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Matglädje för
både vardag
och fest.

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR EN SMAKFULL ADVENTSTID

Fest och vardag
med smaker av jul.
Advent står för dörren. Själv går jag in i köket och förbereder inför
adventsfirandet; ett perfekt sätt att mota bort mörkret och förlänga
den härliga julen. Julens goda smaker är spännande att arbeta med.
I det här numret av Smaka på Coop har vi använt julsmaker för att
ge en ny twist till klassiska rätter. Vad sägs om att bräsera högrev
i julmust, eller varför inte julpiffa tortillabröden med pepparkakskrydda? (Sidorna 16 och 19).
Även vardagsmaten kan få nya smaker med inspiration från julen.
Vackert och gott är det att toppa med granatäppelkärnor, som på
tikka masalan här intill. Eller som på sidan 12 där köttbullar med
rostad potatis lyfts till en ny nivå med apelsinskal och koriander.
Det blir en ny favorit för både stor och liten, det är jag säker på.
Fortsätt att utforska och prova nya saker i köket!

Tikka masala med naanbröd och mango chutney
30
min
4 portioner Ugn: 225°

1 500 g strimlad kycklingfilé
1 olja, till stekning
1 frp tikka masala kryddmix
(40 g), Santa Maria
200 g färskost, Philadelphia
1 dl vatten
salt och svartpeppar

Koka riset i 2 liter vatten och 1 tsk salt. När riset nästan
är klart, tillsätt blomkålsriset och koka 1 minut.
Häll av vattnet.

Till servering:
1 2 dl jasmin- eller basmatiris
salt
1 1 frp blomkålsris (300 g), 		
Hackat & Klart
	
1 frp naanbröd (260 g),
Santa Maria
mango chutney, Santa Maria
1 2 dl yoghurt (10 %)
1 1 kruka koriander
eller mynta
1 1 dl granatäppelkärnor

Värm naanbröden enligt anvisningen på förpackningen.
Servera tikka masalan med riset, mango chutney,
yoghurt och naanbröd. Toppa med koriander
och granatäppelkärnor.

Bryn kycklingen i olja i en stekpanna, blanda ner
kryddmixen. Tillsätt färskost och vatten, rör om och
sjud ca 5 min, tills kycklingen är genomstekt.

Carlsberg Organic
Non Alcoholic
Läskande ljus lager,
en perfekt törstsläckare
som passar till mat
med många
smaker.

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se
= 	Ingredienserna finns som ekologiskt
alternativ i Coops butiker.
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Charkpizza med parmesan och citron
30
min
4 portioner Ugn: 200°

SARA TIPSAR:
Sötpotatis tar halva
tiden i ugnen jämfört
med bakpotatis.

1 pizzakit (600 g)
1 125 g riven mozzarella
1 150 g tunt skivade charkuterier,
t ex bresaola, salami, prosciutto
1 50 g parmesanost
1 svartpeppar
1 1 msk olivolja
1 35 g rucola
1 ½ dl pinjenötter, torrostade

Bred ut tomatsåsen på pizzadegen och strö över
mozzarellan. Grädda enligt anvisningen på förpackningen. Lägg på charkuterier och hyvla parmesan över
pizzan direkt när den kommer ur ugnen. Dra ett varv
med pepparkvarnen och ringla över olivolja. Toppa med
rucola och rostade pinjenötter.

Pressa lite
citron över
om du vill.

Bakad potatis med surimiröra
90
min
4 portioner Ugn: 225°

1 4 bakpotatisar eller sötpotatisar
200 g surimisticks, strimlade
1 1 dl majonnäs
1 1 dl gräddfil
1 tsk wasabipasta
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 ½ röd chili, finhackad
salt
Till servering:
½ msk svarta sesamfrön
1 ½ röd chili, tunt skivad
1 koriander
1 limeklyftor
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Stick hål runtom i potatisarna och lägg på en ugnsplåt.
Baka potatisarna mitt i ugnen tills de är mjuka. 1 ½ tim
för bakpotatis, 45 min för sötpotatis. Känn efter med
en provsticka om de är klara.
Blanda surimi, majonnäs, gräddfil, wasabi, salladslök
(spara lite till garnering) och chili. Smaka av med salt.
Snitta potatisarna, fyll med surimiröra och toppa med
sesamfrön, chili, salladslök och koriander. Servera
med limeklyftor.
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Servera gärna
med limeklyftor.

Fläsklägg med gräddkokt rotselleri
35
min
och inlagd gurka
4 portioner Tid: 35 min + tid att koka
1 1 frp rimmat fläsklägg,
med eller utan ben, ca 1 kg
6 kryddpepparkorn
1 1 lagerblad
1 1 morot, slantad
1 1 gul lök, klyftad

Lägg fläsklägg, kryddor, morot och lök i en gryta
och häll i vatten så allt blir täckt. Låt koka ca 1 tim.
Ta bort svålen och skär upp köttet.

Inlagd gurka:
1 dl vatten
1 ½ dl strösocker
2 msk ättiksprit (12 %)
1 ½ gurka, tunt skivad

Fräs rotselleri och lök i smör ca 10 min under omrörning. Tillsätt grädde, vatten, buljongtärning och
senap och låt puttra tills grädden kokat in, ca 10 min.
Smaka av med salt och peppar och vänd ner persiljan.
Servera fläsklägget med rotsellerin och gurkan.

Gräddkokt rotselleri:
1 500 g rotselleri, tärnad
1 1 gul lök, skivad
1 2 msk smör
1 2 dl grädde
1 dl vatten
1 1 grönsaksbuljongtärning
1 1 tsk dijonsenap
salt och svartpeppar
1 1 dl hackad persilja

Inlagd gurka: Blanda vatten, socker och ättiksprit,
rör tills sockret löst sig. Vänd ner gurkan.

SARA TIPSAR:
Fläsklägg är en
bortglömd husmansklassiker!

Glasnudelsallad med jordnötter och hjortfilé
40
min
4 portioner Ugn: 175°

1
1
1
1
1
1

500 g hjortfilé
eller lammytterfilé
salt och svartpeppar
1 msk smör
200 g glasnudlar
200 g rödkål, tunt strimlad
2 dl salta jordnötter, hackade
1 röd chili, tunt skivad
salt
1 kruka koriander

Dressing:
1 2 lime, finrivet skal
(endast det gröna) och saft
1 2 msk neutral olja
1 2 msk flytande honung
1 ½ dl japansk soja
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Salta och peppra hjortfilén och bryn runtom i smör.
Lägg i en ugnsform och tillaga mitt i ugnen till en innertemperatur på 58°. Låt köttet vila 10 min innan det skärs
i tunna skivor.
Tillaga glasnudlarna enligt anvisningen på förpackningen.
Spola nudlarna i kallt vatten. Blanda ingredienserna till
dressingen. Blanda nudlarna med dressing, rödkål, nötter
och chili. Smaka av med salt. Lägg upp salladen på ett fat.
Fördela köttet ovanpå och toppa med korianderblad.

Garnera
med persilja.
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SARA TIPSAR:
Perfekt att använda
gårdagens ris!

4 PORT | TILLAGNING: 25 MIN

JULKRYDDADE KYCKLINGKÖTTBULLAR
• 2 msk ströbröd
• 1 dl grädde
• 1 gul lök
• 500 g kycklingfärs
• 1 ägg
• 1 tsk salt
• 2 krm Santa Maria Kryddpeppar,
malen
• 2 krm Santa Maria Svartpeppar,
malen

1. Blanda ströbröd med grädde i
en skål. Låt svälla i 5 minuter.
2. Finhacka löken.
3. Blanda ner lök, kycklingfärs,
ägg och kryddor i ströbrödssmeten och blanda ordentligt.
Forma köttbullar.
4. Hetta upp en stekpanna med
smör och stek köttbullarna på
medelstark värme tills de är klara,
i ca 7 minuter.

• 2 msk smör

Fler goda recept hittar du på santamaria.se

I

santamariasverige

Stekt ris med kryddig korv, grönkål och kikärtor
35
min
4 portioner

3 dl ris (ca 8 dl kokt)
3 kryddiga korvar, t ex chorizo
1 msk neutral olja
50 g grönkål, strimlad
½ purjolök, tunt skivad
1 pkt saffran (½ g)
1 1 frp kikärtor (400 g), sköljda
salt och svartpeppar
1 ½ dl hackad persilja
1
1
1
1
1

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Skär
korvarna i slantar och stek till fin färg i oljan i en stekpanna. Lägg över korven på ett fat. Stek grönkål och
purjolök i oljan som är kvar i pannan, tills löken mjuknat.
Tillsätt ris, saffran och kikärtor och stek under omrörning tills allt är varmt. Smaka av med salt och peppar.
Blanda gräddfil och majonnäs med sriracha och smaka
av med salt. Toppa det stekta riset med persilja och
servera med såsen.

Srirachasås:
1 1 ½ dl gräddfil
1 ½ dl majonnäs
1 1 msk sriracha
salt
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Köttbullar med rostad potatis och kryddiga lingon
40
min
4 portioner Ugn: 225°

1 1 kg kulpotatis
1 2 msk neutral olja
1 tsk flingsalt
1 1 tsk torkad timjan
1 frp Delikatessköttbullar
(450 g), Scan
1 1 msk smör, till stekning
1 persilja eller gräslök,
till garnering

SARA TIPSAR:
Havrebit påminner
om tofu, fast gjord av
havre istället för
sojabönor.

Blanda potatisen med olja, flingsalt och timjan på en plåt.
Rosta mitt i ugnen ca 30 min. Rör ihop lingon, apelsinskal
(endast det orange) och nejlikor.
Bryn smöret till gräddsåsen och vispa i mjölet. Häll i grädden
under vispning. Tillsätt buljongtärning och soja. Koka 5 min 
och smaka av med peppar. Stek köttbullarna i smör tills de är
genomvarma. Servera köttbullarna med den rostade potatisen,
gräddsåsen och lingonen. Garnera med persilja.

Kryddiga lingon:
1 1 ½ dl rårörda lingon
1 ½ apelsin, finrivet skal
1 4 mortlade nejlikor
Gräddsås:
1 2 msk smör
1 1 msk vetemjöl
1 3 dl grädde
1 1 köttbuljongtärning
1 ½ tsk kinesisk soja
1 svartpeppar
SARA TIPSAR:
Gör dina egna rårörda
lingon på 225 g frysta,
tinade lingon och
½ dl strösocker.

Kryddig soppa med havrebit, stjärnanis och kanel
25
min
4 portioner

1 125 g äggnudlar
1 frp havrebit naturell
(160 g), Yosa
125 g Morotsspagetti eller
Morot Julienne, Hackat & Klart
1 2 salladslökar
1 2 dl färska böngroddar
1 1 dl rostad lök
1 1 röd chili, tunt skivad
1 koriander eller gräslök
Buljong:
12 dl vatten
1 30 g ingefära, i tunna strimlor
1 2 stjärnanis
1 1 kanelstång
1 1 grönsaksbuljongtärning
1 tsk salt
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Koka upp ingredienserna till buljongen och sjud ca 10 min.
Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen.
Skär havrebiten i tärningar. Lägg nudlar, havrebit,
morot, salladslök och böngroddar i 4 skålar. Slå på
buljongen och toppa med rostad lök,
chili och koriander.

1664 Kronenbourg
Blanc Alkoholfri
Med brödig smak med
inslag av honung och citron
funkar den perfekt till
lite lättare, gärna
asiatiska rätter.

Eriksberg
Hovmästarlager
Lite mörkare alkoholfritt
öl som passar till
klassiska husmansrätter.

Snyggt att garnera
med apelsinzest.
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Panerad fisk med remouladsås
40
min
och dillslungade grönsaker
4 portioner
1 500 g spättafilé
eller pangasius
salt och svartpeppar
1 1 ägg
2 msk vatten
1 1 dl vetemjöl
1 2 dl ströbröd
1 smör, till stekning
1 citronklyftor, till servering
1 dill, till garnering

Koka potatisen i saltat vatten. Koka blomkål och morot 
3 min i saltat vatten, lägg i haricots verts och koka 1 min
till. Vänd runt potatis och grönsaker med dill och salt.
Blanda ingredienserna till såsen, smaka av med salt.
Salta och peppra fisken. Vispa upp ägg och vatten. Vänd
fisken först i mjöl sedan ägg och sist ströbröd. Stek fisken
till fin färg i rikligt med smör. Servera fisken med dillslungade grönsaker, remouladsås och citronklyftor.
Garnera med dill.

Dillslungade grönsaker:
1 1 kg potatis
1 300 g blomkål, i buketter
1 1 stor morot, i bitar
1 150 g haricots verts
1 1 dl hackad dill
2 tsk flingsalt
Remouladsås:
1 1 dl majonnäs
1 1 dl crème fraiche
1 2 dl hackad pickles
1 1 tsk dijonsenap
1 1 tsk curry
salt

Linguinipasta med grönkål och bacon
20
min
4 portioner

1
1
1
1
1
1
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350 g linguini
1 frp tärnat bacon (140 g)
3 vitlöksklyftor, skivade
100 g strimlad grönkål
2 dl grovriven parmesan
2 msk olivolja
salt och svartpeppar

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Stek baconet knaprigt i het panna. Tillsätt vitlök
och grönkål och stek ytterligare ett par minuter.
Blanda pastan med bacon, parmesan och olivolja.
Smaka av med salt och peppar.
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Lammfärslimpa med lins- och hasselnötssallad
45
min
4 portioner Ugn: 200°

Italiensk korvkläm
ma
av Ern
st Kirchsteiger

Inköpslista

Ernst Wienerkorv, 4
st
Mjuka tunnbröd, 4 st
Romansalladsblad, 4
st
Ugnsrostad potatis
Potatis, 8 st medelst
ora
Färsk rosmarin, ett
knippe
Olivolja, 2 msk
Flingsalt

WIENERKORV
-”Det finns inget godare ljud
än knäppet från första tuggan”

Gör så här

Salsa

Tomater, 4 st
Rödlök, 1 st liten
Honung, 1 msk
Olivolja, 2 msk
Vitlök, 1 klyfta
Salt och peppar
Färsk timjan

Klyfta potatisen med
skalet kvar och lägg
i en
ugnsfast form. Ringla
över olivolja. Repa ett
par
kvistar rosmarin, strö
över flingsalt och blan
da.
Ugnsbaka potatisen
i 200° i ca 25 minuter
tills
den har fin färg och
är mjuk. Krossa pota
tise
n
med en gaffel.
Dela tomaterna och
ta ur kärnorna. Finhac
ka
tomaterna och rödlöke
n och lägg i en skål. Till
sätt
honung, olivolja, färs
k timjan och pressad
vitlök.
Blanda väl och smaka
av med salt och peppar
.
Dela Wienerkorven på
längden och stek elle
r
grilla den några min
uter på var sida.
Lägg ett salladsblad
på varje tunnbröd, förd
ela
krossad potatis, tom
atsalsa samt Wiener
korv och
rulla samman. Njut!

1 1 kg potatis, i klyftor
1 2 msk olivolja
2 tsk flingsalt

Blanda mjölk och ströbröd, låt svälla några minuter.
Blanda med resten av ingredienserna till färslimpan.
Forma färsen till en limpa och lägg i en smord ugnsform.

Lins- och hasselnötssallad:
1 1 dl hasselnötter
1 1 frp kokta röda linser
(400 g), sköljda
1 250 g körsbärstomater,
halverade
1 70 g rucola
1 1 msk olivolja
1 ½ msk balsamvinäger
salt och svartpeppar
1 oregano, till garnering

Blanda potatis, olja och flingsalt på en plåt. Ställ formen
med färslimpan bredvid potatisen på plåten. Tillaga mitt
i ugnen tills limpan är genomstekt och potatisen fått fin
färg, ca 30 min.
Rosta hasselnötterna i en torr panna tills de får färg
och skalen börjar släppa. Gnugga bort skalen i en ren
kökshandduk och hacka nötterna grovt. Blanda nötter,
linser, tomater, rucola, olja och vinäger. Smaka av med
salt och peppar. Servera färslimpan med potatisen och
salladen. Garnera med oregano.

Färslimpa:
1 1 dl mjölk
1 ½ dl ströbröd
1 500 g lammfärs
1 150 g fetaost, smulad
1 ½ dl hackad persilja
1 ½ dl hackad oregano
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
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Pressad lime
är gott till.

Saffransmuffins med frosting
40
min
16 stycken Tid: 40 min + tid att svalna Ugn: 200°

1 2 dl strösocker
1 pkt saffran (½ g)
1 3 ägg
1 1 dl vetemjöl
1 1 tsk bakpulver
1 krm salt
1 300 g färskost naturell

Mortla ½ msk av sockret med saffran. Vispa ägg, saffranssocker och resten av sockret pösigt med elvisp. Blanda de
torra ingredienserna och häll ner i äggsmeten tillsammans
med färskosten. Vispa försiktigt till en jämn smet.

Frosting:
1 75 g smör, rumsvarmt
1 100 g färskost naturell
1 2 msk florsocker
1 1 citron, finrivet skal 		
(endast det gula)

Vispa ihop ingredienserna till frostingen. Spritsa eller klicka
frostingen på muffinsen.

Fördela smeten i 16 muffinsformar och grädda mitt i ugnen
ca 15 min. Låt svalna.

SARA TIPSAR:
Grädda muffinsen
i miniformar, minska
då tiden i ugnen.

Julmustbräserad högrev
20
min
med apelsin- och rödkålssallad
6 portioner Tid: 20 min + 3 tim att koka
1 ca 1 kg högrev,
gärna Naturbeteskött
salt och svartpeppar
1 1 msk smör, till stekning
1 1 msk neutral olja, till stekning
1 2 rödlökar, i klyftor
1 2 vitlöksklyftor, skivade
1 2 msk tomatpuré
2 msk oxfond
8–10 dl julmust (ej light)
Apelsin- och rödkålssallad:
1 2 apelsiner
1 200 g rödkål, tunt strimlad
1 1 röd chili, hackad
salt
Till servering:
minitortillabröd
1 gräddfil
1 koriander
16

Putsa och skär köttet i mindre bitar. Salta och peppra
köttet och bryn runtom i smör och olja i en gryta.
Tillsätt lök, vitlök och tomatpuré och stek ytterligare
ett par minuter. Häll på fond och ca 5 dl av julmusten.
Sjud under lock tills köttet är mört, ca 3 tim, rör om då
och då. Häll på mer julmust vartefter den kokar bort.
Dra isär köttet med en gaffel.
Skär bort skalet från apelsinerna så att fruktköttet
blir synligt. Skär apelsinerna i hinnfria klyftor. Pressa
saften ur ”kärnhuset” ner i en skål. Vänd ner apelsinklyftor, rödkål och chili i saften. Smaka av med salt.
Fyll tortillabröden med apelsin- och kålsallad,
köttet, gräddfil och koriander.
Naturbeteskött kommer från noga utvalda svenska
gårdar. Ett initiativ för öppna landskap, biologisk
mångfald och den goda smakens skull.
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Falcon
Smakfull Alkoholfri
En fyllig lager med
inslag av apelsin
och örter.

Brieost på knäckebröd med
25
min
dadel- och apelsinchutney
16 stycken
knäckebröd, Din Harmoni Vallmofrö &
Havssalt, Din Stund Chia & Havssalt eller
Din Glädje Anis, Fänkål & Havssalt, Wasa
200 g brieost, President
1 rosmarin, till garnering
1 ev apelsinskal, till garnering
Dadel- och apelsinchutney:
1 1 apelsin
1 15 dadlar, urkärnade
1 ½ msk hackad rosmarin
1 ½ tsk chiliflakes
1 ½ msk olivolja
2 msk vatten
1 1 dl socker
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15
min

Sötstarka
nötter
och frön

Pepparkaks10
min
kryddade
tortillachips

3 deciliter
Skär bort skalet från apelsinen, var noga med
att få bort det vita. Filéa apelsinen och skär
i mindre bitar. Hacka dadlarna. Stek rosmarin
och chiliflakes i en liten kastrull i olja ett par
minuter. Tillsätt fruktkött, dadlar, vatten 
och socker. Koka till marmeladkonsistens,
10–15 min. Låt svalna något.

1 ½ dl strösocker
½ dl vatten
1 1 ½ dl cashewnötter
1 1 dl pumpakärnor
1 ½ dl solroskärnor
1 1 tsk chiliflakes
1 tsk flingsalt

Bryt knäckebrödet i bitar. Skär brieosten i bitar.
Lägg ost på knäckebröden och toppa med
chutneyn. Garnera med rosmarin och lite
apelsinzest.

Smält sockret i vattnet i en
stekpanna. Lägg i nötter,
pumpa- och solroskärnor,
chiliflakes och flingsalt.
Stek under omrörning tills
nötterna fått gyllene färg.
Sprid ut på ett bakplåtspapper och låt svalna.

4 portioner
1
1
1
1

1 dl strösocker
1 msk pepparkakskrydda
2 tortillabröd, i bitar
½ dl neutral olja,
till stekning

Blanda socker och pepparkakskrydda i en tallrik.
Stek tortillabröden i olja till
fin färg och vänd direkt i
kryddsockerblandningen.

Rågkrustader
15
min
med oströra
och fikon
16 stycken
1 100 g färskost naturell
1	1 dl riven väster
bottensost
10 rågkrustader
2 färska fikon, i bitar
1	2 msk rostade, hackade
hasselnötter
Blanda färskost med västerbottensost. Fördela röran i
krustaderna och toppa med
fikon och hasselnötter.
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MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
26 g CO2

ID 3884

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

