  

20  
min

Skär auberginen på längden i ½ cm tjocka skivor. 
Skär i bitar som liknar sill. Skär skalet av apelsinen i 
tunna remsor med en potatisskalare. Varva aubergine, 
apelsinskal, lökringar och nejlikor i en burk. Koka upp 
vatten, socker och ättika i en kastrull. Häll den varma 
lagen i burken och se till att allt är täckt med lag, låt 
kallna. Låt stå minst 1 dygn i kylen före servering.

”Inlagd sill minus sill, 
plus aubergine. Prova!”
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8 bufféportioner Tid: 20 min + 1 dygn i kyl   

8 bufféportioner

ca 400 g odlad skinnfri 
laxfilé, mittbit
3 msk salt
2 msk strösocker
20 g ingefära
½ apelsin, finrivet skal 
och 2 msk saft

Sås:
1 dl crème fraiche
100 g färskost
2 tsk wasabi

100 g frysta gröna ärter, tinade
½ dl majonnäs
½ dl gräddfil
1 tsk pressad citron
½ dl finhackad dill
150 g skalade räkor
2 msk finriven färsk pepparrot
salt och nymalen svartpeppar

Till servering:
1 hjärtsallad eller endiv
ärtskott
finrivet citronskal 
finriven färsk pepparrot

Rimmad lax med ingefära och apelsin

Skagenröra med ärter

20  
min

20  
min

Blanda alla ingredienser till skagenröran. Smaka av 
med salt och peppar. Servera röran på salladsblad 
och garnera med ärtskott. Toppa med finrivet citron-
skal och finriven färsk pepparrot.
 

”Lite grönt på julbordet 
har (nästan) ingen  

blivit ledsen av.”

Lägg laxen i en plastpåse. Blanda salt och socker och häll ner i 
påsen. Vänd runt så laxen blir helt täckt. Lägg påsen i en form 
ifall den skulle läcka. Låt stå i rumstemperatur ca 1 tim. Låt 
sedan stå i kylen 1 dygn. Vänd påsen några gånger under tiden.  

Torka av laxen med hushållspapper. Skär upp i skivor och lägg 
upp på ett serveringsfat. Riv ingefäran fint och pressa ur ½ msk 
saft i en skål. Riv ner apelsinskal och pressa i apelsinsaft. 
Pensla eller skeda dressingen över laxen vid servering. 

Rör ihop alla ingredienserna till såsen och servera till laxen.
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8–10 portioner Ugn: 175°, 150°

8–12 portioner Tid: 25 min + 1 tim i ugnen 
+ tid att kallna Ugn: 175°

4 ägg
50 g grönkål, plockade blad
75 g smör
1 ½ dl vetemjöl
3 dl mjölk
1 tsk salt
200 g färskost, till servering
½ dl granatäppelkärnor, 
till servering

Grönkålschips:
70 g grönkål, plockade blad
2 msk olivolja
1 tsk flingsalt

Mixa ett ägg och grönkål till 
en grön smet i en mixer eller 
matberedare. Smält smöret  
i en kastrull och vispa i  
mjölet. Tillsätt mjölken lite  
i taget under vispning och 
låt sjuda ca 1 min. Tillsätt 
tre ägg, ett i taget och vispa 
ordentligt mellan varje.  
Ta från värmen. Blanda med 
den gröna smeten och salta. 
Olja en stekpanna eller rund 
ugnsform och häll i smeten. 

Grädda äggakakan mitt i 
ugnen tills den har stelnat, 
15–20 min, låt svalna. 

Sänk ugnstemperaturen till 
150°. Krama grönkålen med 
olja och salt och fördela på 
en plåt med bakplåtspapper. 
Tillaga mitt i ugnen ca 10 min.

Rör färskosten mjuk och 
klicka den över äggakakan. 
Strö på grönkålschips och 
granatäppelkärnor.

280 g bacon, tärnat
1 gul lök, hackad
200 g bredbar leverpastej
2 ägg
3 dl vispgrädde
2 msk tomatpuré
2 msk vetemjöl
2 tsk torkad timjan
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
500 g nötfärs

Till servering: 
cornichons
cumberlandsås

Äggakaka med grönkål, 
färskost och granatäpple

Enkel julpaté

60  
min

25  
min

Stek baconet knaprigt. Lägg lök, leverpastej, ägg, grädde, 
tomatpuré, mjöl, timjan, salt och peppar i matberedare 
monterad med kniv. Tillsätt färsen och mixa tills allt 
blandats. Rör ner baconet. Fördela smeten i en brödform, 
ca 1 ½ liter. Tryck till smeten så att den fyller ut hela 
formen. Täck med aluminiumfolie och grädda mitt i ugnen 
ca 1 tim. Låt svalna i formen och ställ i kylen att kallna helt. 
Skär upp och servera med cornichons och cumberlandsås.

”Att paté rimmar på 
succé är ingen tillfällighet.”



BARA PÅ 
COOP

Välj ett grönt  
adventsfirande i år.
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10 bufféportioner Tid: 30 min + ca 3 tim i ugn Ugn: 175°, 200°

1 kalkon (ca 3 kg)
60 smör, rumsvarmt
2 msk salt

Glasering: 
2 dl honung
2 msk kinesisk soja
2 msk vit balsamvinäger
2 tsk malen ingefära
1 apelsin, finrivet skal 
(endast det orangea)

Ta bort ev inkråm ur kal ko nen, 
skölj och klappa kalkonen 
torr med hushållspapper. 

Lossa försiktigt skinnet över 
bröstet på kalkonen med 
fingrarna och peta in smöret 

klickvis. Gnid in kalkonen 
med saltet och låt stå i 
rumstemperatur ca 1 tim. 
Bind upp kalkonen med 
steksnöre så att den håller 
ihop. Lägg kalkonen med 
bröstsidan nedåt på en plåt. 
Täck kalkonen med folie runt 
plåtens kanter och ställ in i 
nedre delen av ugnen. Ta bort 
folien efter ca 1 tim och till-
laga ytterligare 1 ½ tim.

Glasering: Vispa ihop alla 
ingredienser i en liten kast-
rull och sjud 10–15 min eller 
tills glaseringen tjocknat. 

Vänd kalkonen på plåten och 
låt ånga av. Höj ugnstempe-
raturen till 200°. Pensla på 
hälften av glaseringen och 
tillaga ytterligare 20 min i 
nedre delen av ugnen. Inner-
temperaturen där lårbenet 
är fäst vid kroppen ska vara 
75° och köttsaften vara 
ge nomskinlig. Låt gärna kal-
konen vila ca 15 min innan 
den skärs upp. Ringla över 
resterande  glasering vid 
servering.

Julkalkon30  
min
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6 portioner

4 portioner Tid: 20 min + 40 min i ugnen Ugn: 200°

900 g skalad kokt potatis 
(mjölig sort)
50 g smör
2 dl potatismjöl
1 dl vetemjöl
3 äggulor
1 tsk salt
ca 400 g julskinka
smör, till stekning
1 gul lök, finhackad
2 tsk mortlade 
kryddpepparkorn

Rårörda lingon:
250 g frysta lingon
1 dl strösocker
½ apelsin, finrivet skal 

4 dl makaroner
5 ägg
7 dl mjölk
2 msk tomatpuré
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk salt
½ tsk chiliflakes
250 g julskinka, tärnad
70 g grönkål, riven i bitar
3 dl riven ost 

Kroppkakor med julskinka

Makaronilåda med skinka och grönkål

50  
min

50  
min

Koka makaronerna enligt anvisningen på förpack-
ningen. Skölj dem i kallt vatten och låt rinna av. 
Vispa ihop ägg, mjölk, tomatpuré, vitlök, salt och 
chiliflakes. Tillsätt  makaroner, skinka och grön- 
kål och häll ner i en ugnssäker form. Toppa med 
riven ost. Tillaga mitt i ugnen ca 40 min eller tills 
makaronilådan fått fin färg.   

Riv potatisen på grova sidan av rivjärnet ner i en bunke. 
Bryn smöret i en kastrull tills det slutat bubbla och doftar 
nötigt. Häll smöret över potatisen och tillsätt potatismjöl, 
vetemjöl, äggulor och salt. Rör ihop till en fast deg. Tärna 
skinkan fint och stek knaprig i smör i en stekpanna. Tillsätt 
lök och kryddpeppar och stek tills löken är ordentligt mjuk. 
Ta en degbit stor som en pingisboll med mjöliga händer och 
platta ut i handen. Lägg en sked fyllning i mitten och krama 
ihop degen runt fyllningen till en boll. 

Koka upp rikligt med saltat vatten. Lägg ner kroppkakorna 
och låt sjuda tills de flyter upp till ytan, 4–5 min. Lyft upp 
med hålslev och låt ånga av. Stek ev kroppkakorna i smör 
innan servering.

Rör lingonen med socker och apelsinskal (endast det 
orangea) tills sockret smält. Servera de rårörda lingonen 
till kroppkakorna. 

MED RESTER
Julmat är godast på julafton. Så vad göra med alla 

julmatsrester? Här är några förslag som brukar mottas 
med glada miner hemma hos mig. God fortsättning!

”Små, smörstekta  
  kroppkakor med lingon.

Lunch, någon?”
Fester



Naturligt god 
chokladmjölk
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9 stycken Ugn: 175°

1 frp färsk smördeg (265 g)
1 dl aprikosmarmelad
ca 1 tsk malen kanel
1–2 äpplen
2 msk strösocker
½ dl flagad mandel
florsocker, till servering

Äppelbakelser 30  
min

Skär smördegen i nio rutor och lägg på en plåt med bakplåts- 
papper. Bred på marmeladen men lämna ca ½ cm kant. Pudra 
över kanel. Skär äpplet i tunna skivor, gärna med mandolin, och 
lägg omlott på marmeladen. Strö över socker och toppa med 
flagad mandel. Grädda mitt i ugnen ca 15 min. Godast att 
servera ljumma. Pudra gärna över florsocker vid servering.
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ca 10 bitar Ugn: 200°

100 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker 
2 ägg
2/3 dl ljus sirap
1 apelsin, pressad saft
3 + 1 mogna bananer
4 dl vetemjöl 
1 msk vaniljsocker
2 tsk malen nejlika
½ tsk malen kanel
1 ½ tsk bakpulver

½ tsk salt
1 msk strösocker, att toppa 
med

Vispa smör och socker poröst 
med elvisp. Vispa ner äggen, 
ett i taget. Tillsätt sirap, 
apelsinsaft och tre bananer i 
tunna skivor. Vispa till en slät 
smet. Blanda ihop de torra 
ingredienserna och rör ner i 

smeten. Häll i en brödform, 
ca 1 ½ liter, täckt med bak-
plåtspapper. Dela den sista 
bananen på längden och lägg 
på smeten. Strö över socker 
och grädda mitt i ugnen 
35–40 min. Känn med en 
provsticka att kakan är torr. 
Servera gärna ljummen.   

Mjuk pepparkaka med banan60  
min

8–10 bitar Tid: 1 tim 20 min + tid att svalna Ugn: 175°

250 g färska rödbetor
2 ägg 
3 dl strösocker 
2 dl crème fraiche
½ dl neutral olja
1 ½ msk röd hushållsfärg
3 ¾ dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
1 tsk malen kanel
½ tsk salt

Fyllning och frosting:
500 g mascarpone
250 g + 250 g kvarg (7,5%) 
med vaniljsmak
½ citron, pressad saft
2 dl florsocker
2 dl jordgubbssylt

Red velvet cake80  
min

Skala och riv rödbetorna fint. Vispa ägg och socker luftigt, 
gärna med elvisp. Tillsätt rödbetor, crème fraiche, olja och 
färg. Blanda alla torra ingredienser och rör ner i smeten. 
Smörj och bröa en form med löstagbar kant, ca 24 cm i 
diameter. Häll smeten i formen och grädda i nedre delen av 
ugnen, ca 50 min. Känn med en provsticka att kakan är torr. 
Låt svalna något i formen innan den stjälps upp.

Rör ihop mascarpone, 250 g kvarg, citronsaft och florsocker. 
Dela upp smeten i två bunkar och rör ner resterande kvarg i 
den ena bunken. Skär kakan i tre delar och bred på sylt och 
smeten med mer kvarg mellan kakbottnarna. Täck kakan 
med den frosting som är kvar. 
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”Red velvet cake, fast enklare 
än det amerikanska originalet.”
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Ugn: 175°

6–8 lussekatter
1 ½ dl grädde
1 ½ dl mjölk
4 ägg
2 msk strösocker
50 g smör

Till servering:
florsocker
vaniljglass eller 
vispad grädde

Brödpudding på saffransbullar  40  
min

ca 25 stycken Ugn: 150°

50 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker
½ dl rapsolja
2 msk ljus sirap
2 ½ dl vetemjöl
2 tsk malen kanel

1 tsk malen ingefära
1 tsk malen nejlika
1 tsk vaniljsocker
½ tsk hjorthornssalt
25 skalade mandlar, 
till garnering

Pepparnötter40  
min

Vispa smör och socker poröst med 
elvisp. Tillsätt olja och sirap lite i taget 
under vispning. Blanda ihop alla torra 
ingredienser och rör ner i smeten. 
Arbeta ihop till en jämn deg. Rulla ut 
degen till en rulle och skär i 25 bitar. 
Forma till bollar och lägg på en plåt med 
bakplåtspapper. Tryck fast en mandel 
på varje kaka. Grädda mitt i ugnen ca   
15 min. Låt kakorna svalna på plåten. 

Skär lussekatterna i tunna skivor på längden och lägg ut i en 
liten, smord form (ca 25 x 20 cm). Vispa ihop grädde, mjölk, 
ägg och socker. Smält smöret, rör ner i äggblandningen och 
häll över lussekatterna. Tryck ner lussekatterna. Grädda mitt i 
ugnen ca 20 min. Pudra puddingen med florsocker och servera 
med en kula glass eller vispad grädde.

”Gårdagens lussekatter 
gör succé igen.”
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ca 30 stycken Tid: 30 min + tid att stelna

ca 20 bitar Tid: 15 min + tid att stelna

3 apelsiner, 
grapefrukt eller 
annan citrusfrukt
100 g mörk 
 bakchoklad

200 g vit choklad
ca 1 dl valfri granola

Chokladdoppade apelsiner

Chokladsnittar med  
vit choklad och granola

30  
min

15  
min

Smält chokladen över vattenbad. Häll ut chokladen till 
två längder på ett bakplåtspapper. Strö över granolan 
och tryck till den lätt så att den fastnar i chokladen. 
Ställ svalt och skär i bitar när chokladen stelnat.  

Skär bort fruktens skal med en kniv så att fruktköttet blir synligt 
och skär ut hinnfria klyftor. Smält chokladen över vattenbad, 
låt svalna lite. Doppa klyftorna i chokladen och lägg att stelna 
på ett bakplåtspapper. Skeda över lite extra choklad där det 
behövs. Ställ svalt tills chokladen stelnat. Servera samma dag. 

”Kan du smälta choklad? 
Då kan du göra det här.”
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8–10 bitar Tid: 35 min + tid att svalna och frysa Ugn: 175°

50–60 stycken Tid: 45 min + tid i kyl

Mandelbotten:
2 ägg
2 dl strösocker
2 ½ dl mandelmjöl
½ tsk bakpulver

Citronkräm:
1 dl vispgrädde
4 äggulor
1 dl strösocker
2/3 dl pressad citron
100 g smör, tärnat

Garnering:
4 passionsfrukter
6 färska fikon

200 g mörk choklad
100 g vit choklad 
200 g rosa marsipan
200 g grön marsipan

Smält chokladen i varsin skål 
över vattenbad. Kavla ut marsi-
panen tunt till två rektanglar. 
Dela rektanglarna på hälften. 
Bred hälften av den mörka 
chokladen på det ena gröna 
marsipanarket. Lägg på ett rosa 
marsipanark och bred på den 

vita chokladen. Lägg på det 
sista gröna arket och bred 
på resterande mörk choklad. 
Avsluta med den rosa marsi- 
panen. Låt stelna i kylen. 
Skär i små rutor, drygt 1x1 cm. 
Förvara kallt, men ställ fram 
en stund innan servering.

Mandeltårta med citronkräm och fikon

Marsipankonfekt

35  
min

45  
min

Vispa ägg och socker luftigt med elvisp. Blanda mandelmjöl och 
bakpulver och rör ner i äggvispet. Smörj och bröa en form med 
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. Häll i smeten och grädda 
mitt i ugnen ca 25 min. Låt svalna i formen. 

Citronkräm: Vispa ihop grädde, äggulor, socker och citronsaft i en 
liten kastrull. Sjud under vispning tills krämen tjocknar, den ska 
inte koka. Ta kastrullen från värmen och tillsätt smöret lite i 
taget. Vispa slätt och låt svalna. 

Häll citronkrämen över mandelbotten och frys minst 1 tim. Låt 
kakan stå i rumstemperatur ca 20 min före servering. Toppa med 
urgröpt passionsfrukt samt klyftor av passionsfrukt och fikon.

”Citronkräm på ljuvligt 
  seg mandelbotten.”

”Köp färdiga tårtlock, då är 
det redan färdigkavlat.”



Lokala avvikelser kan förekomma.

Gölwein
4 personer

Lagen
2 dl vatten  

1 kanelstång 
4 st hela nejlikor 
4 msk honung  

Några droppar citronsaft  
2 klyftor vinteräpple  

(utan kärnhus)

2 flaskor Falcon Vinterbrygd 
0,5% 

Dekoration
Socker blandat med mald kanel  

1 apelsinklyfta  
4 skivor vinteräpple 

Gör såhär
Blanda lagen och sjud tills 
drycken fått smak. Tillsätt 
sedan Falcon Vinterbrygd  
och hetta upp igen. Dra 

apelsinklyftan runt om glasens 
överkant och doppa dem sedan  
omedelbart i kanelsockret så 
att de får en kanelsockerkant. 

Sila av den varma brygden, 
fyll glasen och servera med en 
skiva vinteräpple i varje glas.

Vinterdrink på
Somersby Apple

4 personer

Lagen
2 flaskor Somersby Äppelcider  

2 skivor färsk ingefära  
1 kanelstång 

Dekoration
4 skivor apelsin 

Gör såhär
Hetta upp Somersby Äppelcider, 
tillsätt ingefära och kanelstång 

och låt sjuda. Smaka av så 
att smaken av kryddorna blir 
lagom. Sila av, häll upp den 
varma drycken i fyra glas  

och dekorera med en apelsin- 
skiva i varje glas.
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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 8cbb17 g CO2
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