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MATINSPIRATION & RECEPT

Festival och
fest för alla.

FESTIVALHACK
Bli din egen glassmaskin –
och förena nyttigt med nöje!
Se hur du gör och hitta fler
hacks på coop.se/festival

Varje år när det börjar närma sig melodifestival –
med allt vad det innebär – slås jag av samma sak:
Trots alla sociala medier och var och ens stirrande i
mobilen eller surfplattan, är det TV:n som är den moderna
tidens lägereld. Det är runt den vi samlas, umgås och
hänger. Och äter och dricker en massa goda saker.
Det går visserligen inte att smälta marshmallows eller
grilla över vår tids eld – men det finns en hel massa rätter
och tilltugg som jag ändå brukar kalla för just TV-mat.
Eller finger food, om du vill. Recepten för den här typen av
plockmat har en sak gemensamt: De är både enkla och
superroliga att följa.
Så, alldeles lagom till en av årets största TV-händelser:
Här kommer min senaste receptsamling på temat
”festival”, med allt från tempurafriterade grönsaker till
räksalsa i tacotubs. Jag vill också passa på att tipsa om
våra roliga och familjevänliga festivalhacks, som du hittar
i filmform på coop.se/festival
Vi ses i festivalsoffan!

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

10
min
RECEPT
Du hittar alla recept i vår
Coop-app och på coop.se.
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Mango- och
jordgubbsslush
2–4 glas

1 225 g fryst mango
6-8 dl passionsfruktsjuice
1 225 g frysta jordgubbar
Garnering:
2 passionsfrukter, i klyftor
1 4 färska jordgubbar, delade

Mixa mangon med hälften
av juicen till en slät slush,
häll över i en kanna. Mixa
de frysta jordgubbarna
med resten av juicen.

Varva mango- och
jordgubbsslush i glas och
garnera med passionsfrukt
och färska jordgubbar.
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Vegetariska tacostrutar
30
min
4 portioner Ugn: 150°

1 1 stor gul lök,
finhackad
1 påse blomkålsris,
Hackat & Klart (300 g)
1 1 msk olivolja
1 1 frp kokta linser
(285 g), avsköljda
1 1 påse tacokrydda
1 dl vatten

Tillbehör:
1 frp Tortilla Corn &
Wheat, Santa Maria
1 3 tomater, fintärnade
1 2 ätmogna avokador,
tärnade
1 2 salladslökar, tunt
skivade
1 1 röd chili, fint skivad
1 2 dl majs
1 2 dl gräddfil
1 1 kruka koriander,
grovthackad
1 1 lime, i klyftor

Vik ihop tortillabröden till strutar och
ställ i värmetåliga muggar. Grädda i
nedre delen av ugnen tills de blivit
hårda, 10-15 min.
Hetta upp olja i en stekpanna och stek
lök och blomkål ca 5 min, rör då och då.
Häll i linser, tacokrydda och vatten. Stek
tills allt vatten har sugits upp.
Fyll strutarna med blomkålsfräset
och alla tillbehören. Servera med en
limeklyfta.

Strö över lite flingsalt vid servering.

Tempurafriterade grönsaker med dippsås
35
min
4 portioner

1
1
1
1

125 g broccoli
1 liten zucchini
1 paprika
olja, till fritering

Frityrsmet:
1 2 dl vetemjöl
1 1 msk bakpulver
½ tsk salt
2 dl iskallt vatten
Dippsås:
1 ½ kruka persilja
1 ½ kruka koriander
4

1 dl inlagda jalapeños
1 1 vitlöksklyfta
1 1 lime, pressad saft
1 ½ dl olivolja
1 msk vatten
salt
Skär grönsakerna i jämnstora
bitar, även broccolistjälken.
Mixa ihop alla ingredienser
till dippsåsen till slät
konsistens.
Blanda vetemjöl, bakpulver

och salt, häll i iskallt vatten
och rör till en jämn smet.
Hetta upp oljan till 160-180°
i en kastrull med höga kanter.
Doppa en grönsaksbit i taget
i smeten så att hela blir täckt
och lägg direkt ner i den
varma oljan med hjälp av en
hålslev. Fritera till fin färg,
3–4 min. Ta upp med hålslev
och lägg på ett hushållspapper att rinna av.
Servera med dippsåsen.

FESTIVALHACK
Förvandla mjuka tortillabröd
till stadiga strutar genom att
grädda dem i ugnståliga
muggar. Smart, eller hur?
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Asiatiska kycklingpannkakor
30
min
4 portioner

1664 Kronenbourg
Blanc Alkoholfri
Ett veteöl med inslag
av citrus och persika,
gott till lite hetare
rätter.

1 2 dl rismjöl
1 5 dl risdryck
1 4 ägg
½ tsk salt
1 neutral olja, till stekning
1 krispsallad, till servering
1 1 lime, till servering

Vispa ihop rismjöl med hälften
av risdrycken. Tillsätt äggen,
resten av risdrycken och salt.
Vispa till en jämn smet och låt
smeten stå ca 10 min innan
gräddning. Plocka kycklingköttet från benen och blanda

med resten av ingredienserna
till fyllningen. Hetta upp olja i
en stekpanna och grädda
pannkakorna till fin färg.
Servera pannkakorna med
salladsblad och fyllningen.
Klyfta limen och pressa över.

Fyllning:
½ grillad kyckling
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 1 röd chili, finhackad
1 100 g färska böngroddar
1 1 kruka koriander,
grovthackad
(stjälk och blad)

SARA TIPSAR:
Servera gärna med
sesammajonnäs eller
sweet chili-sås.

Chimichanga
35
min
med vegofärs
4 portioner
1 200 g vegofärs, Vegme
1 1 msk neutral olja
1 1 gul lök, finhackad
1 påse blomkålsris, Hackat & Klart 		
(300 g)
1 påse Taco Spice Mix, Santa Maria
1 dl vatten
4 stora Wrap Tortilla, Santa Maria
1 1 dl neutral olja, till stekning
1 sallad, till servering

Hetta upp olja i en stekpanna och stek vegofärs,
lök och blomkålsris under omrörning. Tillsätt
tacokrydda och vatten och låt vattnet puttra in.
Lägg fyllningen i mitten av ett tortillabröd och vik
ihop som ett litet paket. Hetta upp rikligt med olja
i en stekpanna och lägg paketet med skarven
nedåt i pannan. Stek runt om till fin, krispig yta.
Vänd ihop alla ingredienser till tomatsalsan.
Servera chimichangan med sallad och salsan.

Tomat- och avokadosalsa:
1 250 g körsbärstomater, tärnade
1 1 stor avokado, tärnad
1 ½ liten rödlök, finhackad
1 ½-1 lime, pressad saft
1 1 kruka koriander eller persilja, hackad
1 2 tsk olivolja
½ tsk flingalt
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Paprika- och färskostfyllda zucchinirullar
30
min
8 rullar Ugn: 250° grilleffekt

1 1 zucchini (ca 400 g)
1 2 tsk olivolja
1 tsk flingsalt
1 ca 150 g cream cheese
1 1 gul paprika, strimlad
ca 150 g grillad paprika
i olja, strimlad
1 16 basilikablad
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Skär zucchini i 16 tunna skivor
på längden, gärna med mandolin. Lägg ut på en plåt med bakplåtspapper. Ringla över olja och
salta. Grilla i övre delen av ugnen
tills de är mjuka, ca 3 min. Lägg
2 zucchiniskivor ovanpå varandra
och bred på lite färskost.

Lägg på några strimlor paprika
och 2 basilikablad. Rulla ihop
och fäst skarven med en tandpetare. Servera rullarna som
drinktilltugg.
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The COCA-COLA Contour Bottle, The Red Disk Icon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Glaserade kamben med regnbågsslaw
20
min
4 portioner Ugn: 150°, 200° Tid: 20 min + tid i ugn

1 1 kg kamben
1 tsk salt
Glaze:
1 1 dl svartvinbärsgelé
1 msk lakritspulver
Regnbågsslaw:
1 100 g vitkål
1 100 g rödkål
1 ½ gul lök
1 2 morötter
1 1 dl majonnäs
1 1 msk dijonsenap
1 1 msk svartvinbärsgelé
salt och svartpeppar
1 30 g babyspenat

Lägg kambenen på en plåt
med bakplåtspapper och salta
runt om. Rör ihop gelén med
lakritspulvret och bred ut på
kambenen. Tillaga mitt i ugnen
på 150° ca 40 tim. Höj temperaturen till 200° och låt stå
ytterligare ca 15 min till fin
färg.

Strimla kålen och löken tunt,
gärna med mandolin och riv
morötterna grovt. Vänd runt
med majonnäs, senap och gelé.
Smaka av med salt och peppar.
Vänd ner spenatbladen vid
servering.

Sötpotatispizza med sriracha och koriander
35
min
6 portioner Ugn: 225°

1
1
1
1

½ frp färsk filodeg
( 5 ark)
½ dl neutral olja
1 vitlöksklyfta,
finriven
350 g sötpotatis
1 msk flingsalt
1 ½ dl riven
lagrad ost

Lägg ut ett ark filodeg på en
plåt med bakplåtspapper.
Pensla arket med olja blandat
med vitlök. Lägg på ett ark till
och pensla igen. Upprepa med
resten av arken. Skala och skär
sötpotatisen i tunna skivor,

gärna med mandolin. Fördela
potatisen på filodegen, salta
och strö över ost. Grädda mitt
i ugnen 15–20 min. Toppa med
koriander och ringla över
srirachasås och majonnäs.
Servera direkt med limeklyftor.

Till servering:
srirachasås
1 majonnäs
1 1 kruka
koriander
1 1 lime, i
klyftor

SARA TIPSAR:
Det blir lättare att
ringla ut majonnäsen
om den späds med
lite vatten.

SARA TIPSAR:
Skeda på den glaze
som rinner av kambenen
under tillagningstiden.
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1

tim

Köp ditt
favoritdippade
bidrag

Sliders med halloumi och BBQ-sås
12 stycken Ugn: 225°

1 200 g halloumi,
Fontana
1 olivolja, till stekning
1 30 g rucola
1 1 liten rödlök, skivad
1 100 g körsbärstomater,
skivade
BBQ-sås
1 1 kruka basilika
eller persilja

Slidersbröd:
1 6 dl vetemjöl
1 2 tsk bakpulver
1 tsk salt
1 3 dl gräddfil
1 2 dl mjölk
1 1 msk skalade
sesamfrön, till topping
Blanda ihop de torra ingredienserna till brödet i en bunke.
Häll i gräddfil och mjölk och
rör ihop till en jämn smet.
Fördela smeten i 12 muffinsformar för cupcakes och strö
över sesamfröna. Grädda mitt i
ugnen ca 10 min. Låt kallna
och dela sedan på mitten.

Skär halloumin i bitar så den
passar bröden. Hetta upp olja
i en stekpanna och lägg i
ostbitarna. Bygg burgare med
bröden, rucola, lök, tomat,
osten, BBQ-sås och basilika
eller persilja.

Carlsberg Non
Alcoholic Organic 0,5%
Ett friskt och balanserat
öl som passar perfekt
till en burgare.

SARA TIPSAR:
För att kunna steka
chèvreskivorna måste
kanterna vara kvar
på osten.
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Köttfärsbiffar med tomatchimichurri
40
min
4 portioner

1 2 dl naturell yoghurt
1 1 kruka mynta,
hackade blad
1 1 vitlöksklyfta,
finriven
1 tsk salt
1 500 g nötfärs
1 1 msk neutral olja,
till stekning
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Tomatchimichurri:
1 250 g körsbärstomater,
tärnade
1 1 kruka koriander
1 1 kruka persilja
1 ½ kruka oregano
1 bananschalottenlök, finhackad
1 1 vitlöksklyfta, finhackad
1 1 röd chili, finhackad
1 2 lime, finrivet skal och saft
salt

Blanda yoghurt med mynta, vitlök
och salt. Rör ihop yoghurten med
färsen till en jämn smet. Hetta
upp olja i en stekpanna och klicka i
smeten till små biffar. Stek runt
om tills de är genomstekta och
har fin färg.
Blanda ihop ingredienserna till
chimichurrin och skeda över de
varma biffarna. Servera med
sötpotatispommes och dippsås.

Sötpotatispommes med dippsås
30
min
4 portioner Ugn: 250°

1 800 g sötpotatis
1 2 msk olivolja
2 tsk flingsalt

Skala och skär sötpotatisen i stavar.
Vänd runt med olja och salt på en
plåt med bakplåtspapper.
Rosta mitt i ugnen ca 20 min.

Blanda ihop ingredienserna till
dippsåsen och smaka av med
salt.

Dippsås:
1 2 dl majonnäs, 		
gärna Hellmann´s
1 1 vitlöksklyfta,
finriven
1 tsk sesamolja
salt
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Krämig kycklingfajita
35
min

Räksalsa i tacotubs
20
min

4 portioner

1

1
1
1
1

550 g strimlad kyckling
(minutstrimlor)
1 msk neutral olja
1 påse Fajita Spice Mix
150 g Philadelphiaost
1 påse Taco Mex-Mix,
Hackat & Klart (400 g)
1 msk neutral olja
1 vitlöksklyfta, finriven
salt
½ kruka krispsallad
4 stora Wrap Tortilla
ev 1 kruka koriander,
hackad

Hetta upp oljan i en stekpanna och stek kycklingen
med kryddmixen till fin
färg. Tillsätt färskosten och
stek med tills den har smält
ut. Fräs grönsaksmixen i olja

14 stycken

och vitlök tills grönsakerna
mjuknat utan att få färg.
Smaka av med salt. Fyll
tortillabröden med sallad,
de stekta grönsakerna,
kycklingen och ev koriander.

FESTIVALHACK
Sätt en påsklämma i botten
av din fajita, och spill aldrig
mer. Pimpa klämman för
extra festivalkänsla!

1 frp Mini Taco Tubs,
Santa Maria
1 1 dl majonnäs

Låt räkorna rinna av om de
legat i lag. Skala och dela gurkan på längden. Gröp ur kärnorna med en sked och tärna
gurkan fint. Skala, kärna ur
och skär mangon i lika små
bitar. Vänd varsamt ihop alla
ingredienser och smaka av
med limeskal, limesaft och

Räksalsa:
1 320 g skalade räkor
1 1/3 gurka
1 1 ätmogen mango
1 1 dl finhackad koriander,
även stjälkarna
1 ½ dl finskuren gräslök
2 tsk Chili Paste, Santa Maria
1 1–2 lime,
finrivet skal
och saft
salt

salt. Skeda upp salsan i
tacoskalen, skeda på en klick
majonnäs och garnera ev med
koriander. Servera direkt.

Somersby Sparkling
Rosé 0,0%
Mousserande, halvtorr
och starkt präglad av
krusbär och jostabär.
Aperitif och matdryck i ett.

Brooklyn
Special Effects 0,4%
Bryggd på robust malt och
sprängfylld av humlearomer.
Perfekt till fisk och
ljust kött.
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Vegetarisk tortillapizza
25
min

Kryddrubbad laxsida med rostad kål och svart ris
30
4 portioner Ugn: 225°
min

4 portioner Ugn: 225°

1
1
1
1
1

4 Pizza Tortilla, Santa Maria
2 dl Pizza Sauce, Santa Maria
100 g riven ost
12 körsbärstomater, skivade
½ dl jalapeños
8 champinjoner, skivade
svartpeppar, nymalen
Pizza Topping, Santa Maria
30 g rucola

Pizzasallad med basilika:
1 påse strimlad vitkål,
Hackat & Klart (400 g)
1 1 kruka basilika,
finhackad
1 1 msk olivolja
1 1 lime, pressad saft
salt

Somersby Sparkling
Secco 0,0%
Halvtorr, frisk och fruktig,
med tydliga toner av
gröna druvor. Trevligt
sällskap till ljust
kött och vego.
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Bred ut tomatsåsen på
pizzabottnarna och strö
över riven ost. Toppa med
tomater, jalapeños och
champinjoner. Grädda mitt
i ugnen ca 10 min. Vrid över
svartpeppar och krydda

med oregano eller
pizzakrydda. Ringla på
pizzatopping och lägg på
rucola. Vänd ihop ingredienserna till kålsalladen
och smaka av med salt.

1 500 g laxfilé
1 msk fänkålsfrön,
grovt mortlade
½ msk flingsalt
1 1 tsk svartpeppar,
grovmalen
Tillbehör:
1 3 dl svart ris
1 300 g rödkål
1 1 rödlök, i klyftor
1 1 msk olivolja
1 tsk flingsalt
1 70 g babyspenat
1 ev chiliflakes
1 citronklyftor

Koka riset enligt anvisningen
på förpackningen.
Lägg laxen på en plåt med bakplåtspapper. Strö över fänkålsfrön, salt och peppar. Skär kål
och lök i lika stora bitar. Vänd
runt i olja och salt och fördela
på plåten bredvid laxen. Tillaga
mitt i ugnen tills laxen har en
innertemperatur på
48°, ca 20 min.

Låt de hela vitlöksklyftorna
ligga med i ugnen de sista 10
minuterna.
Skala vitlöksklyftorna och
mosa dem med en gaffel.
Blanda med resten av ingredienserna till såsen och smaka
av med salt. Vänd runt kål och
lök med ris och spenat. Toppa
ev med chiliflakes och servera
med citronklyftor.

Rostad vitlöks- och
ingefärsyoghurt:
1 3 vitlöksklyftor med skal
1 3 dl yoghurt (10 %)
1 20 g ingefära, finriven
1 1 tsk flytande
honung
salt
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SNABBA OCH BUSENKLA
MINI-CHEESECAKES MED OREO
CA 15 ST • 10 MINUTER
200 g Philadelphia Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad
1 frp Oreo cookies
125 g hallon, färska

1. Smält den vita chokladen i 30 sekunders intervaller i
micron eller över ett vattenbad. Låt svalna något.
2. Vispa Philadelphia och vatten luftigt i en skål. Tillsätt den
smälta chokladen under omrörning och vispa till en tjock
och fluffig kräm.
3. Häll chokladkrämen i en spritspåse.
4. Lägg ut Oreo-kakorna på ett fat. Spritsa en stor klick
chokladkräm på varje kaka och toppa med färska hallon.
Håll svalt till servering

Desserttaco med mascarponekräm och bär
40
min
6 stycken

6 Taco Shells
1 100 g mjölkchoklad
1 1 dl kokosflingor
Mascarponekräm:
200 g vit choklad
1 2 dl vispgrädde
250 g mascarpone,
Michelangelo
1 2 msk florsocker

Smält den vita chokladen
varsamt i vattenbad, låt den
svalna något. Vispa grädde,
mascarpone och florsocker
fluffigt. Vänd ner chokladen i
mascarponegrädden och låt stå
i kylen fram till servering.

Smält mjölkchokladen varsamt
och doppa kanterna på tacoskalen i chokladen, doppa
direkt i kokosflingor. Låt stelna.
Servera krämen i tacoskalen,
toppa med bär och garnera med
citronmeliss eller mynta.

Till servering:
färska blåbär
och hallon
1 citronmeliss
eller mynta

Somersby Sparkling
Secco 0,0%
Halvtorr, frisk och fruktig,
med tydliga toner av
gröna druvor.

MER INSPIRATION HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE
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Avokado- och chokladmousse
45
min
med dadelchokladsås

Sticky rice med mango
35
4 portioner
min

4 portioner Tid: 45 min + tid i kylskåp
1
1
1
1
1

2 avokado
2 dl kokosolja
1 dl flytande honung
1 dl kakao
1 tsk vaniljsocker

Dadelchokladsås:
1 10 färska dadlar,
urkärnade
1 1 dl kokosmjölk
1 2 msk kakao
2 msk vatten
1 krm salt

Mixa alla ingredienserna till
moussen till en slät kräm.
Låt stå i kylen ca 1 tim. Mixa
alla ingredienser till dadelchokladsåsen helt slätt. Värm
såsen varsamt vid servering.

Skeda upp moussen i serveringsglas och ringla över såsen.
Toppa med kokosflingor och
passionsfrukt. Garnera med
citronmeliss eller myntablad.

1 1 ½ dl jasminris
1 ½ dl rött ris
3 dl vatten
2 krm salt
1 400 ml kokosmjölk
1 3 msk rörsocker
1 2 ätmogna mango
Till servering:
1 1 lime
1 citronmeliss
eller mynta

Skölj jasminris och rött ris noga
i kallt vatten. Sjud riset med
vatten och salt på lägsta värme
tills vattnet nästan har kokat in.
Sjud kokosmjölk och socker tills
sockret smält. Häll hälften av
kokosmjölken i riset och låt
sjuda tills riset är klart. Rör
någon gång under tiden.

Dela mangon längs med kärnan
i två halvor. Snitta fruktköttet i
ett rutmönster utan att skära
igenom skalet och böj upp skalet.
Servera med det ljumma riset
och häll över resten av den
varma kokossåsen. Pressa över
lime och garnera med citronmeliss eller mynta.

Till servering:
1 1 msk kokosflingor
2 passionsfrukter,
urgröpta
1 citronmeliss
eller mynta

Klassisk thailändsk efterrätt. I Thailand blötlägger
man riset och ångar det, istället för att koka.
22
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ALLT DU BEHÖVER TILL
F e St iValkvällar
na!
– F E S T I VA L E D I T I O N –

Kris pigt , här ligt såsi gt
och rätt mix at!

PULLED
OATS NACHOS
4 PORTIONER
Ingredienser
240 g Pulled oats nude
3 msk olja
1 påse Santa Maria Taco Spice Mix
1 dl vatten
1 påse Santa Maria Nacho Chips
Big Pack
1 burk Santa Maria Red Jalapeño
200 g riven ost
Santa Maria Chunky Salsa
Medium 230 g
Gräddfil
Färsk koriander, hackad
Rödlök, hackad

Blanda Pulled Oats, Taco Spice Mix och olja i en bunke. Stek på medelvärme ca 5-10 minuter.
Tillsätt vattnet och låt det koka in. Täck en ugnsplåt med nachos och lägg på Pulled Oats och
röda jalapeños. Strö över riven ost och gratinera i ugn på 225°C i 5 minuter eller tills osten har
smält. Toppa med gräddfil, salsa, hackad rödlök och färsk koriander.
Tips, servera gärna med en god guacamole!

Recept och inspiration finns på santamaria.se

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
22 g CO2
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santamariasverige

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

