
Smaka på

Recept  
och tips  

för bästa  
peppet!

FESTIVAL
KVÄLLEN



Hurra för stora 
och små stjärnor.
Den här broschyren har vi skräddarsytt för säsongen. Från ena hållet 
hittar du peppiga recept till mellokvällarna, och från andra tips på 
mat att ta med ut under sportlovet.

Att samlas runt favoriträtterna och heja på favoritlåtarna har blivit 
något av en familjefest. Inled varje veckas omgång med äppelbålet 
bredvid och sväng ihop valfritt recept från sidorna efter. Och för er 
som vill ut och röra på er hittar ni flera energifyllda förslag, allt från 
något sött till mer picknick-matig lunch. 

Till sist hittar du också lite gott till den som är din egen stjärna. 
Alltså den du vill fira lite extra på alla hjärtans dag.

Sara Begner, 
matinspiratör 
på Coop

SARA TIPSAR: 
Märk glasen med fina 
klistermärken så får 

alla sitt eget. 

Glöm inte köpa 
ispåsar i butik!

Ca 2 liter

1 liter granatäppeldryck
1 liter kolsyrat vatten med 
smak av granatäpple/lime
2 stjärnfrukter, skivade
2 dl granatäppelkärnor
4 lime, skivade
1 kruka mynta
isbitar

Blanda granatäppeldryck, kolsyrat vatten, 
stjärnfrukt, granatäppelkärnor, lime och 
myntablad i en stor skål. Fyll på med isbitar.

Bål med granatäpple, stjärnfrukt och lime5  
min

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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25  
min

Tacobowl med kycklingfärs 
4 portioner

2 dl ris
500 g kycklingfärs
1 msk neutral olja, till stekning
1 påse taco kryddmix (28 g)
½ gurka, tunt hyvlad på längden
1 mango, tärnad
1 salladslök, tunt skivad
½ påse tortillachips
½ kruka koriander eller mynta 
ev ½ lime i klyftor

Picklad rödlök:
1 dl vatten, hett
½ dl strösocker
2 msk ättiksprit (12%)
1 rödlök, tunt skivad

Avokado- och ärtröra:
2 avokador
2 dl gröna ärter, tinade
10 stora myntablad
½ lime, pressad saft 
salt

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 

Picklad rödlök: Rör hett vatten, socker och ättika tills 
sockret har löst sig. Vänd ner löken i lagen och låt stå 
till servering.

Avokado- och ärtröra: Mixa avokado med ärter och 
mynta. Smaka av med limesaft och salt.

Stek kycklingfärsen i olja tills den är genomstekt. 
Tillsätt kryddmixen och följ anvisningen på påsen.
Fördela ris, färs, picklad lök, avokado- och ärtröra, 
gurka, mango och salladslök i fyra skålar. Servera 
med tortillachips, koriander och ev limeklyftor.

SARA TIPSAR: 
Prova gärna fryst, 

tinad mango,  
funkar lika bra. 
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5  
min

Mug cake
1 portion

30 g smör
2 msk kakao
2 msk vetemjöl
2 msk strösocker
½ tsk bakpulver
2 msk mjölk

Smaksättare 1:
15 g mörk choklad, hackad
1 krm chiliflakes

Smaksättare 2:
15 g vit choklad, hackad
½ tsk finrivet apelsin-  
eller citronskal

Smaksättare 3:
15 g mjölkchoklad
1 msk kolasås

Till servering:
vispad grädde
färska hallon
kolasås

Smält smöret i en kopp som 
 rymmer 3 dl ca 30 sek i mikron. 
Tillsätt resten av ingredienserna 
och rör om ordentligt. 
Toppa smeten med någon av 
smaksätt arna och kör i mikron 
1–1 ½ min till. Servera ev med
vispad grädde, hallon och kolasås.

Vit choklad och 
citronskal

Mjölkchoklad  
och kolasås

Mörk choklad  
och chiliflakes
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4 portioner Ugn: 225°

     1 frp frysta fish nuggets 
(245 g), Findus 
1 ägg
2 msk vatten
250 g broccoli, i buketter
250 g blomkål, i buketter
2 dl panko ströbröd
neutral olja, till stekning
flingsalt och svartpeppar
limeklyftor, till servering
koriander eller persilja, 
till garnering

Dippsås:
2 dl sweet chilisås
2 lime, finrivet skal 
av 1 och pressad 
saft av 2

Tillaga fish nuggets enligt anvisningen på förpackningen. 
Vispa lätt ihop ägg med vatten. Vänd broccoli och blom-
kål först i ägget och sedan i ströbröd. Stek i rikligt med 
olja till fin färg. Salta och peppra.

Dippsås: Blanda sweet chilisås med limeskal (endast det 
gröna) och limesaft. Servera nuggets och grönsaker med 
dippsåsen och limeklyftor. Garnera med koriander.

Fish nuggets med 
pankopanerad broccoli och blomkål

35  
min

VARIERA DIN TEXMEX

    santamariasverigeIRecept och inspiration finns på santamaria.se

under Melodifestivalturnén
– F E S T I V A L  E D I T I O N –

Strimla svampen, squashen och paprikan. Skär 
löken i klyftor. Stek alla grönsaker i olja i en het 
panna, ställ åt sidan i en skål. Strimla kycklingen 
och stek den gyllenbrun i olja i en het panna. 
Sänk värmen och häll tillbaka alla grönsaker i 
pannan. Häll över fajitakrydda och blanda väl. 
Värm upp tortillan enligt anvisning på paketet. 
Fyll tortillan med fajitafyllning och toppa med  
guacamole och salsa. Servera genast. 

KYCKLINGFAJITAS MED GRÖNSAKER 4 PORT

Fajitafyllning
8 st Champinjoner
1 st Zucchini
1 st Röd paprika
1 st Gul lök
Olja
250 g Kycklingfilé
1 påse Santa Maria Fajita Spice Mix Original

Till servering
1 paket Santa Maria Tortilla Original Medium
Guacamole
1 burk Santa Maria Chunky Salsa Medium 230 g

 

1664 Kronenbourg 
Blanc Alkoholfri

Ett friskt veteöl som 
passar fint till mat med 

lite hetta och lime.

ETT SCHYSST VAL 
När du väljer MSC-märkt fisk 
och skaldjur så är du också  
med i arbetet mot utfiskning  
av  världens vatten.
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Köp ditt  
favoritdippade 

bidrag

25  
min

Nachos med svarta bönor i ugn
4 portioner Ugn: 225°

1 ½ dl majskorn
½ msk smör
½ gul lök, finhackad
2 msk neutral olja
1 frp kokta svarta bönor 
(380 g), sköljda
1 msk spiskummin
½ msk paprikapulver
½ tsk salt 
1 påse tortillachips 
(185 g), Santa Maria 
75 g riven ost

Vitkålssallad:
1 påse strimlad vitkål (400 g), 
Hackat & Klart 
½ kruka koriander
½ lime, finrivet skal 
och pressad saft
flingsalt

Topping:
2 dl gräddfil
1 dl jalapeños,  
Santa Maria
½ burk chunky salsa 
(230 g), Santa Maria 
½ kruka koriander

Stek majs i smör till fin färg. Lägg på en tallrik. Stek 
löken i oljan tills den är mjuk. Tillsätt bönor och kryddor 
och stek ytterligare någon minut. Sprid ut tortillachipsen 
på en ugnsplåt och fördela majs, bönor och ost ovanpå. 
Gratinera mitt i ugnen tills osten smält, ca 5 min.

Vitkålssallad: Blanda alla ingredienser till vitkåls-
salladen och smaka av med salt. 

Toppa tacoplåten med gräddfil, jalapeños, salsa 
och koriander. Servera med vitkålssalladen.

Carlsberg Non Alcoholic 
Organic 0,5%

En ljus lager som både 
är god till mat och som 

törstsläckare. 
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Chips 
med rom 

5  
min

1 påse lättsaltade chips (175 g)
2 dl crème fraiche
½ liten rödlök, finhackad
1 burk stenbitsrom (75 g)
2 msk fint skuren gräslök 
1 citron, finrivet skal
svartpeppar

Toppa chipsen med crème fraiche, 
rödlök, rom, gräslök och citronskal 
(endast det gula). Dra ett varv med 
pepparkvarnen. 

Popcorn med 
tacosmak

5  
min

1 påse taco kryddmix (28 g)
½ msk strösocker
½ tsk salt
2 liter nypoppade popcorn

Blanda ihop tacokryddan med 
socker och salt. Blanda de 
varma popcornen ordentligt 
med tacokryddan.

Popcorn med 
apelsinsmör
4 portioner 4 portioner4 portioner

5  
min

50 g smör
2 msk ljus sirap
1 apelsin, finrivet skal 
2 liter nypoppade popcorn
salt

Smält smöret och blanda med sirap 
och apelsinskal (endast det orange). 
Blanda smöret ordentligt med 
popcornen, smaka av med salt.

Grönkålschips 
i ugn
4 portioner 
Tid: 10 min + tid i ugnen 
Ugn: 125° varmluft eller 150°

10  
min

100 g grönkål
2 msk olivolja
flingsalt

Plocka grönkålsbladen i mindre 
bitar. Blanda med olja på en plåt 
och sprid ut kålen så bitarna inte 
ligger på varandra. Rosta mitt i 
ugnen 15–25 min (den kortare 
tiden med varmluft) tills grön-
kålen är spröd och frasig. Salta.

SARA TIPSAR: 
Byt ut stenbitsromen 

mot löjrom eller 
tångcaviar.

Gör din egen 
snacksstrut av lite 
tjockare papper.
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KÅL
GRÖNKÅL
Grönkål kan serveras rå, men 
då ska den först kramas med 
salt och syra som bryter ner 
fibrerna (gäller även savoykål). 
Eller prova att fräsa den i olja 
med vitlök eller smörstek 
med lite citron och salt. Och 
rostad i ugnen blir den till 
perfekta grönkålschips. 

SVARTKÅL
Svartkål är en väldigt 
vacker kålsort, men 
smakar bäst tillagad. 
Prova till exempel som 
svartkålssoppa, grädd-
stuvad, fräst med svamp, 
med lök och vitlök eller 
blandad med knaperstekt 
bacon. 

RÖDKÅL
En favorit och en klassiker i 
sallader där den ger ett 
vackert lyft med sin härliga 
färg. Servera den med en 
vinägrett eller i en sallad 
med feta, apelsin, citron, 
rostade frön och nötter. 
Varmt tillagad får den god 
hjälp av lite syra och sötma. 

SAVOYKÅL
Med sin fina milda smak 
passar savoykål perfekt att 
använda i sallader. Men den 
blir också väldigt god smör-
stekt, gratinerad, stuvad 
eller som ingrediens i woken. 
Och gör du kåldolmar så blir 
de ännu finare med de krusiga 
djupgröna bladen. 

BRYSSELKÅL
Den lilla kålen med den stora 
smaken. Förkoka den gärna 
om du vill ha mindre beska. 
Halvera och stek den i smör 
och blanda med stekt sidfläsk 
eller bacon. Brysselkål är 
också underbart gott ihop med 
brynt smör och hasselnötter. 
Eller med citron och honung. 

KÅLRABBI
Går att använda till mycket. 
Ljuvligt god som råriven, men 
också kokt i saltat vatten och 
serverad med olivolja och 
riven parmesan. Eller istället 
för pommes frites. Olja, salta 
och in i ugnen tills de blir 
lagom krispiga. Ja, kålrabbi 
passar till och med på pizza.

Kål är fantastiskt. En näringsrik och mångsidig råvara 
som är lätt att få tag på året om, och som innehåller 
massor av C-vitaminer och antioxidanter samt kalcium 
och järn. Dessutom är kål både billigt och gott. 

Alltid säsong för

Svartkål

Savoykål

Grönkål

Rödkål

Brysselkål

Kålrabbi
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30  
min

Semmelkladdkaka  
12 bitar Ugn: 200°

150 g smör
3 dl strösocker
3 ägg
2 ½ dl vetemjöl
1-2 tsk mortlade 
kardemummakärnor
2 krm salt
100 g mandelmassa, grovriven

Till servering:
½ msk florsocker
2 dl vispgrädde

Smöra och bröa en form med löstagbar kant, ca 24 cm i 
diameter. Smält smöret. Rör ihop socker och ägg. Rör ner 
mjöl, kardemumma, salt och det smälta smöret. Vänd ner 
mandelmassan. Häll smeten i formen. Grädda mitt i ugnen 
ca 20 min, den ska fortfarande vara kladdig i mitten. Låt 
kakan svalna helt. Pudra över florsocker och servera med 
vispad grädde.

40  
min

Fläskytterfilé i ugn med 
rödbetor och friterad kapris
4 portioner Ugn: 175°

1 fläskytterfilé, Nybergs Deli
2 tsk flingsalt
1 tsk nymalen svartpeppar

1 dl små kapris, avrunnen
2 msk dijonsenap
½ citron, finrivet skal och saft
4 msk olivolja
1 msk flytande honung
1 påse rödbetsspaghetti (250 g), 
Hackat & Klart
½ dl finskuren gräslök 
salt och svartpeppar
2 dl crème fraiche
klyftpotatis

Salta och peppra fläskytterfilén. Lägg den i en ugnsform 
och tillaga mitt i ugnen till en innertemperatur på 67°. 
Låt vila 10 min och skiva upp.

Stek kaprisen i rikligt med olja. Rör ihop senap, citron-
skal (endast det gula), citronsaft, olja och honung. 
Blanda med rödbetsspaghetti, kapris och gräslök. 
Smaka av med salt och peppar. Vispa ur ugnsformen 
med crème fraiche. Fördela rödbetssalladen över   
köttet och servera med klyftpotatis och såsen.

Eriksberg 
Hovmästarlager 0,5%
En lite mörkare lager 

som lyfter tillsammans 
med maten.

Det bästa av tre 
världar; kladdkaka 
och semla till Alla 

hjärtans dag.
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30  
min

Texmexsoppa i termos med tortillarullar
4 portioner

300 g nötfärs
neutral olja, till stekning
1 påse fajita spice mix (28 g), 
Santa Maria 
1 påse Taco Mex Mix (400 g), 
Hackat & Klart 
400 g krossade tomater
6 dl vatten
2 msk oxfond
salt och svartpeppar

Tortillarullar:
200 g färskost naturell
8 tortillabröd (medium), 
Santa Maria
2 avokador, tunt skivade
1 tomat, fint tärnad
½ kruka koriander  
eller persilja, hackad
salt och svartpeppar

Bryn färsen i olja i en kastrull. Strö över kryddmixen, 
tillsätt grönsaksblandningen och stek under omrörning. 
Häll i krossade tomater, vatten och fond. Låt koka   
ca 10 min. Smaka av med salt och peppar.

Tortillarullar: Bred färskost på tortillabröden. Lägg på 
avokado, tomat och koriander. Krydda med salt och 
peppar och rulla ihop. Stek rullarna i torr stekpanna eller 
lägg på grillen tills de är genomvarma. Servera soppan 
med tortillarullarna.

Carlsberg Non Alcoholic 
Organic 0,5%

En ljus lager som 
perfekt balanserar mer 

smakrika rätter. 

SARA TIPSAR: 
Börja steka eller grilla 

tortillarullarna med 
skarven nedåt så 
”fäster” de ihop.

20  
min

Wrap med chilihummus och halloumiströssel
4 portioner

200 g halloumi, Fontana 
1 msk olivolja
4 libanesiska tunnbröd (Libabröd)
1 frp chilihummus (200 g), Fontana
1 dl granatäppelkärnor

Picklad rödlök:
1 dl vatten, hett
½ dl strösocker
2 msk ättiksprit (12%)
1 rödlök, tunt skivad

Vitkålssallad:
1 påse strimlad vitkål (400 g), 
Hackat & Klart
1 dl hackad persilja eller mynta
1 msk pressad citronsaft
1 tsk flingsalt

Picklad rödlök: Rör hett vatten, socker och ättika tills 
sockret har löst sig. Vänd ner löken i lagen och låt stå   
till servering. 

Vitkålssallad: Blanda kålen med hackade örter, 
citronsaft och salt.

Grovriv halloumin och stek i olja tills den är krispig 
och har fin färg. Fyll bröden med hummus, halloumi, 
vitkålssallad, picklad rödlök och granatäppelkärnor.

Erdinger Alkoholfrei
Läskande veteöl som  

gifter sig väl med  
rätter som har lite  
syrligt friskt sting.
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MER INSPIRATION HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

4–6 PORTIONER

200 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad, smält
1 förpackning Oreo, krossade
125 g hallon, färska

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen 
i 30 sekunders intervaller i micron eller över ett vatten-
bad. Låt svalna något.

Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under 
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en 
luftig och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska 
användas.

Krossa Oreo och lägg i botten av 4–6 glas och toppa 
med Philadelphiakräm. Upprepa ett par gånger för flera 
lager. Dekorera med krossade Oreos och hallon.

KRÄMIGA CHEESECAKES 
MED OREO-CRUNCH 

4–6 PORTIONER

200 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad, smält
1 förpackning Oreo, krossade
125 g hallon, färska

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen 
i 30 sekunders intervaller i micron eller över ett vatten-
bad. Låt svalna något.

Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under 
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en 
luftig och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska 
användas.

Krossa Oreo och lägg i botten av 4–6 glas och toppa 
med Philadelphiakräm. Upprepa ett par gånger för flera 
lager. Dekorera med krossade Oreos och hallon.

4–6 PORTIONER

200 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad, smält
1 förpackning Oreo, krossade
125 g hallon, färska

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen 
i 30 sekunders intervaller i micron eller över ett vatten-
bad. Låt svalna något.

Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under 
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en 
luftig och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska 
användas.

Krossa Oreo och lägg i botten av 4–6 glas och toppa 
med Philadelphiakräm. Upprepa ett par gånger för flera 
lager. Dekorera med krossade Oreos och hallon.

4–6 PORTIONER

200 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad, smält
1 förpackning Oreo, krossade
125 g hallon, färska

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen 
i 30 sekunders intervaller i micron eller över ett vatten-
bad. Låt svalna något.

Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under 
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en 
luftig och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska 
användas.

Krossa Oreo och lägg i botten av 4–6 glas och toppa 
med Philadelphiakräm. Upprepa ett par gånger för flera 
lager. Dekorera med krossade Oreos och hallon.

4–6 PORTIONER

200 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad, smält
1 förpackning Oreo, krossade
125 g hallon, färska

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen 
i 30 sekunders intervaller i micron eller över ett vatten-
bad. Låt svalna något.

Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under 
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en 
luftig och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska 
användas.

Krossa Oreo och lägg i botten av 4–6 glas och toppa 
med Philadelphiakräm. Upprepa ett par gånger för flera 
lager. Dekorera med krossade Oreos och hallon.

20  
min

Kycklingbaguette med coleslaw på färskost
4 portioner

1 frp slow cooked kyckling 
Tex Mex (350 g), Coop 
4 små baguetter
½ kruka koriander

Färskostkålsallad:
200 g rödkål, tunt strimlad
1 salladslök, tunt skivad
1 lime, finrivet skal och saft
½ röd chili, finhackad
½ kruka koriander 
(blad och stjälk), finhackad
100 g naturell färskost, 
Philadelphia
salt och svartpeppar 
ev strösocker

Blanda ihop alla ingredienser till kålsalladen  och 
smaka av med salt, peppar och ev socker. Värm 
kycklingen enligt anvisning på förpackningen.   
Skär ett snitt i bröden och fyll med kålsallad, 
 kyckling och koriander.

Brooklyn Special 
Effects 0,4 %

En modern lager  
som passar utmärkt  

till rätter med  
bbq-karaktär. 
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Bananmuffins med choklad Varm choklad med vispgrädde
Ca 10 stycken Ugn: 175° 4 koppar

30  
min

5  
min

75 g smör
2 ½ dl rörsocker
2 msk vatten
2 krm salt
2 ägg
2 mogna bananer 
2 ½ dl vetemjöl
100 g mörk choklad, 
hackad
2 tsk bakpulver

1 liter mjölk
3–5 msk strösocker
2–3 msk kakao

Topping:
vispad grädde
chokladsås
marshmallows
hackad choklad
chiliflakes

Smält smöret och låt svalna något. Blanda smöret med 
socker, vatten och salt. Separera äggen och blanda ner 
gulorna i smeten. Mosa bananerna och blanda ner. Blanda 
mjöl, choklad och bakpulver och vänd ner. Vispa äggvitorna 
till ett fast skum och vänd ner i smeten. Fördela i muffins-
formar och grädda mitt i ugnen 15–20 min, känn efter med 
provsticka om de är klara.

Värm mjölk, socker och kakao i en kastrull under 
vispning. Häll upp i 4 koppar och toppa med något 
av förslagen.

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 c15411 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

SARA TIPSAR: 
Ta med färdig spray-
grädde på utflykten 
för att lyxa till det.
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INSPIRATION OCH RECEPT FÖR EN AKTIV VINTER

Gott ute till 
sportlovet.


