
Julen gör vi  
tillsammans

med Lotta Lundgren.



Ca 4 liter Tid: 10 min + tid i kyl och frys

1 3 liter klar äppeljuice
1 5 cm ingefära, tunt skivad
1 6 kanelstänger
1 1 flaska flädercider 
 (750 ml), kyld

Isbitar med bär:
1 1 dl granatäppelkärnor, 
 färska eller frysta
1 1 kruka mynta
1 2 dl frysta havtorn
1 1 dl frysta hallon
1 1 dl frysta blåbär

Julbål med äpple och frysta bär10
min

Fördela granatäppelkärnor, myntablad och bär i fyra 
isbitstråg. Häll på vatten och frys in. 

Häll juicen i en stor skål och lägg i ingefära och kanel. 
Låt stå svalt över natten. 

Häll äppeljuicen och isbitarna i en bålskål och häll över 
cidern. Garnera med färsk mynta. Servera direkt.

Julen gör vi 
tillsammans.

EN ENDA GÅNG om året, den tjugofjärde december för att vara exakt, 
sätter sig i stort sett hela Sverige och äter ungefär samma mat.   
Och det är faktiskt det som är själva poängen med julmåltiden; 

att oavsett hur, var och med vem man firar jul, så bjuder julmaten   
in till en större gemenskap som alla är välkomna att delta i. 

I den här broschyren har jag samlat ett tjugotal av mina  
bästa julrecept. På coop.se finns lika många till.  

Hoppas du hittar något du gillar. 

=   Ingredienserna finns som 
ekologiskt alternativ i 
Coops butiker.

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



Laxsnittar med 
wasabi och färskost
24 stycken

15  
min

1 6 skivor formfranska
1 200 g naturell färskost
 1 msk wasabipasta
1 200 g kallrökt lax i skivor
1 10 rädisor, finhackade

Rosta brödet. Skär bort kanterna 
och skär varje skiva i trekanter. 
Blanda färskost och wasabi. Klicka ut 
färskosten på bröden, lägg på bitar 
av lax och toppa med hackad rädisa.

Passionsfrukt  
med mascarpone
20 stycken

15  
min

1 10 passionsfrukter
1 125 g mascarpone
1  1 ½ msk flytande honung  

+ till topping
1  ev mynta, till garnering

Halvera passionsfrukterna och 
skeda ur innehållet. Spara skalen. 

Blanda mascarpone med honung. 
Klicka eller spritsa mascarponen i 
skalhalvorna. Toppa med passions-
frukten och ringla över honung. 
Garnera ev med myntablad.

S.O.S. 
på spett
20 stycken

20  
min

 5 skivor kavring
1 smör, till stekning
1 150 g lagrad ost, t ex Svecia 
 eller Västerbottensost 
 1 burk fransk löksill (250 g)
 20 tandpetare
 
Stek kavringen i smör så att den får lite färg. 
Skär bort kanterna och skär varje skiva i 
fyra bitar. Skär osten i 20 kuber. Skär sillen 
i 20 bitar. Lägg sill och ost på kavringsbitarna 
och stick igenom tandpetare. Förvara svalt 
fram till servering.

Ostmoln
55 stycken Ugn: 200°

1
tim

1 125 g smör
 1 ¼ dl vatten
1 1 ¼ dl mjölk
 ¼ tsk salt
 
Smält smöret i en kastrull på låg värme. 
Tillsätt  vatten, mjölk och salt. Låt koka upp och 
ta från värmen. Rör i mjölet. Ställ kastrullen på 
plattan och värm smeten på medelvärme under 
kraftig omrörning tills den blivit tjock, glansig och 
släpper från kastrullens kanter. Häll smeten 
i en ren bunke och låt svalna lite. Tillsätt ett ägg i 
taget och vispa eller rör kraftigt mellan varje ägg. 
Blanda ner parmesan osten. 

Spritsa ut smeten till valnötsstora bollar på plåtar 
med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen till fin färg, 
ca 15 min. Öppna inte ugnen förrän mot  slutet av 
gräddningstiden. Smeten kan förberedas någon timme 
innan, men ostmolnen är godast nygräddade.

”Härliga små godsaker, 
perfekta som tilltugg till glöggen.” 
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1 2 ½ dl vetemjöl (150 g)
1 4 ägg, rumsvarma
1 100 g finriven parmesan



Naturligt god 
chokladmjölk

Fruktkaka extra allt 
Tid: 30 min + 2 tim för fikonen + 1 ½ tim i ugnen Ugn: 150°

30
min

1 150 g torkade fikon, 
 strimlade
 3 msk konjak
1 200 g smör, rumsvarmt
1 2 ½ dl brunt farinsocker 
1 4 ägg
1 200 g mandelmassa, 
 grovriven
 100 g suckat
 100 g röda cocktailbär, 
 halverade
1 10 torkade aprikoser, 
 strimlade
 2 påsar saffran (à ½ g)
1 1 tsk malen ingefära
1 ½ tsk malen kryddnejlika
1 3 ½ dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver

Lägg fikonen i konjaken och låt stå 2 tim. Smörj och bröa 
en hög bakform, ca 1 ½ liter. Vispa smör och farinsocker 
poröst. Tillsätt äggen ett i taget, vispa kraftigt mellan 
varje ägg. Blanda ner fikon och konjak, mandelmassa, 
suckat, cocktailbär, aprikoser och kryddor. Blanda mjöl 
och bakpulver och vänd ner i smeten. Fördela smeten 
i formen. Grädda i nedre delen av ugnen ca 1 ½ tim. 
Kontrollera med en provsticka att kakan är klar. 
Låt svalna lite i formen innan den stjälps upp.

Kakan är allra godast om den får vila till nästa dag. 
Pudra över florsocker vid servering.
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30
min

Inlagd sill med apelsin och rödbeta  
8 bufféportioner Tid: 30 min + 1 dygn i kylen

 3 dl vatten
1 2 dl strösocker
 1 dl ättiksprit (12 %)
 1 tsk salt
1 2 kanelstänger
1 10 kryddpepparkorn
1 1 rödlök
1 1 stor färsk rödbeta
1 1 apelsin
 2 frp inläggningssill (à 420 g)

15
min

Ägghalvor med 
färskostkräm
20 stycken

1 10 ägg, hårdkokta
1 100 g naturell färskost
1 2 krm cayennepeppar
1 ½ tsk paprikapulver
 ½ tsk salt
1 1 tsk dijonsenap
1 citronsaft
1 dill, till garnering

Skala och dela äggen. Gröp ur äggulorna 
försiktigt. Rör ihop äggulor, färskost, 
kryddor, salt och senap. Smaka av med 
citronsaft. Spritsa krämen i ägghalvorna, 
pudra över paprikapulver och garnera 
med dill. 

Koka upp vatten, socker, ättiksprit, salt, kanel och 
kryddpeppar. Låt svalna.

Skala och skiva rödlök och rödbeta tunt, gärna med 
mandolin. Skär av skalet från apelsinen till en lång 
girlang med potatisskalare. Skölj sillfiléerna i kallt 
vatten och skär i mindre bitar. Varva sill, lök, rödbeta 
och apelsinskal i en ren burk. Häll lagen med kryddorna 
över sillen och låt stå i kyl minst 1 dygn före servering.

Chaufförens 
ingefärssnaps
Ca 7 dl Tid: 10 min + 1 dygn i kylen

10  
min

1 400 g ingefära, finriven
1 3 citroner, finrivet skal och saft
1 1 apelsin, finrivet skal och saft
 5 dl vatten
1 20 kryddnejlikor
1 2 msk honung

Koka upp ingefära, citronskal (endast det gula), 
citronsaft, apelsinskal (endast det orange), 
apelsinsaft, vatten och nejlikor. Ta från värmen 
och rör ner honungen. Låt stå och dra ett dygn  
i kylen. Sila drycken och häll upp på flaska. 
Servera iskall.

98



Potatisblinier med tångcaviar och smetana  Potkäs – krukost
6 förrättsportioner Tid: 45 min + 1 tim jäsningCa 3 deciliter

45
min

10
min

Separera äggulorna från äggvitorna. Smula jästen i en bunke. 
Smält smöret och tillsätt mjölken, värm till 37°. Rör ut jästen 
med mjölkblandningen. Tillsätt potatis, äggulor, bovetemjöl, 
vetemjöl, salt och bikarbonat. Vispa slätt. Låt jäsa 1 tim. Vispa 
äggvitorna till ett fast skum och vänd ner i smeten. Stek plättar 
i smör i plättjärn eller stekpanna.

Rör smetanan krämig. Toppa blinierna med smetana, rödlök, 
caviar och dill. Servera med citronklyftor. 

Skär hårdosten i mindre bitar och mixa i en matberedare. 
Tillsätt blåmögelost, smör och vatten eller sprit och mixa 
till en smidig massa. Förvara i en glasburk i kylen.

1 2 ägg
1 25 g jäst
1 50 g smör
1 3 dl mjölk
1 300 g kokta potatisar, 
 finrivna 
1 2 dl bovetemjöl
1 1 dl vetemjöl
 1 tsk salt
 ½ tsk bikarbonat
1 smör, till stekning

Topping:
 4 dl smetana
1 1 rödlök, finhackad
 2 burkar tångcaviar 
 (à 80 g)
1 dill, till garnering
1 citron

1 200 g lagrad ost, 
 t ex Svecia eller   
 Västerbottensost 
1 75 g blåmögelost, 
 t ex Stilton eller 
 annan ädelost
1 25 g smör, rumsvarmt
  2 msk vatten, whisky  
 eller konjak

”Ljuvligt gott som pålägg 
på vört- eller rågknäckebröd.”
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Inlagd sallad
8 bufféportioner Tid: 20 min + 5 tim

20
min

Hyvla gurka och fänkål tunt, gärna med mandolin. Banka lätt 
på fänkålen med t ex en kavel så att den mjuknar något. 
Blanda grönsaker och salt i en skål, lägg på en tyngd så att 
grönsakerna pressas. Låt stå i rumstemperatur ca 3 tim. Häll 
av vätskan som bildats.

Koka upp vatten, ättiksprit, socker, fänkålsfrön, vitpeppar och 
citronsaft. Lägg gurka, fänkål och dill i lagen och låt stå i kylen 
minst 2 tim före servering. Garnera ev med rivet citronskal.

1 1 gurka
1 1 fänkål
 1 tsk salt
 2 dl vatten
 4 msk ättiksprit (12 %)
1 4 msk strösocker
1 1 tsk fänkålsfrön, 
 krossade
1 1 krm malen vitpeppar
1 1 msk citronsaft
1 ½-1 kruka dill, hackad
1 ev ½ citron, rivet skal

Inkokt lax med saffran 
8-10 bufféportioner Tid: 40 min + tid att svalna.

40
min

Skär laxen i bitar, ca 3x3 cm, lägg i en varm form med 
skinnet nedåt. Ställ formen på en tjock handduk. 

Koka upp ingredienserna till lagen och sjud 2 min. 
Häll lagen över laxen och täck formen med plastfolie. 
Lägg ett par hand dukar ovanpå. Låt laxen svalna i lagen.
Förvara i kyl fram till servering.

Lägg gurka och lök i varsin skål. Koka upp vatten, socker 
och ättika. Fördela lagen över grönsakerna. Låt svalna. 
Blanda crème fraiche, majonnäs, citronskal (endast det gula) 
och citronsaft. Dra ev av skinnet från laxbitarna och lägg upp 
på ett serveringsfat. Garnera ev med lite av lagen. 
Servera med picklade grönsaker och sås.

1 800 g laxfilé med skinn

Inkokningslag:
 6 dl vatten
 ½ dl ättiksprit (12 %)
1 2 påsar saffran (à ½ g)
1 ½ dl strösocker
 2 tsk salt
1 1 gul lök, skivad
1 1 citron, skivad
1 10 kryddpepparkorn
1 3 lagerblad

Picklade grönsaker:
1 ½ gurka, tunt skivad
1 2 rödlökar, tunt skivade
 1 ½ dl vatten
1 1 ½ dl strösocker
 ¾ dl ättiksprit (12 %)

Sås:
1 2 dl crème fraiche 
1 1 dl majonnäs
1 1 citron, 1 tsk finrivet skal   
 och 1 msk pressad saft

”Mycket saffran gör inte 
bara julen godare,  

den blir också snyggare.”

”Friskt och gott som passar 
till det mesta på julbordet.”
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Ingredienser:
Kanelbasilika
Flora
Kanel
Flingsalt
Pepparkvarn 

Klipp kanelbasilikan i små bitar med 
kryddsaxen. Blanda kanel, fl ingsalt och 
lite nymald peppar med Flora 100% 
växtbaserad. Blanda sist i kryddklippet 
och vänd försiktigt. Servera till 
kanelknäcke eller kex under julmyset.

Klipp kanelbasilikan i små bitar med 
kryddsaxen. Blanda kanel, fl ingsalt och 
Klipp kanelbasilikan i små bitar med 
kryddsaxen. Blanda kanel, fl ingsalt och 

Krydda din flora med 
basilika och kanel 

Gröna vegobullar
25 stycken 

40
min

1 1 gul lök 
1 2 vitlöksklyftor
1 1 kruka persilja
1 500 g frysta gröna sojabönor,  
 halvtinade
1 2 tsk malen spiskummin
1 2 tsk malen koriander
1 2 tsk malen kardemumma
1 ½ tsk nymalen svartpeppar
 1 ½ tsk salt
1 1 ägg
1 1 äggvita
 ½ tsk bikarbonat
1 1 ½ dl ströbröd
1 neutral olja, till 
 stekning

Mixa lök, vitlök och persilja (spara ev lite till garnering) 
till en puré i en matberedare. Tillsätt bönor, kryddor, 
ägg, äggvita och bikarbonat och mixa till en fin färs. 
Rör ner ströbrödet. Rulla smeten till ca 25 bollar. 
Stek bollarna i rikligt med olja tills de är gyllen bruna 
runtom. Garnera ev med persilja.
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Kryddiga kamben med blodapelsin och bourbon
6–8 bufféportioner Tid: 30 min + tid i ugn Ugn: 175° + 200°

30
min

Blanda ingredienserna till kryddblandningen och gnid in den 
på kambenen. Lägg köttet på en plåt med bakplåtspapper. 
Tillaga mitt i ugnen på 175° ca 1 tim.

Koka upp apelsinskal (endast det orange), apelsinsaft, ketchup, 
honung, soja, crèma di balsamico och ev bourbon/whiskey. 
Låt småputtra tills såsen tjocknat, ca 20 min.

Höj ugnsvärmen till 200°. Häll hälften av glazen över revbenen 
så de blir helt täckta, tillaga ytterligare 10 min. Vänd och häll 
över resten av glazen, tillaga ytterligare 10 min.

1 ca 1 ½ kg kamben 
 (tunna revbensspjäll)

Kryddblandning:
1 2 msk farinsocker
1 1 msk paprikapulver
1 1 msk vitlökspulver
1 ½ msk malen 
 spiskummin
1 2 tsk nymalen 
 svartpeppar
1 1 tsk malen ingefära
1 1 tsk malen kanel
 ½ msk salt

Glaze:
1 1 blodapelsin, finrivet  
 skal och saft
1 1 dl ketchup
1 1 dl flytande honung
1 3 msk kinesisk soja
1 1 msk crèma di 
 balsamico
 ev 5 msk bourbon eller  
 whisky

Duchesse 
på sötpotatis 

Äppelgelé 
med ingefära

8 bufféportioner Ugn: 250°Ca 5 deciliter Tid: 5 min + 
tid att kallna och stelna

45
min

5
min

1 1 kg mjölig potatis
1 600 g sötpotatis
1 100 g smör, rumsvarmt
1 4 äggulor
 200 g riven Västerbottens- eller cheddarost
 1 tsk salt

Skala potatis och sötpotatis. Skär potatisarna i 
mindre bitar. Koka tillsammans i saltat vatten 
tills de är mjuka. Pressa potatisen i en potatis-
press och blanda med smör, äggulor, ost och 
salt. Klicka ut moset i en form. Grädda mitt i 
ugnen tills moset fått bruna toppar, 10–20 min.

1 3 dl äppeljuice
1 25 g ingefära, tunt skivad
 3 dl gelésocker

Koka upp äppeljucie och ingefära. Låt 
svalna i kastrullen så att ingefärssmaken 
kommer ut ordentligt. Sila bort ingefäran. 
Tillsätt gelésocker i juicen och koka upp. 
Låt koka i 20 sek och häll upp i en väl 
rengjord burk som tål värme. Låt kallna 
och förvara i kylen till servering.

”Ingefäran i gelén ger ett sting 
som passar till både det varma 

och till ostbrickan.”
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En godare Jul
Svenska gårdar!från

18

Rödbetssallad med ädelost och valnötter
8 bufféportioner Tid: 1 tim + tid att dra

1
tim

Julpicklade rödbetor: Skala rödbetorna och lägg i en kastrull. 
Häll i vatten så de blir helt täckta och lägg i apelsinklyftor, 
kanelstänger, nejlikor och salt. Koka tills betorna är mjuka, 
ca 30 min. Spara kanelstängerna och 4 dl av kokspadet. 
Skär betorna i klyftor. Rör ihop spadet med ättiksprit, socker 
och olivolja tills sockret lösts upp. Lägg betorna i lagen och 
ställ i kylen minst 30 min, men gärna längre. 

Rödbetssallad: Varva picklade rödbetor, sallad, citrusfrukter, 
ädelost och nötter i en skål eller på ett fat.

 ½ sats julpicklade 
 rödbetor (se nedan)
1 70 g salladsmix
1 2 citrusfrukter, t ex blod-
 apelsin eller grapefrukt, i  
 hinnfria klyftor
1 100 g ädelost, smulad
1 1 dl valnötter

Julpicklade rödbetor:
1 1 kg färska rödbetor
1 1 blodapelsin, i klyftor
1 5 kanelstänger
1 8 kryddnejlikor
 1 tsk salt
 1 dl ättiksprit (12 %)
1 1 dl strösocker
1 ½ dl olivolja

”En ljuvlig och vacker sallad som 
ger extra färg åt julbordet.”



Saffranscheesecake 
12 bitar Tid: 45 min + tid i kyl och frys

45
min

Smält smöret. Krossa eller mixa kakorna till ett fint smul och rör 
ihop med smöret. Täck botten på en form med löstagbar kant, 
(ca 23 cm i diameter) med bakplåtspapper. Tryck ut smulorna 
jämnt på botten. Låt stå i frysen medan fyllningen förbereds.

Rör ihop färskost, yoghurt, florsocker och citronskal (endast 
det gula). Blanda citronsaft och saffran och rör ner i färskost-
blandningen. Hacka chokladen och smält över vattenbad. 
Rör ca 1 dl av färskostblandningen med den smälta chokladen. 
Rör sedan ner det i resten av färskostblandningen. Bred ut 
fyllningen i formen. Låt stå i frysen ca 3 tim. Ställ i kyl att tina 
2 tim innan servering. Garnera med lingon och vit choklad.
Cheesecaken kan förberedas och förvaras i frysen.

1 40 g smör
1 300 g havrekakor 
 (gärna Änglamark)
1 400 g naturell färskost
1 4 dl grekisk yoghurt 10%
1 1 dl florsocker
1 1 citron, finrivet skal 
 och saft
 1 påse saffran (½ g)
1 300 g vit choklad

Garnering:
1 frysta lingon
1 hyvlad vit choklad

Kanelsnittar  
20 stycken Ugn: 175°

30
min

1 125 g smör, rumsvarmt
1 1 dl strösocker
1 1 msk vaniljsocker
1 ½ msk malen kanel
1 1 msk ljus sirap
1 2 ½ dl vetemjöl
1 1 tsk bakpulver
1 1 ägg, uppvispat
1 ½ dl hackade 
 hasselnötter (ca 30 g) 
1 ½ dl torkade blåbär 
 (ca 30 g)

Rör ihop smör, socker, vaniljsocker, kanel och sirap. 
Blanda mjöl och bakpulver och rör ner i smörblandningen. 
Forma degen till två rullar, ca 30 cm långa och lägg på en plåt 
med bakplåtspapper. Platta till rullarna och pensla med ägg. 
Strö över hasselnötter och blåbär i mitten på varje rulle och 
tryck till så att det fastnar. Grädda mitt i ugnen 12–15 min. 
Skär till sneda snittar medan de ännu är varma. Låt kallna 
på plåten.
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Biscotti med vit 
choklad, apelsin  

och kardemumma
Recept hittar du  

på coop.se



Chokladbräck med bär, kolakrisp 
och rostade pinjenötter

Citronkola med ingefära

Ca 15 stycken Tid: 20 min + 1 tim i kylen

Ca 30 stycken Tid: 30–60 min + tid att stelna
20

min
1

tim

1 400 g mörk choklad (70 %)
 12 hårda karameller,  
 Werthers Original
1 1 dl pinjenötter, rostade
1 1 dl mandelspån
1 90 g torkade tranbär eller  
 gula russin
1 70 g torkade blåbär

1 100 g smör
1 2 dl vispgrädde
1 3 dl strösocker
1 1 dl ljus sirap
1 1 ½ tsk vaniljsocker
1 1 liten citron, finrivet  
 skal och saft
1 1 tsk malen ingefära

Smält smöret. Tillsätt grädde, socker, sirap och vaniljsocker. 
Koka upp och koka utan lock tills smeten har en temperatur 
på 122–125°, eller håller för kulprov. Rör ner citronskal 
(endast det gula), citronsaft och ingefära. Häll kolan i en form 
(ca 25 x 15 cm) med bakplåts papper. Låt svalna. Skär i bitar 
och slå in i smörpapper.

Klä en liten form med bakplåtspapper. Smält chokladen 
över ett vattenbad. Krossa karamellerna i en mortel. 
Blanda karamellerna med chokladen. Fördela hälften av 
pinjenötterna, mandeln, tranbären och blåbären i formen 
och häll på chokladen. Täck chokladen med resterande 
nötter och torkade bär, tryck ner dem lite så att de fastnar. 

Ställ i kylen att stelna, ca 1 tim. Skär chokladen i bitar.

”Underbar blandning 
av gammeldags och 
modern konfekt.”

”Perfekt present – när du  
går bort, eller till dig själv.”  
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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 204211 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Julmust 
för vuxna

Vi välkomnar en ny medlem i mustfamiljen.  
Apotekarnes Bryggarmust är en perfekt blandning 

av vår klassiska julmust och alkoholfri julöl. Ett lite 
vuxnare och mindre sött alternativ till årets julmat.


