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RECEPT OCH INSPIRATION FÖR EN MINNESVÄRD SOMMAR

Mitt i en 
minnesvärd 

sommar.



En midsommar 
att minnas.
Jag tror att många delar min bild av den perfekta midsommaren.
Den klarblå himlen, vännerna på plats, barnen, midsommarstången 
och lekarna. Allt har sin tydliga plats, och midsommar ska vara som 
midsommar alltid är.
 
Trots alla härliga traditioner, finns det alla möjligheter att göra varje 
midsommarhelg egen och unik. Mitt självklara trick är förstås att 
fokusera på maten och de variationer som går att få till där. Visst vill 
jag ha både sillunch och grillmiddag på midsommarafton – men 
den inlagda sillen går till exempel att komplettera med spännande 
röror, och det grillade växlar jag upp med nya, kreativa sallader.
 
Ett annat givet inslag på midsommarbordet är förstås en riktigt 
somrig och lite barnslig tårta. I år bjuder jag på en lättfixad 
variant, med nougatkräm, choklad och jordgubbar. 
 
Jag önskar er alla en fortsatt underbar sommar – och hoppas 
att ni hittar era alldeles egna midsomrar i den här lite extra 
tjocka receptsamlingen.
 
Lycka till i sommarköket!

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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Grapetonic
4 glas

10
min

6 2 dl grapefruktjuice
6 ½ dl pressad limesaft
 4 dl tonic water
 isbitar

Till garnering:
6 limeklyftor
6 grapefrukt, skivad
6 ev limeskal 
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SARA TIPSAR: 
Tänk fritt! Alkoholfria 

drinkar blir mer och mer 
trendiga, och recepten 
godare och godare. Här 

serverar jag en syrlig, somrig 
och supergod grape tonic.

Blanda grapefruktjuice, limesaft och tonic. 
Lägg isbitar i fyra glas och häll på drycken. 
Garnera med limeklyftor, grapefruktskivor 
och ev limeskal.

=  Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.



Crostini med 
chèvre- och olivröra
20 stycken

15  
min

6 100 g chèvre
6 2 dl hackade kalamataoliver
6 2 msk hackade russin
6 2 msk finhackad rosmarin
6 1 msk olivolja
6 ½ dl hackade pistagenötter
6 20 crostini
6 färsk rosmarin, till garnering

Mosa osten och blanda 
med oliver, russin, 
rosmarin, olja och 
hälften av nötterna. 
Fördela röran på 
crostini. Toppa med 
resterande nötter och 
garnera med rosmarin.

SARA TIPSAR: 
Smaksätt honungen 

med tryffelolja.
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Manchego- 
och laxsnitt
20 stycken

15  
min

6 300 g manchego 
6 150 g laxfilé, 
 gärna Salmalax
 salt
6 2 msk flytande 
 honung
   ½ dl klippt 
 smörgåskrasse

Skär manchegon i 20 bitar 
och lägg på ett fat. Halstra 
ev laxbiten hastigt runtom 
i en het stekpanna. Salta 
laxen och skär i 20 bitar 
och lägg på ostbitarna. 
Ringla över honung och 
toppa med krasse.

Melon- och wasabi-
snitt med rökta räkor
20 stycken

15  
min

6 1 dl majonnäs
6 2 tsk wasabipasta
6 ca 200 g nätmelon
6 20 rökta räkor, 
 skalade
6 2 msk finskuren 
 gräslök

Blanda majonnäs med 
wasabi. Skär melonen i 
20 skivor, stora som 
munsbitar och lägg på 
ett fat. Lägg räkor på 
melonskivorna, klicka på 
wasabimajonnäsen och 
toppa med gräslök.



Kycklingspett med rostad potatissallad
4 portioner Ugn: 200°

45  
min

 1 frp kycklingspett, paprika 
 & örter, Lönneberga (4 st)

Potatissallad:
6 1 kg färskpotatis 
6 2 msk olivolja
 1 tsk salt 
6 2 grillade paprikor, 
 strimlade
6 1 kruka basilika
6 1 röd knipplök, strimlad 
6 150 g fetaost, smulad
 salt och svartpeppar

Blanda potatisen med olja 
och salt på en plåt med 
bakplåtspapper och rosta 
mitt i ugnen ca 30 min. 
Vänd runt potatis, paprika, 
basilikablad, lök och feta-
ost. Smaka av med salt och 
peppar. 

Grilla kycklingspetten tills 
de har fin färg och är klara 
igenom. Servera spetten 
med potatissalladen.
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Flankstek med grillade grönsaker 
och kapris- och örtdressing
4 portioner

40  
min

6 1 flankstek, ca 600 g
 flingsalt och svartpeppar
6 250 g broccoli
6 250 g grön sparris
6 1 knippe färsk gul lök
6 400 g körsbärstomater 
 på kvist

Kapris- och örtdressing:
6 1 kruka basilika
6 1 kruka oregano
6 2 dl olivolja
6 1 dl små kapris
6 1 citron, finrivet skal och saft
6 1 msk flytande honung
6 1 vitlöksklyfta, 
 finriven
 salt och svart-
 peppar

Salta och peppra flanksteken 
rejält och grilla snabbt på 
båda sidor på riktigt het grill 
till en innertemperatur på 
ca 55°. Låt vila ca 10 min.

Dela broccolin i 4 delar på 
längden. Ansa sparrisen och 
dela lökarna på längden. 
Grilla broccoli, sparris, lök 
och tomater (behåll kvisten) 

till fin färg. Salta och peppra.
Hacka örterna och blanda 
med resten av ingredienserna 
till dressingen. Smaka av med 
salt och peppar.

Skiva upp köttet tvärs över 
fibrerna och ringla över 
kapris- och örtdressingen. 

Falcon Lager Alkoholfri 
Ett friskt och humle-
doftande öl, till mat 

och sällskapliga 
stunder.



Cheddar- och jalapeñobiffar 
med grillad majssalsa
4 portioner

40  
min

6 500 g högrevsfärs
6 ½ dl ströbröd
 ½ dl vatten
6 1 ägg
6 2 dl riven cheddarost
6 ½ dl inlagda 
 jalapeños, hackade
 1 tsk salt
6 limeklyftor, 
 till servering

Majssalsa:
6 2 majskolvar
6 2 avokador, tärnade
6 250 g körsbärstomater,   
 i klyftor
6 1 lime, finrivet skal och saft
6 1 msk neutral olja
 salt och svartpeppar

Blanda ströbröd och vatten 
och låt stå ca 3 min. Blanda 
ner färs, ägg, ost, jalapeños 
och salt till en smet. 

Forma biffar. Grilla biffarna 
till fin färg och önskad stek-
grad. Grilla majskolvarna till 
fin färg. Skär av majskornen 
med en kniv och blanda med 
resten av ingredienserna 
till salsan. Smaka av med 
salt och peppar. Servera 
biffarna med majssalsan 
och limeklyftor.
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SARA TIPSAR: 
Ginger beer är en 

ingefärsdryck med 
kolsyra och finns 

alkoholfri i din butik.

4 portioner Ugn: 175° 

6 1 hel kyckling (ca 1 kg)
6 1 röd chili, finhackad
6 2 msk finriven ingefära
6 1 vitlöksklyfta, finriven
6 1 msk neutral olja
6 1 msk kinesisk soja
6 1 msk flytande honung
 1 tsk salt
 1 flaska ginger beer (33 cl)

Nudelsallad:
6 200 g glasnudlar
6 ½ gurka, i tunna stavar
6 4 salladslökar, tunt skivade
6 ½ knippe rädisor, tunt skivade
6 1 röd chili, skivad
6 ½ dl neutral olja
6 3 lime, finrivet skal 
 (endast det gröna) och saft
6 3 msk finriven ingefära
6 2 msk flytande honung
6 1 kruka koriander, hackad
 salt
6 1 msk rostade sesam-
 frön, till topping 

Kyckling med 
ginger beer och nudelsallad

75  
min

Blanda chili, ingefära, vitlök, 
olja, soja, honung och salt. 
Gnid in kycklingen med mari-
naden och lägg i en ugnsform. 
Häll ginger beer runt kycklingen 
i formen. Tillaga mitt i ugnen 
ca 1 tim. Kontrollera att inner-
temperaturen är 75° där 
lårbenet är fäst vid kroppen.

Tillaga nudlarna enligt 
anvisningen på förpackningen, 
spola i kallt vatten och låt 
rinna av ordentligt. Blanda 
alla ingredienser till salladen 
och smaka av med salt. 
Toppa med sesamfrön.
Servera kycklingen med 
nudelsalladen och skyn 
från formen.

Toppa med 
lite extra 

koriander.

Strö finhackad rödlök 
och persilja över biffarna.



GRILLAD TORSK 
MED SPICY GINGER & LEMON MAYO
4 PORTIONER • TILLAGNING: 40 MINUTER

INGREDIENSER
600 g torskfilé, skuren i 50 g bitar
1 pkt Rub for Fish, Guajillo Chili, Parsley & Tomato
1 salladshuvud, tvättat och plockat
1 knippe rädisor, tvättade och skivade
½ dl rostad lök
1 kruka färsk koriander

               santamariasverigeIRecept och grillskola finns på santamaria.se

Mixa kikärtsspad och BBQ-sås med en stavmixer. Fortsätt mixa och tillsätt oljan i en tunn 
stråle tills konsistensen är som majonnäs. Krydda fiskbitarna med rubben. Se till att de är 
kryddade på alla sidor. Kryddan skyddar fisken från att fastna på grillen. Grilla på hög värme, 
ca 3 min på varje sida. Servera med salladsblad, rädisor, rostad lök, spicy ginger & lemon mayo 
och färsk koriander.

1 msk kikärtsspad
½ dl BBQ Sauce for Fish,  
Spicy Ginger & Lemon
2½ dl rapsolja

SPICY GINGER & LEMON MAYOSPICY GINGER & LEMON MAYO

Palsternacksbiffar med 
röda linser och picklad rättika
4 portioner Tid: 40 min + 1 tim blötläggning

40  
min

6 2 dl torkade röda linser
6 300 g palsternacka, 
 grovriven
6 2 vitlöksklyftor, finrivna
6 1 msk potatismjöl
 1 tsk salt
6 2 krm cayennepeppar
6 1 dl skalade sesamfrön
6 neutral olja, till stekning

Picklad rättika: 
 1 dl vatten
6 ½ dl strösocker
6 1 msk ättiksprit (12%)  
6 150 g rättika, tunt skivad
6 5 rädisor, tunt skivade

Sojamajonnäs:
6 2 dl majonnäs
6 1 msk japansk soja

Blötlägg linserna i ljummet 
vatten minst 1 tim. 

Picklad rättika: Blanda vatten, 
socker och ättika tills sockret 
har löst sig. Vänd ner rättika 
och rädisor i lagen. 

Häll av vattnet från linserna 
och skölj dem. Mixa linserna 
slätt och blanda med palster-
nacka, vitlök, potatismjöl, salt 
och cayennepeppar. Forma 
smeten till biffar och vänd 
dem i sesamfrön. Stek biffarna 
i olja på medelvärme till fin 
färg. Blanda ingredienserna 
till majonnäsen. Servera 
biffarna med rättikan och 
majonnäsen.

SARA TIPSAR: 
Gott att servera 

med rostad 
sötpotatis.

Använd 
mandolin för 
att få rättika 

och rädisor riktigt 
tunt skivade.
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Grillad korv med smaksatt 
yoghurt och kikärtssallad
4 portioner

30  
min

6 4 smala grillkorvar 
 med peppar, Lönneberga
 1 frp smaksatt yoghurt,  
 gremolata, Lindahls

Kikärtssallad:
 2 frp ångade kikärtor  
 Bonduelle (à 150 g)
6 ½ frp strimlad vitkål 
 (200 g), Hackat & klart
6 70 g salladsmix
6 250 g körsbärstomater,  
 halverade

6 2 röda knipplökar, tunt  
 skivade
6 ½ gurka, i halvmånar

Dressing:
6 2 msk olivolja
6 2 msk vitvinsvinäger
6 1 tsk dijonsenap
6 1 tsk strösocker
6 1 vitlöksklyfta, finriven
 salt och svartpeppar

Blanda ingredienserna till 
kikärtssalladen. Rör ihop 
dressingen och vänd ner 
i salladen. Smaka av med 
salt och peppar.

Grilla korvarna till fin färg. 
Servera korvarna med 
salladen och smaksatt 
yoghurt.

Färskpotatis med kryddsmör
4 portioner

25
min

6 1 kg färskpotatis
6 200 g smör, rumsvarmt
 valfri smaksättning 
 enligt nedan

Pepparrotssmör:
6 ½ dl finriven 
 färsk pepparrot
6 1 d finhackad dill
6 1 citron, finrivet skal   
 (endast det gula)

Rosépepparsmör:
6 2 tsk hel rosépeppar, 
 mortlad
6 ½ tsk hel svartpeppar,   
 mortlad
6 ½ dl hackad rosmarin

Dragon- och vitlökssmör:
6 1 dl finhackad dragon
6 ½ dl finhackad persilja
6 1 vitlöksklyfta, finriven

Koka potatisen i saltat vatten. 
Vispa smöret mjukt med elvisp 
och blanda med någon av smak-
sättningarna. Servera potatisen 
med smöret.

Staropramen 
Non Alco 0,5%

En tjeckisk ljus lager 
som är så klassisk som 

den kan bli. Friskhet 
och beska i total 

harmoni.
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Matvetesallad med 
nektarin och mozzarella
6 bufféportioner

45  
min

6 3 dl matvete 
6 1 knippe rödbetor
6 2 nektariner, halverade
6 1 dl mandel
6 250 g jordgubbar, i bitar 
6 2 mozzarella (à 125 g), 
 i bitar 
6 70 g babyspenat
6 mynta, till garnering

Dressing: 
6 2 citroner, finrivet skal 
 och saft
6 1 dl hackad mynta
6 1 dl olivolja
 salt och svartpeppar

Koka matvetet enligt 
anvisningen på förpackningen. 
Koka rödbetorna i saltat vatten. 
Spola dem kalla, skala och skär 
i bitar. Grilla de halverade 
nektarinerna till fin färg och 
skär i mindre bitar. 

Rosta mandeln till fin färg i 
torr panna och hacka den 
grovt.

Blanda ihop alla ingredienser 
till dressingen och smaka av 
med salt och peppar. Vänd 
runt matvete, rödbetor, 

nektariner, jordgubbar, 
mozzarella och spenat på 
ett stort fat. Ringla över 
dressingen och toppa med 
mandeln. Garnera med mynta-
blad. 

SARA TIPSAR: 
Spara rödbetsblasten, 

tvätta den noga 
och fräs med olja och 

vitlök - supergott!  
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Sätt lite  
extra krydda  
på middagen

kryddstarkare varmrökt korv, smaksatt  
med vitlök, cayenne och paprika. Passar  

både på grillen och i stekpannan.

KÖTTHALT

75%

Stekta nektariner med 
färskost, lemon curd och drömmar
6 portioner

20  
min

6 4 nektariner, i bitar
6 1 msk smör, till stekning
6 2 msk honung
6 3 dl vispgrädde
6 1 frp färskost, naturell,
 (150 g), Arla 
6 2 msk florsocker
6 ½ tsk vaniljpulver
6 8 drömmar
 1 dl lemon curd, Mackays 
6 mynta eller citronmeliss, 
 till garnering
6 ev jordgubbar

Stek nektarinbitarna i smör 
och honung tills de är mjuka 
och har fått lite färg.
Vispa grädden och färsk-
osten fluffig. Rör ner flor-
socker och vaniljpulver. 

Krossa drömmarna grovt.
Varva nektariner, färskost-

grädden, drömmar och 
lemon curd på sex fat. 
Garnera med mynta och 
ev jordgubbar.

Somersby Päron 0.0%
En krispig och traditionell 

päroncider, som gör 
sig lika bra ensam, som 

i sällskap av grill-
kvällarnas förrätter 

och tilltugg.Garnera gärna 
med ätbara blommor.
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Gravlaxröra 
med sesam, chili 
och knäckebröd

Rostad morotsröra 
med chèvre, vitlök 
och knäckebröd

6 portioner 6 portioner

10  
min

15  
min

6 150 g gravad lax
6 1 dl gräddfil
6 ½ dl majonnäs
6 3 salladslökar, tunt skivade
6 1 röd chili, urkärnad och finhackad
6 ½ msk japansk soja
6 1 tsk sesamolja
 Fäbodknäcke, Leksandsbröd
6 gräslök, till garnering

Skär laxen i tunna strimlor. 
Blanda lax, gräddfil, majonnäs, 
lök, chili, soja och sesamolja. 
Fördela röran på bitar av 
knäckebröd och garnera 
med gräslök.

 ½ frp Morot Julienne (150 g), Hackat & klart   
6 1 vitlöksklyfta, finriven
6 1 msk olivolja, till stekning
6 150 g chèvre
6 1 dl gräddfil
6 2 msk finhackad timjan
 Fäbodknäcke, Leksandsbröd
6 timjan, till garnering

Stek morötter och vitlök i olja tills morötterna 
mjuknat, låt svalna. Smula ner chèvreosten 
i gräddfilen och blanda i morötter och timjan. 
Fördela röran på bitar av knäckebröd och 
garnera med timjan.

Midsommartårta
10-12 bitar Tid: 35 min + tid i ugn och att svalna

35  
min

Tårtbotten:
6 3 ägg
6 4 ½ dl rårörsocker
6 3 ½ dl vetemjöl
6 1 dl kakao
6 2 tsk bakpulver
6 ½ tsk salt
6 225 g smör, smält
 2 dl kallt vatten

Fyllning och topping:
6 ½ dl hasselnötter
6 6 dl vispgrädde
6 2 dl hasselnötskräm
6 1 liter jordgubbar, i klyftor

Smörj en form med löstagbar 
kant, ca 22 cm i diameter, med 
smör och pudra med kakao. 

Vispa ägg och socker pösigt 
med elvisp. Blanda mjöl, 
kakao, bakpulver och salt och 
häll ner i äggvispet till-
sammans med smör och 
vatten. Vispa försiktigt till en 
jämn smet. Häll smeten i 
formen och grädda i nedre 
delen av ugnen 50–60 min. 
Låt kakan kallna och skär i 
tre bottnar.

Rosta hasselnötterna i en 
torr stekpanna. Gnid av skalen 
i en ren handduk och hacka 
nötterna grovt. Vispa 3 dl av 
grädden och hasselnöts-
krämen fluffigt. Bred ut hälften 
av hasselnötsgrädden på första 
bottnen. Lägg på nästa botten 
och bred på resterande hassel-
nötsgrädde. Lägg på den sista 
bottnen. Vispa resterande 
grädde fluffig. Toppa tårtan 
med grädde, jordgubbar och 
hasselnötter.

Eriksberg Hovmästar-
lager Alkoholfri 0.5%

Ett lite mörkare, dovare 
öl, som kontrasterar 
perfekt mot sältan i 

sillinläggningar 
och laxröror.

Garnera gärna med
ätbara blommor 
och citronmeliss.

Servera 
med Fäbod-

knäcke!
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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

UTAN TILLSATTA E-NUMMER  |  SVENSKT KÖTT  |  INGET TILLSATT SOCKER

SMAKER NÄR DE ÄR 
SOM ALLRA GODAST!

Schysst
a


