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RECEPT OCH INSPIRATION FÖR EN MINNESVÄRD SOMMAR

Laga nya 
sommar-
minnen.



Gör succé 
med buffé.
Tiden när våren går över i försommar är som en enda lång kavalkad av 
anledningar till att bjuda hem vänner och bekanta. Till att börja med ska 
altanen och balkongen invigas för säsongen – och bara det är ju skäl för 
att ställa till med fest. Ungefär samtidigt åker grillen och uteköket fram. 
Sedan följer nationaldagsfirande, studentmottagningar och varma, 
sköna sommarkvällar i största allmänhet.

När bjudningarna och gästerna är många, har jag ett riktigt ess i 
bakfickan: Buffé. Lätt att fixa, lätt att förbereda, lätt att beräkna
 – och alltid underbart gott och uppskattat. Med många små rätter 
är det också enkelt att se till att varenda en av dina gäster blir nöjda, 
eftersom alla kan hitta sina favoriter.

Lagom till buffésäsongen vill jag också tipsa om vårt eget fina 
naturbeteskött, som lanseras på Coop under våren. Ett initiativ för 
öppna landskap, biologisk mångfald och den goda smakens skull – 
och förstås en riktigt fin råvara till vårens och sommarens rätter. 
På coop.se/naturbeteskott kan du läsa mer. 

Lycka till och glad försommar!

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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Halstrad tonfiskcarpaccio
8 bufféportioner Tid: 20 min + 30 min i kylen

20
min

 400 g färsk tonfisk
1 2 msk japansk soja
1 1 msk ljus sirap
 2 tsk vatten
 ½ tsk ättiksprit (12%)
1 ½ röd chili, finhackad
1 ½ kruka koriander 
1 ½ dl hackade salta 
 jordnötter

Grilla eller stek tonfisken 
runtom på riktigt hög värme, 
tills du får en stekyta, 
fisken ska vara rå inuti. 
Skär tonfisken i ½ cm tjocka 
skivor och lägg på ett fat. 

Rör ihop soja, sirap, vatten, 
ättika och chili. Skeda 
vinägretten över tonfisken 
och toppa med hackad 
koriander och jordnötter. 
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Servera gärna 
med limeklyftor.

SARA TIPSAR: 
Det är lättare att 

skära tonfisken om 
du kyler ner den 
efter tillagning.

=  Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.



Ostfylld portabellosvamp 
med rostad palsternacka
4 portioner Ugn: 225°

45  
min

1 1 kg palsternackor
1 2 msk olivolja
 2 tsk flingsalt
1 8 portabellosvampar
1 2 tsk grönpepparkorn
1 2 tsk rosépepparkorn
1 1 tsk svartpepparkorn
1 150 g cream cheese
1 100 g vällagrad hårdost, 
 riven
1 olja, till pensling
 salt
1 400 g körsbärstomater 
 på kvist
1 persilja eller basilika, 
 till garnering

Chiliaioli:
1 2 äggulor 
1 1 msk vitvinsvinäger
1 1 tsk dijonsenap 
1 3 dl neutral olja
1 1 vitlöksklyfta, 
 finriven
1 1 msk sambal 
 oelek
 salt

Skala och skär palsternackorna 
i stavar. Vänd runt i olja och salt 
på en plåt med bakplåtspapper. 
Rosta mitt i ugnen ca 30 min. 

Skär av foten på svamparna. 
Stöt all peppar i en mortel. 
Blanda peppar med färskost 
och riven ost. Lägg ihop svam-
parna två och två med en rejäl 
klick ostblandning emellan. 
Pensla svamparna med olja och 
salta. Grilla eller stek på båda 
sidor tills de sjunker ihop. 
Grilla eller stek tomaterna med 
kvisten kvar. 

Vispa ihop äggulor, vinäger och 
senap. Häll i oljan i en tunn 
stråle under vispning till en 
tjock majonnäs. Rör ner vitlök 
och sambal oelek och smaka av 
med salt. Servera svamparna 
med palsternackor, tomater och 
majonnäs, garnera med persilja 
eller basilika.

SARA TIPSAR: 
Öka eller minska 
mängden sambal 

oelek i majonnäsen 
för att få rätt hetta.

SARA TIPSAR: 
Välj gärna vår egen 

naturbetesfärs 
på rulle!
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Dubbel ostburgare med hemgjord bbq-sås
4 portioner

30  
min

1 800 g nötfärs 
 2 tsk flingsalt
1 1 tsk nymalen 
 svartpeppar
1 100 g lagrad ost
1 4 hamburgerbröd
1 ½ dl ketchup
1 2 msk senap
1 4 salladsblad
1 1 rödlök, skivad

Bbq-sås:
1 2 dl ketchup
1 ½ dl äppelcidervinäger
1 ½ dl flytande honung
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 msk finriven ingefära
1 2 tsk kinesisk soja
1 1 tsk paprikapulver
1 1 krm cayennepeppar
 ½ tsk salt 

Rör ihop ingredienserna till bbq-såsen. 
Dela färsen i 8 bitar och forma till runda 
bollar. Forma bollarna till burgare och 
krydda med salt och peppar. Skär osten 
i skivor. 

Grilla eller stek burgarna hastigt på hög 
värme till fin färg. Lägg ost på hälften 
av burgarna och fortsätt grilla tills osten 
smält. Grilla bröden. Fyll varje bröd med 
ketchup, senap, sallad, två burgare, 
bbq-sås och lök.



Grillade blomkålsspett 
med quinoa- och fetaostsallad
4 portioner 

45  
min

1 2 dl quinoa, gärna svart
 125 g frysta sojabönor, 
 tinade
1 150 g fetaost
1 1 liten rödlök, tunt skivad
1 70 g babyspenat
1 1/3 kruka oregano
1 1 litet blomkålshuvud
1 1 dl bbq-sås
 salt

Dressing:
1 3 msk olivolja
1 2 msk vit balsamvinäger 
1 1 msk flytande honung
1 ½ vitlöksklyfta, finriven
 1 tsk flingsalt
1 ½ tsk svartpeppar

Koka quinoan enligt anvis-
ningen på förpackningen. 
Låt svalna. Blanda alla 
ingredienser till dressingen. 
Vänd ihop dressingen med 
quinoa, sojabönor, smulad 
fetaost, rödlök, spenat 
och oreganoblad. 
Plocka loss buketter från 

blomkålen och trä upp dem 
på spett (blötlagda om du 
använder träspett). Pensla 
med bbq-sås och salta. 
Grilla till fin färg över direkt 
glöd, flytta sedan till 
indirekt glöd och låt mjukna 
under lock. Servera blom-
kålsspetten till salladen.
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Grillad entrecôte 
på grön kålsalladsbädd
4 portioner Tid: 45 min + tid att marinera Ugn: 200°

45  
min

1 400 g entrecote
 800 g sötpotatisfries     

Marinad:
1 1 msk kinesisk soja
1 1 msk vitvinsvinäger
1 ½ liten gul lök, grovriven
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 tsk nymalen svartpeppar
 1 tsk salt

Kålsallad:
1 200 g färsk vitkål
1 2 tsk olivolja
1 1 lime, finrivet skal och   
 saft
 flingsalt
1 1 kruka koriander, 
 grovhackad

Blanda ingredienserna till 
marinaden. Vänd runt köttet i 
marinaden och låt marinera 
ca 30 min i rumstemperatur. 
Tillaga sötpotatisfries enligt 
anvisningen på förpackningen. 

Strimla kålen grovt och vänd 
runt med olja, limeskal (endast 
det gröna), limesaft  och 
koriander. Smaka av med 
salt. Ta upp köttet ur marina-
den och grilla eller stek på 
båda sidor till fin färg, behåll 
en rosa mitt. Skär köttet i 
skivor och servera till kål-
salladen, sötpotatisfries 
och chilimajonnäs.

SARA TIPSAR: 
Mixa 2 dl majonnäs 
med 1 grön chili och 
1 vitlöksklyfta och 

servera till.

SARA TIPSAR: 
Använd gärna den 

hemgjorda bbq-såsen 
från receptet på 

sid 4.

Entrecote finns i 
vårt nya naturbetes-

köttsortiment! 



Grillad röding med gräslökssmör och sparris
4 portioner

35  
min

1 1 kg färsk potatis
 4 rödingfiléer
 salt
1 1 knippe sparris (250 g)
1 2 citroner, halverade

Gräslökssmör: 
1 200 g smör, rumsvarmt
1 1 dl finhackad gräslök
 salt

Koka potatisen i saltat vatten. 
Vispa ihop smör och gräslök 
och smaka av med salt. 

Salta rödingen och ansa 
sparrisen. Grilla fisken endast 
med skinnsidan nedåt, under 
lock. 

Grilla sparrisen runtom och 
citronhalvorna på snittsidan. 
Servera rödingen med potatis, 
gräslökssmör, grillad sparris 
och grillade citronhalvor.
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SARA TIPSAR: 
Använd mandolin 
för att få fänkålen 

riktigt tunt strimlad.

SARA TIPSAR: 
Rödingen kan 
bytas mot lax.

Staropramen 
Non Alco 0,5%.

En ljus, frisk och precis 
lagom besk lager som 

gärna umgås med 
salta rätter.    

4 portioner

 1 frp tjock grillkorv 
 med glaze, Tulip
1 1 fänkål, tunt strimlad

Potatissallad: 
1 800 g små, kokta potatisar
1 2 dl crème fraiche
1 2 msk dijonsenap, 
 Grey Poupon
1 2 schalottenlökar, 
 finhackade
1 1 kruka dragon, hackad 
 + några blad till topping
1 1 kruka persilja, hackad
1 1 msk balsamvinäger
 salt
1 2 salladslökar, strimlade
1 1 tsk gula senapsfrön

Grillkorv med glaze 
och krämig dragonpotatissallad

25  
min

Blanda crème fraiche, senap, 
lök, dragon, persilja och 
balsamvinäger. Vänd ner 
potatisen och smaka av med 
salt. Toppa potatissalladen 
med dragonblad, salladslök 
och senapsfrön. 

Tillaga korvarna enligt anvis-
ningen på förpackningen och 
servera med potatissallad 
och fänkål.

Ringla över lite 
olivolja och strö 

på flingsalt. Blir det gräslökssmör 
över går det bra 
att frysa in.



Rekokyckling med asiatisk morotssallad
4 portioner Tid: 20 min + tid att marinera

25  
min

1 500 g kycklinglårfilé,  
 Reko

Marinad:
1 3 msk soja, Kikkoman
1 1 msk flytande honung
1 1 apelsin, finrivet skal
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 ½ röd chili, finhackad
1 1 msk neutral olja
 2 tsk krossad rosépeppar 
 ½ tsk salt

Morotsallad: 
 2 frp morotsspaghetti 
 (à 250 g), Hackat & Klart
1 ½ dl sweet chilisås
 2 tsk ättiksprit (12%)
1 1 dl pressad apelsinsaft
1 4 salladslökar, strimlade
1 1 kruka koriander eller 
 gräslök, hackad
 salt 

Blanda alla ingredienser till 
marinaden. Vänd runt kycklingen 
i marinaden och låt marinera 
ca 20 min i kylskåp. 

Blanda sweet chilisås, ättika 
och apelsinsaft. 

Vänd ner morotsspaghetti, 
salladslök och koriander eller 
gräslök. Smaka av med salt. 
Grilla eller stek kycklingen 
på låg värme tills den är 
genomstekt. Servera med 
morotssalladen. 

1664 Kronenbourg
Blanc Alkoholfri 

Ett veteöl med inslag 
av citrus, persika och 
koriander, perfekt till 
rätter med heta och 

asiatiska inslag.

www.närgrillat.se
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Melonsallad med kallrökt lax
4 bufféportioner

15  
min

1 500 g nät- eller 
 honungsmelon
 2 tsk flingsalt
1 1 tsk chiliflakes
1 180 g kallrökt lax, 
 skivad
1 20 g ärtskott
1 1 lime, i klyftor

Skär bort skalet på melonen, gröp 
ur kärnorna och skär i skivor. 
Fördela skivorna på ett fat och 
strö över flingsalt och chiliflakes. 

Toppa med laxskivor och garnera 
med ärtskott. Servera med 
limeklyftor. 

Somersby Pear 
Alkoholfri  0,0%.

Söt, fruktig och med 
tydlig persiko- och citrus-

karaktär. Perfekt som 
sällskap till smak-

rika rätter.

Hoisinkyckling 
med gari-rawslaw
4 portioner

30  
min

 750 g tunnskivad 
 kycklingfilé, Guldfågeln
1 1 dl hoisinsås
 1 frp Thai egg fried rice, 
 Uncle Ben´s
1 ½ dl hackad gräslök, 
 till servering

Gari-rawslaw:
 1 frp rawslawmix (300 g), 
 Hackat & Klart
1 1 dl majonnäs
1 ½ dl gari (inlagd 
 ingefära), strimlad
1 ½ dl hackad 
 gräslök 
 eller koriander
1 1 lime, saft
 salt

Blanda kycklingen med hoisin-
såsen. Koka riset enligt 
anvisningen på förpackningen. 
Blanda rawslawmixen med 
majonnäs, gari, gräslök eller 
koriander och limesaft, 
smaka av med salt. 

Grilla eller stek kycklingen 
tills den har fin färg och är 
genomstekt. 
Servera kycklingen med 
riset och rawslawn, strö över 
gräslök.
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Fyll grillen 
med inspiration  
fra° n thailand

sai ua är en ny smakrik kryddkorv med toner 
av chili och ingefära. perfekt för grillen med 

sin grövre textur och höga kötthalt.

Chorizo med bröd och olika toppingar
8 stycken

35  
min

 8 chorizo, Scan
1 8 korvbröd
1 ev rostad lök, 
 till servering

Picklad vitkålssallad 
med kummin:
 2 dl vatten
1 1 dl strösocker
 1 tsk salt
 ½ dl ättiksprit (12%)
1 100 g vitkål, tunt 
 strimlad
1 1 tsk kumminfrön, 
 rostade

Surimisallad:
 100 g surimisticks 
 (crabsticks), strimlade
1 ½ dl majonnäs
1 ½ dl yoghurt 
1 ½ rödlök, tunt skuren
 salt och svartpeppar

Gurksallad:
1 150 g skivad 
 smörgåsgurka
1 1 röd chili, finhackad
1 1 kruka koriander, 
 finhackad

Grilla eller stek korvarna 
till fin färg.

Vitkålssallad: Koka upp vatten. 
Rör ner socker, salt och ättika 
tills allt löst sig.  Vänd ner vitkål 
och kummin. Låt stå medan du 
förbereder resten av salladerna.

Surimisallad: Blanda surimi, 
majonnäs, yoghurt och rödlök, 
smaka av med salt och peppar.

Gurksallad: Hacka gurkan grovt 
och vänd runt med chili och 
koriander. Servera korvarna i 
bröden och toppa med de olika 
salladerna och ev rostad lök.

Falcon Lager 
Alkoholfri 0,5%.

Ett friskt och humledoft-
ande öl, till plockmat 

och sällskapliga 
stunder.
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Vitlöksbröd 
med bruschettaröra
8 bufféportioner Ugn: 225°

20  
min

1 1 baguette
1 100 g smör, 
 rumsvarmt
1 ½ dl hackad persilja
1 1 vitlöksklyfta, 
 finriven

Bruschettaröra:
1 500 g tomater, tärnade
1 1 rödlök, finhackad
1 1 dl hackad basilika
1 1 dl hackad persilja
1 1 msk olivolja

1 1 msk vit balsamvinäger
1 ½ msk flytande honung
 salt och svartpeppar

Skär brödet i sneda skivor. Rör
ihop smör, persilja och vitlök och 
bred ut på brödskivorna. Rosta 
mitt i ugnen ca 5 min. Blanda 
ingredienserna till bruschetta-
röran och smaka av med salt och 
peppar. Servera till vitlöksbröden. 

Pastasallad med 
fylld pasta och basilika
8 bufféportioner

20  
min

1 2 frp fylld färsk pasta 
 (à 250 g)
1 200 g pancetta, 
 strimlad 
1 2 mozzarella (à 125 g)
1 2 dl kalamataoliver
1 ½ dl olivolja
1 2 msk vit balsamvinäger
 salt och svartpeppar
1 1 kruka basilika

Koka pastan enligt anvisningen 
på förpackningen och spola av i 
kallt vatten. Stek pancettan till fin 
färg i torr panna. Bryt mozzarellan 
i bitar. Vänd runt pastan med 
pancetta, mozzarella, oliver, olja 
och vinäger. Smaka av med salt 
och peppar. Toppa pastasalladen 
med basilikablad.

Tomatmarinerade 
kycklingspett
8 bufféportioner

30  
min

1 1 kg kycklinglårfilé
 salt och svartpeppar

 1 frp crème på sol-
 torkade tomater (140 g)
1 1 citron, finrivet skal 
 och pressad saft
1 2 msk olivolja
1 1 dl hackad persilja

Skär kycklingen i mindre bitar 
och trä upp på spett (blötlagda 
om du använder träspett). Salta 
och peppra runtom. Grilla tills 
kycklingen är genomstekt. Blanda 
tomatcrème, citronskal (endast 
det gula), citronsaft, olja och 
persilja. Vänd runt de nygrillade 
spetten i marinaden och servera.
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Tiramisu med hallon och lime'
4 portioner Tid: 20 min + 30 min i kylen

20  
min

1 2 dl vispgrädde
1 250 g mascarponeost
1 ½ dl florsocker
1 225 g färska hallon
 2 msk marsalavin eller 
 konc fläderblomssaft
1 1 lime, finrivet skal
 12 savioardikex 
1 citronmeliss eller 
 mynta, till garnering

Vispa grädde och mascarpone 
fluffigt. Smaka av med flor-
socker. Mosa hallonen (spara 
några till garnering) och blanda 
med vin och limeskal (endast 
det gröna). Bryt kexen i bitar. 
Varva kex, hallonmos och 

gräddblandning i 6 glas. Låt stå 
30 min i kylen innan servering. 
Garnera med hallon och citron-
meliss vid servering.

SARA TIPSAR: 
Byt ut hallonen 
mot blåbär eller 

jordgubbar.

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. 
 Du hittar dessutom massor av recept på goda tillbehör  
i vår folder i din butik och på: guldfågeln.se/grillakyckling. 
 Bara att sätta igång.

VID GRILLFÖRBUD:

ANVÄND
PANNAN!

www.guldfågeln.se

Klimatsmart
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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 82b226 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

NYHETER
FRÅN SOMERSBY!

ALCOHOL-FREE
LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

Päron och äpple är våra härligt
söta cidersorter som passar utmärkt
till plockmat och lättare rätter.

Rosé och Secco är våra halvtorra
cidersorter som gifter sig väl med fisk
och skaldjur eller ost och charkbricka.

Nu kan du njuta av Somersby cider helt alkoholfri
– utan att behöva kompromissa med smaken.
ISN´T THAT WONDERFUL.

0,0% ALKOHOL
MED 100% SMAK


