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Glad påsk 
och god vardag. 
De första värmande solstrålarna på 
busshållplatsen. Det porlande ljudet och 
droppandet från taken. Känslan av att sitta 
med ryggen lutad mot en solvarm husvägg, 
med en immig öl i handen.

Julen och julklapparna får ursäkta – men när 
påsken ligger sent och kommer hand i hand 
med våren, är det årets största present om ni 
frågar mig. Och självklart ska det firas, med 
massor av gott att äta och dricka. 

Påsken är också friare och mer kravlös; man 
bjuder vem man vill, och bjuder på vad man 
känner för. Med den här receptsamlingen vill 
jag hjälpa er att överraska på både fest-
kvällar och helt vanliga dagar. Vad sägs till 
exempel om lammentrecôtespett med grön 
tabbouleh, baguette med cevapcici och 
karamelliserad lök, eller nudelsallad med 
tofu, jordnötter och sojabönor? 

Eller världens godaste macka, med pocherat 
ägg på kallrökt lax?

Ha det så gott, och ät ännu godare.

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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Krämig wasabisill
6 bufféportioner

10
min

1 1 dl crème fraiche
1 1 dl majonnäs
 2 tsk wasabipasta
1 1 msk japansk soja
 1 frp 5-miuterssill hela filéer (420 g)
1 1 tsk sesamfrön, gärna svarta
1 2 msk finskuren gräslök

Blanda crème fraiche, majonnäs, wasabi och 
soja. Låt sillfiléerna rinna av och skär i 1 cm 
bitar. Vänd ner i såsen och garnera med sesam-
frön och gräslök. 
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Ugnsbakad lax med svart ris, 
snabbsyrad rödkål och sesammajonnäs
4 portioner

30  
min

 600 g laxfilé, gärna med skinn
 ½ tsk salt
1 neutral olja, till stekning
1 200 g rödkål
1 1 lime, finrivet skal och saft
1 1 tsk olivolja
 ½ tsk salt
1 1 ½ dl majonnäs
1 1 tsk sesamolja
 salt

Till servering:
1 3 dl svart ris
1 1 lime, i klyftor
1 1 kruka koriander
1 1 msk sesamfrön, gärna svarta

Koka riset enligt anvisningen 
på förpackningen. 
Skär laxen i 4 bitar och 
salta runtom. Stek lax-
bitarna i olja 2–3 min per 
sida, den får gärna vara 
lite rå i mitten. 

Strimla rödkålen tunt, 
gärna med mandolin. 

Krama kålen med limeskal 
(endast det gröna), lime-
saft, olivolja och salt. 
Blanda majonnäs och 
sesamolja och smaka av 
med salt. Servera laxen 
med ris, rödkål, majonnäs, 
limeklyftor och koriander. 
Toppa med sesamfrön.

SARA TIPSAR: 
Går toppen att göra 

som snittar. Toppa då 
med klyftor av kokt ägg 

med krämig äggula. 

4 5

Kallrökt laxmacka med 
pocherat ägg och crème fraiche
4 portioner

30  
min

 2 liter vatten
 1 msk ättiksprit (12 %)
 1 tsk salt
1 4 ägg
1 4 skivor kavring, 
 kanterna bortskurna
1 2 msk smör
 1 dl laktosfri crème 
 fraiche eller med örter, 
 Arla
1 100 g kallrökt lax, i skivor
1 20 g mâchesallad
1 2 msk riven färsk pepparrot
1 2 msk finhackad gräslök
1 svartpeppar

Koka upp vatten, ättiksprit och salt. Stäng av plattan eller sänk 
värmen så att vattnet bara sjuder. Knäck äggen i varsin kopp så 
gulan är hel. Dra ett varv med en sked i det sjudande vattnet så 
det blir en virvel och häll varsamt ner ett ägg i taget. Pochera 
1 eller 2 ägg åt gången, ca 4 min. Lyft upp med en hålslev. 

Stek brödskivorna i smör. Bred crème fraiche på brödskivorna 
och lägg på laxskivor och ägg. Toppa med mâchesallad, 
pepparrot och gräslök. Dra ett varv med pepparkvarnen och 
servera direkt.

Somersby 
Sparkling Secco 0,0 %.

Halvtorr, frisk äppelcider, 
med tydliga toner av 

gröna druvor. Kan med 
fördel serveras till fisk 

och skaldjur.



Lammentrecôtespett med grön tabbouleh 
4 portioner 

40  
min

1 500 g lammentrecôte
 2 tsk flingsalt
1 ½ tsk nymalen 
 svartpeppar
1 1 ½ dl bulgur
1 1 frp kokta kikärter 
 (ca 400 g), avsköljda
1 1 grön paprika, fintärnad
1 2 dl finhackad persilja
1 1 citron, finrivet skal 
 och saft
1 2 msk olivolja
 salt och svartpeppar

Skär köttet i bitar och trä upp 
på spett. Salta och peppra 
runtom. Koka bulgur enligt 
anvisningen på förpackningen. 
Vänd runt den kokta bulguren 
med kikärter, paprika, persilja, 
citronskal (endast det gula), 
citronsaft och olja. 

Smaka av med salt och 
peppar. Grilla eller stek 
spetten runtom i grillpanna 
på riktigt hög värme till en 
innertemperatur på ca 58°. 

Servera gärna 
med grillad citron. 
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Hälsotallrik med indisk kyckling
4 portioner Tid: 40 min + tid för marinering

40  
min

1 2 dl rött ris
1 2 avokador, skivade
1 50 g alfalfagroddar 
1 100 g rädisor, tunt skivade
1 250 g frysta sojabönor, 
 tinade

Indisk kyckling:
1 2 dl yoghurt (10%)
 1 frp tikka masala 
 kryddmix
1 600 g kycklingfilé
1 1 msk neutral olja, 
 till stekning

Snabbinlagd gurka:
 1 dl vatten
1 ½ dl vitvinsvinäger
1 1 msk strösocker
1 ½ gurka, tunt skivad

Vitlöksyoghurt:
1 2 dl yoghurt (10%)
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 tsk flytande honung
 salt

Koka riset enligt anvisningen 
på förpackningen. Blanda 
yoghurt och kryddmix i en 
bunke. Skär kycklingen i 
mindre bitar och vänd ner
i yoghurten. Låt marinera 
ca 20 min.

Rör ihop vatten, vinäger och 
socker tills sockret löst sig. 
Lägg ner gurkan och låt stå 
ca 10 min. 

Blanda alla ingredienser till 
vitlöksyoghurten och smaka 
av med salt. Stek kycklingen 
i olja ca 5 min per sida. 
Fördela ris, kyckling, inlagd 
gurka, grönsaker och vitlöks-
yoghurt på fyra tallrikar.

SARA TIPSAR: 
Det går bra att byta 
ut bulgur mot annat 
gryn, t ex matvete.



Nudelsallad med silkestofu och jordnötssås
4 portioner

30  
min

 90 g risnudlar
 400 g silkestofu
1 100 g färska böngroddar
1 2 morötter, strimlade
1 ½ gurka, hyvlad på längden
1 250 g frysta sojabönor, tinade
1 2 röda chili, strimlade
1 2-3 dl hackad thaibasilika
1 3 lime, finrivet skal och saft
1 2 msk neutral olja
 salt
1 1 dl salta jordnötter, 
 till servering

Jordnötssås:
1 1 dl salta jordnötter, 
 till servering
1 1 dl kokosmjölk
 1 msk fisksås (nam pla)
1 1 msk japansk soja
1 1 msk strösocker

Tillaga nudlarna enligt anvisningen på förpackningen 
och kyl ner med kallt vatten. 

Mixa ingredienserna till jordnötssåsen till en slät sås. 
Skär tofun i tärningar. Vänd ihop nudlarna med tofun, 
alla grönsaker, limeskal (endast det gröna), limesaft 
och olja. Smaka av med salt. Servera nudelsalladen 
med jordnötssåsen och extra jordnötter.
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SARA TIPSAR: 
Vegeta är en kroatisk 

allkrydda som kan 
ersättas med örtsalt.

SARA TIPSAR: 
Thaibasilikan går bra att 
byta ut mot mynta eller 

koriander.

4 portioner Ugn: 225°

1 100 g vitkål, finstrimlad   
 (Hackat & Klart)
1 1 dl hackad bladpersilja
 1 baguette
1 1 dl ajvar relish, 
 Podravka

Cevapcici:
1 ½ dl ströbröd
1 2 dl vatten
1 500 g lammfärs
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 ½ msk malen 
 spiskummin
 1 ½ msk Vegeta 
 allkrydda, Podravka
1 1 tsk paprikapulver
1 ½ tsk svartpeppar

Karamelliserad lök:
1 3 gula lökar, strimlade
1 2 msk smör
1 1 tsk strösocker
 salt

Vitlöksyoghurt: 
1 2 dl yoghurt (10 %)
1 1 vitlöksklyfta, 
 finriven
 salt och 
1 svartpeppar

Baguette med cevapcici och karamelliserad lök30  
min

Blanda ströbröd och vatten i en 
bunke och låt svälla ca 3 min. 
Blanda med färs, vitlök och 
kryddor till en smet. Klicka ut 
järpar på en plåt med bakplåts-
papper med hjälp av två skedar. 
Stek högt upp i ugnen ca 6 min. 

Stek löken i smör tills den blir 
brynt. Strö över socker och stek 
ytterligare några minuter. Salta. 

Blanda yoghurt och vitlök 
och smaka av med salt 
och svartpeppar. 
Blanda vitkål 
och persilja. 

Skär baguetten i fyra bitar 
och skär upp ena långsidan 
på bitarna. Bred vitlöksyoghurt 
och ajvar på baguetterna och 
fyll dem med vitkål, cevapcici 
och karamelliserad lök. Toppa 
gärna med lite extra yoghurt, 
ajvar och persilja.

Staropramen 
Non Alco 0,5%.

En ljus, frisk och precis 
lagom besk lager som 

gärna umgås med salta 
och kryddiga rätter.



Vi tror att många håller med.
 Efter förra sommarens grillförbud är längtan extra stor. 
Tur då att du kan komma igång snabbt med Guldfågelns 
Rakt ner på grillen sortiment. Färdigmarinerat och klart 
med glaze att pensla på. Ljuvligt gott och färdigt att servera 
på en kvart. Vad vore grillkvällar utan perfekt tillagad 
kyckling med säsongens alla härliga dofter och smaker  
du längtat efter. Supergott och nyttigt. 
 Bara att sätta igång.

VID GRILLFÖRBUD:

ANVÄND
PANNAN!

GRILLGLÄDJE
ÄR GULD VÄRT!

www.guldfageln.se

Klimatsmart

Deviled eggs
8 stycken

15  
min

1 4 ägg
 2 tsk srirachasås
1 2 msk majonnäs
1 2 msk rostad lök
1 8 korianderblad

Koka äggen 5 min så de har en lätt krämig gula. 
Kyl i kallt vatten och skala direkt. Dela äggen 
och gröp ur gulan. Mosa gulorna med gaffel och 
rör ut med srirachasås. Fyll ägghalvorna med 
ägguleblandningen och klicka på lite majonnäs. 
Toppa med rostad lök och korianderblad.

Äggcocotte
4 stycken Ugn: 175° 
Tid: 25 min + tid att svalna

25  
min

1 6 ägg
1 2 dl vispgrädde
1 2 dl mjölk
 ½ tsk salt
 1 dl grovriven västerbottensost
 80 g rom, t ex forellrom
1 ½ rödlök, finhackad
1 1–2 msk finskuren gräslök

Vispa ägg, grädde, mjölk och salt till 
en slät äggstanning. Häll upp i 6 små 
smorda cocotteformar. Fördela osten 
i formarna och rör med en gaffel så 
osten fördelar sig jämnt. Ställ formarna 
i en stor ugnsform eller djup ugnsplåt 
mitt i ugnen. Häll hett vatten 
i formen eller plåten ett par 
cm upp på cocotterna. 
Grädda tills ägg-
stanningen precis har 
stannat och rest 
sig lite, 15–20 min. 
Låt svalna och 
toppa med rom, 
rödlök och 
gräslök.
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Pepparrubbad helstekt fläskytterfilé 
med potatissallad

Vegopiroger

6 portioner Ugn: 225°

10 stycken Ugn: 200°
45  

min
45  

min

1 1 fläskytterfilé, 
 Nybergs Deli
1 1 tsk svartpepparkorn
 1 tsk grönpepparkorn
 1 tsk rosépepparkorn
 1 msk flingsalt
1 neutral olja, 
 till stekning

Sås:
1 ½ dl majonnäs
1 1 ½ dl turkisk 
 yoghurt (10%)
1 1 dl hackad basilika
 salt

Potatissallad:
 1 påse sötpotatisstavar  
 Hackat & Klart (400 g)
 1 frp kryddig kulpotatis 
 (500 g), Peka
1 1 msk olivolja
 1 tsk salt
1 1 knippe sparris 
 (250 g), ansad
1 1 påse salladsmix (70 g)
1 70 g parmesanost, hyvlad
1 1 kruka basilika

1 200 g vitkål, strimlad
1 1 gul lök, strimlad
1 1 morot, grovriven
1 1 msk neutral olja
 2 dl färska böngroddar
1 1 dl naturella cashew-
 nötter, grovhackade
 ½ dl vatten
1 1 röd chili, finhackad
1 1 vitlöksklyfta, finriven
 salt
 5 filodegsark
1 neutral olja, till pensling 

Sallad:
1 1 påse salladsmix (70 g)
1 1 dl färska böngroddar
1 1 msk olivolja
1 1 tsk vinäger, 
 t ex vitvinsvinäger 
 salt och svartpeppar

Putsa ev köttet. Mortla 
pepparsorterna och flingsaltet 
grovt. Olja en ugnsfast form. 
Häll kryddorna i formen. 
Lägg ner fläskytterfilén i 
formen och rulla runt den i 
kryddorna. Tillaga i ugn till en 
innertemperatur på 68°, låt vila 
10 min innan köttet skivas. 
Blanda sötpotatis och potatis 
med olja och salt på en plåt 
med bakplåtspapper. 

Rosta mitt i ugnen ca 25 min. 
Blanda majonnäs, yoghurt och 
hackad basilika och smaka av 
med salt. Grilla eller stek 
sparrisen runtom i ca 3 min. 
Skär i sneda bitar. Vänd runt 
den rostade potatisen med 
sparris, salladsmix, parmesan 
och basilikablad. Servera 
köttet med potatissalladen 
och såsen. 

Fräs vitkål, lök och morot i olja 
tills det mjuknat utan att få 
färg. Tillsätt böngroddar,
cashewnötter, vatten, chili och 
vitlök och stek någon minut till 
under omrörning. Smaka av 
med salt. 

Halvera filodegsarken. Fördela 
fyllningen på arken och vik 
ihop till fyrkantiga paket. 

Lägg paketen med skarven 
nedåt på en plåt med bak-
plåtspapper och pensla 
runtom med olja. 
Tillaga mitt i ugnen till fin 
färg, 10-20 min. Blanda 
ingredienserna till salladen 
och servera till pirogerna.

Brooklyn 
Special Effects 0,4 %.
Bryggd på robust malt 

och sprängfylld av 
humlearomer. 

Gott att 
strö över 

sesamfrön.
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BROOKLYN SPECIAL EFFECTS
IS A HOPPY ALCOHOL-FREE LAGER 

WITH AN  UNEXPECTED PINEY AROMA 
AND PLEASANTLY BITTER FINISH.

Chokladswirlade maränger 
med bär och grädde
10 stycken Ugn: 150°

1  
tim, ca

1 3 äggvitor 
1 2 dl strösocker
 1 krm ättiksprit (12%) 
 eller citronsaft
 1 dl choklad- eller kolasås

Till servering: 
1 vispad grädde
1 färska bär, t ex hallon och blåbär

Vispa äggvitor, ½ dl av sockret och ättiksprit 
eller citronsaft till ett fast, vitt skum. 
Tillsätt resterande socker och fortsätt vispa till 
en glansig, fast maräng. Ringla ner choklad- eller 
kolasås i marängen, varken blanda eller rör om. 
(Rör du om blir marängerna bruna i stället för 
melerade.) Klicka upp maränger på en plåt med 
bakplåtspapper. 

Grädda mitt i ugnen 45 min-1 ½ tim (beroende på 
hur stora de är). Marängerna ska lossna lätt från 
bakplåtspappret och kännas lätta. 

Låt marängerna kallna och servera med vispad 
grädde och färska bär.Somersby 

Sparkling Rosé 0.0%.
Mousserande, 

halvtorr och starkt 
präglad av krusbär 

och jostabär. 

SARA TIPSAR: 
Om du vill göra små 
maränger så räcker 

smeten till ca 40 stycken 
och tar ca 35 min 

i ugnen.
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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 40e927 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
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