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RECEPT OCH INSPIRATION FÖR ALLA PLÅNBÖCKER

Nytt år och  
nya smaker.



En god och 
sparsam början.
Så här efter jul- och nyårshelgerna kan det vara lite tomt både på idéer 
och i plånboken. Men naturligtvis går det att laga god och bra mat utan 
att det behöver kosta. 

Har du provat Xtra? Med våra mest prisvärda produkter som grund har 
jag tagit fram ett antal enkla, smakrika och billiga vardagsrätter – allt 
för att du ska få godast tänkbara start på året. Varför inte börja med en 
härligt smakrik Huevos rancheros? Eller en ny dessertfavorit; Smulpaj 
med vit choklad.

God fortsättning.

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

4 portioner Ugn: 225°

1 frp sötpotatispommes (500 g)
1 kg färska blåmusslor
2 schalottenlökar, finhackade
3 vitlöksklyftor, finhackade
1 röd chili, finhackad
1 dl olivolja
4 tomater, tärnade
3 dl torrt vitt vin
2 dl aioli

Tillaga sötpotatispommes enligt anvisningen 
på förpackningen.

Tvätta musslorna och ta bort skägget, släng de 
som är öppna eller trasiga. Stek lök, vitlök och 
chili i olja tills löken är mjuk. Tillsätt tomaterna 
och stek 3 min till. Häll i vinet, höj värmen och 
lägg i musslorna. Sätt på lock och koka tills 
musslorna öppnat sig, ca 5 min. Servera musslorna  
med sötpotatispommes och aioli. 

Vinkokta blåmusslor med tomat och vitlök30  
min

SARA TIPSAR: 
Gott också att vända 
runt musslorna och 
såsen med nykokt 

spagetti.

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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30  
min

Het bondsoppa med chorizo och surkål
4 portioner

2 starka chorizokorvar, skivade
1 gul lök, strimlad
2 vitlöksklyftor, tunt skivade
1 röd chili, tunt skivad
1 msk olivolja, till stekning
7 dl vatten
33 cl öl, ljus lager
2 msk oxfond
300 g surkål
400 g potatis, skalad och tärnad
1 tsk torkad timjan
salt

Stek korv, lök, vitlök och chili i olja i en gryta ca 
10 min. Häll i vatten, öl och fond. Tillsätt surkål, 
potatis och timjan. Låt soppan sjuda under lock 
tills potatisen är mjuk, ca 15 min. Smaka av med 
salt. Garnera med timjan. Servera soppan med 
smetana och saltgurka.

Garnera 
kycklingen 

med koriander.

4 portioner Ugn: 200°

4 kycklingfiléer
50 g ingefära
1 citrongräs
2 vitlöksklyftor
2 msk fisksås
2 msk strösocker
2 msk japansk soja
1 msk neutral olja
1 tsk grovmalen svartpeppar

Grönsaksris:
2 dl basmatiris
150 g blomkål, grovriven
150 g vitkål, grovriven
2 msk smör
salt
1 salladslök,  
tunt skivad

Lägg kycklingfiléerna i en ugnsform. Skala ingefäran 
och skär i tändsticksstora strimlor. Finhacka citron-
gräs och vitlök. Blanda ingefära, citrongräs, vitlök, 
fisksås, socker, soja, olja och svartpeppar och häll 
över kycklingfiléerna. Tillaga mitt i ugnen till en inner-
temperatur på 67°, ca 20 min.

Koka upp rikligt med saltat vatten i en kastrull och 
häll ner riset och de rivna grönsakerna. Koka tills riset 
är mjukt, ca 20 min. Häll av vattnet i ett durkslag. 
Blanda ner smör och smaka av med salt. Toppa riset 
med salladslök och servera till kycklingen.

Ugnsrostad kycklingfilé 
med citrongräs och grönsaksris

35  
min

SARA TIPSAR: 
Strimlad färsk 

vitkål funkar lika  
bra som surkål.

Topping:
2 dl smetana
2 saltgurkor, tärnade
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30  
min

Ramen med chilichampinjoner och ägg
4 portioner

1 frp risnudlar (250 g)
150 g champinjoner
2 msk sesamfrön, torrostade
1 msk sambal oelek
1 msk flytande honung
½-1 msk risvinäger
150 g salladskål
3 salladslökar, tunt skivade
4 löskokta ägg, skalade, halverade
½ dl rostad lök
1 röd chili, tunt skivad
sesamfrön, torrostade

Buljong:
1 liter vatten
2 umamibuljongtärningar
2 msk japansk soja
½ msk fisksås
20 g ingefära, tunt strimlad
2 stjärnanis

Tillaga nudlarna enligt anvisningen på förpackningen. 
Koka upp alla ingredienser till buljongen. Skiva champ-
injonerna och blanda med sesamfrön, sambal oelek, 
honung och risvinäger. Strimla salladskålen och sallads-
löken. Lägg nudlarna i botten på 4 skålar och häll över 
buljongen. Fördela champinjonblandningen, salladskål, 
salladslök, ägg och chili ovanpå. Servera med rostad lök 
och sesamfrön.

35  
min

Asiatiska potatisplättar 
med avokadotopping
4 förrättsportioner

700 g potatis
1 liten gul lök
1 msk potatismjöl
1 salladslök, tunt skivad
1 röd chili, finhackad
1 tsk salt
neutral olja, till stekning

Avokadotopping:
2 avokador, tärnade
2 salladslökar, tunt skivade
1 kruka koriander, hackad
½ lime, pressad saft
1 tsk sesamolja
1 tsk flingsalt

Skala potatis och lök och skär i bitar. Mixa slätt i en 
matberedare monterad med kniv. Sila av det mixade i 
en finmaskig sil och pressa ur så mycket vätska det går. 
Blanda potatisen med potatismjöl, salladslök, chili 
och salt. Hetta upp olja i en plättlagg eller stekpanna. 
Klicka ut smeten och platta ut till plättar med stek-
spaden. Stek tills de är krispiga och har fin färg på 
båda sidor. 

Blanda ingredienserna till toppingen. Toppa plättarna 
med avokadoblandningen.

SARA TIPSAR: 
Servera gärna med  

pocherat ägg, se 
recept på coop.se

SARA TIPSAR: 
Servera en soppa 

till om du vill 
servera som 
huvudrätt.
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25  
min

Kycklingfärspanna med kikärtor
4 portioner

300 g kycklingfärs
1 msk olivolja
1 gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk finhackad timjan
2 dl vitt vin
1 dl vatten
3 dl crème fraiche
1 frp kokta kikärtor 
(400 g), sköljda
salt och svartpeppar
4 port ris, till servering
timjan, till garnering

Stek kycklingfärsen i olja tills den är genomstekt. 
Tillsätt lök, vitlök och timjan och stek några minuter 
till. Häll i vin och vatten och låt sjuda ca 5 min. Rör ner 
crème fraiche och kikärtor och sjud ytterligare 5 min. 
Smaka av med salt och peppar. Servera med ris och 
garnera med timjan.

45  
min

Färsbiffar med bönor och yoghurtsås 
med smak av apelsin och rosmarin
6 portioner Ugn: 225°

1 kg potatis, i klyftor
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
200 g färsk grönkål

Färsbiffar:
1 frp kokta vita bönor (400 g), 
avrunna
500 g lamm- eller nötfärs
1 dl yoghurt (10%)
1 dl russin
2 msk finriven ingefära
2 vitlöksklyftor, finrivna
1 tsk salt
½ tsk cayennepeppar
olivolja, till stekning

Yoghurtsås:
3 dl yoghurt (10%)
1 apelsin, skalad och skuren 
i små bitar
1 msk finhackad rosmarin
1 vitlöksklyfta, finriven
salt

Blanda potatisklyftorna med 1 msk olja och 1 tsk fling-
salt på en plåt med bakplåtspapper. Rosta mitt i ugnen 
ca 30 min. Riv grönkålen i bitar, vänd runt med 1 msk olja 
och 1 tsk flingsalt och rosta ovanpå potatisen de sista 
5 min, de ska bli lätt krispiga. 

Mixa bönorna till en jämn smet och blanda med resten 
av ingredienserna till biffarna. Forma till små biffar med 
blöta händer. Stek i olja till fin färg på båda sidor.

Blanda yoghurt, apelsin, rosmarin och vitlök. Smaka av 
med salt. Servera biffarna med potatisen, grönkålen 
och såsen.

SARA TIPSAR: 
Är kycklingfärs 

en nyhet för dig? 
Hitta fler recept 

på coop.se!

Servera allt från plåten och 
garnera gärna med rosmarin.

8 9



45  
min

Fläskfilégryta med äpple och salvia
4 portioner Ugn: 225°

1 fläskfilé (ca 500 g)
2 röda äpplen
smör, till stekning
1 gul lök, hackad
20 cm purjolök, 
i tjocka strimlor
10 salviablad
3 dl äppelmust
3 dl grädde
1 tsk kinesisk soja
1 köttbuljongtärning
salt och svartpeppar

Rostad potatis:
1 kg kulpotatis
2 msk olivolja
1 tsk flingsalt

Blanda potatis, olja och salt på en plåt med bakplåts-
papper. Rosta mitt i ugnen ca 30 min.

Putsa köttet och skär i 2–3 cm bitar. Kärna ur äpplena 
och skär i bitar. Stek köttet i smör på hög värme till fin 
färg. Fräs äpple, lök, purjolök och salviablad i smör i en 
gryta några minuter. Tillsätt köttet i grytan. Häll i äppel-
must, grädde och soja och smula i buljongtärningen. 
Låt sjuda ca 30 min. Smaka av med salt och peppar. 
Servera grytan med potatisen.

SARA TIPSAR: 
Även gott att  

servera med mos  
eller råris.

Alla ska kunna handla gott och bra, utan att  
det ska behöva kosta mer. Därför finns Xtra, 
våra mest prisvärda produkter. Ett smart val  

för dig som vill få lite mer över till annat.

Se recept på  
nästa sida.

10



4 portioner Ugn: 225°

1 gul lök, finhackad
2 blekselleristjälkar, tunt skivade
3 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk olivolja
1 msk spiskummin
½ tsk chiliflakes
2 burkar skalade tomater 
(à 400 g), Xtra 
1 burk vita bönor i  
tomatsås (420 g), Xtra
salt
4 ägg, Xtra
½ tsk flingsalt
½ tsk grovmalen 
svartpeppar
1 ½ dl riven Gouda- 
eller Edamerost, Xtra
½ dl hackad persilja

Huevos rancheros i ugn25  
min

Stek lök, selleri och vitlök i olja i en kastrull tills löken 
är mjuk. Krydda med spiskummin och chiliflakes. Häll i 
tomater. Låt såsen småputtra ca 10 min. Vänd ner bönorna 
och smaka av med salt. Häll över såsen i en ugnsform. Gör 
fyra gropar och knäck i äggen varsamt så att gulan inte går 
sönder. Strö över flingsalt, peppar och riven ost. Tillaga mitt   
i ugnen tills osten smält och äggulorna fortfarande är lösa,  
ca 15 min. Strö över persilja. Servera med bröd.

Eriksberg Alkoholfri 
hovmästarlager

En lite mörkare och fyllig 
lager som gifter sig fint 

med smakrika rätter. 

4 portioner

1 frp färsk fettuccine (500 g), Xtra
1 gul lök, finhackad
1 fänkål, strimlad
2 dl torrt vitt vin
3 dl grädde
1 fiskbuljongtärning
½ citron, pressad saft
salt och svartpeppar
180 g kallrökt lax i skivor
dill eller persilja, till garnering

Kålsallad:
1 frp kålmix, (325 g) 
Hackat & Klart
1 dl finhackad dill
1 msk rapsolja
1 msk vitvinsvinäger
1 tsk flingsalt

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Fräs lök och fänkål i olja tills löken är mjuk. Häll i vinet 
och låt puttra några minuter. Häll i grädde och smula 
ner buljongtärningen. Låt såsen koka ner ca 10 min. 
Smaka av såsen med citronsaft, salt och peppar. 
Skär laxen i strimlor. Lägg ner laxen i såsen och 
vänd runt den nykokta pastan med såsen. Blanda 
ingredienserna till salladen. Servera pastan med 
 salladen, garnera med dill.

Fettuccine med kallrökt lax och vitvinssås 25  
min

Somersby Sparkling 
rosé alkoholfri 0,0%

En halvtorr, mousserande 
cider med rosékaraktär 

som umgås fint med  
en krämig pasta.  



40  
min

Smulpaj med vit choklad
8 portioner Ugn: 175°

100 g smör, kylskåpskallt
2 dl havregryn
1 dl vetemjöl
½ dl strösocker
100 g vit choklad, ev med 
citronsmak, hackad
½ tsk flingsalt
½ förp g fryst bärmix (à 1000 g)
eller 500 g fryst mango, tinad, 
avrunnen
1 msk strösocker
mynta eller citronmeliss 

Till servering:
vaniljvisp, eller  
vispgrädde 
med  
vaniljsocker

Blanda smör, havregryn, mjöl, socker, choklad och salt 
till en smulig deg. Om du använder mango blir det godare 
med vit choklad med citronsmak, för att bryta av mot 
den söta mangon. Lägg bärmix eller mango i en pajform. 
Strö över socker och fördela smulet ovanpå. Grädda mitt 
i ugnen tills pajen fått färg, ca 30 min. Garnera med mynta 
och servera med vaniljvisp eller vispad grädde smaksatt 
med vaniljsocker.

Täck med en bit bakplåtspapper om den vita chokladen 
får för mycket färg innan pajen är klar. Receptet räcker 
till en paj, välj din favoritsmaksättning.

Kronenbourg 1664 
Blanc Non Alco

Ett veteöl med inslag av
citrus och koriander 

som fungerar perfekt 
till denna söta 

bärpaj.

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 39218 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

4 portioner Ugn: 200º

1 frp färsk smördeg (265 g)
400 g fryst bladspenat, tinad 
200 g färskost naturell 
1 ägg 
½ dl hackad basilika 
ev 1 krm malen muskotnöt 
salt och svartpeppar
1 frp fryst laxfilé (400 g), 
Xtra, tinad 
250 g körsbärstomater 
basilika eller timjan, 
till garnering

Sallad:
1 frp strimlad vitkål, (400 g)
Hackat & Klart
2 msk olivolja
1 msk vitvinsvinäger
½ dl hackad basilika
flingsalt

Lägg smördegen på en plåt med bakplåtspapper. 
Pressa vätskan ur spenaten. Blanda spenat, färskost, 
ägg, basilika och ev muskot. Smaka av med salt och 
peppar. Bred ut blandningen på smördegen, lämna 
1 cm kant av degen fri. Skär laxen i 1 cm skivor. Halvera 
tomaterna. Varva lax och tomater bredvid varandra på 
spenatblandningen. Strö över peppar. Tillaga mitt i 
ugnen tills smördegen fått färg, ca 15 min. Garnera 
med basilikablad. 

Blanda vitkål, olja, vinäger och basilika. Smaka av 
med flingsalt. Servera pizzan med salladen.

Smördegspizza med lax och spenat 30  
min

Carlsberg Organic 
Non Alco 0,5%

En frisk och balanserad 
lager som passar till det 

mesta, framförallt lite 
saltare rätter. 



Nya recept att prova 
med våra mest  

prisvärda produkter.


