
NR 7 2019

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR EN MINNESVÄRD SOMMAR

Låt sommaren 
stanna kvar.



Hemlagat 
varsomhelst.
En av de bästa sakerna med sommar och semester är att man inte bara 
kan äta när man vill, utan också var man vill. På balkongen eller altanen 
förstås, på stranden, i parken, på utflykten i skogen. Eller vid vägkanten 
på någon mysig rastplats när man är på väg dit sommaren tar en.
 
Att grilla var och varannan sommarkväll är såklart givet, och här vill jag 
bjuda på ett riktigt bra tips: Låt middagen du grillar hemma få följa med 
som picknickmat dagen därpå. Kycklingklubbor, lax och grillade grön-
saker funkar fint även kallt, och såserna och tillbehören överlever också 
morgondagen utan problem. Är du riktigt hungrig och smart, ser du till 
att grilla lite extra redan från början – planerade rester, kallar jag det.
 
Sommarens viktigaste regel för mig är annars att ta det lugnt, och låta 
saker och ting – och matlagningen – ta den tid det tar. Glöm inte heller 
bort att fika ofta, och att göra det ordentligt. Barndomens svaga 
blandsaft och torra kex duger inte på stranden – nybakta bullar och 
rykande kaffe ska det vara!
 
Ha en fortsatt kravlös och makalös sommar!

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se
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Dubbelmacka med avokado, lax och stekt ägg
4 portioner

20
min

1 4 ägg
1 1 msk smör
 salt och svartpeppar
1 1 dl majonnäs
1 8 brödskivor
1 35 g babyspenat
1 2 avokador, skivade
1 200 g kallrökt lax, skivad
1 ½ tsk chiliflakes
1 2 citronklyftor

Stek äggen i smör tills gulan 
stelnar, salta och peppra. 
Bred majonnäs på hälften av 
brödskivorna. 

Lägg på babyspenat, ägg, avokado 
och lax. Strö över chiliflakes, 
pressa över citronsaft och lägg på 
en till brödskiva.
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SARA TIPSAR: 
Perfekt att ta med 

på picknicken.

=  Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.



Kycklingdelar med senapsdressad sallad
4 portioner

45  
min

1 1 kg kycklingdelar, 
 gärna med ben

Marinad: 
1 2 msk japansk soja
1 2 msk flytande honung
1 1 msk neutral olja
1 2 tsk fänkålsfrön, 
 mortlade
 1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar

Senapsdressad sallad: 
1 250 g grön sparris
1 200 g vaxbönor
1  1 knippe rädisor,  

i bitar
1 70 g salladsmix
1 2 msk olivolja
1  1 msk äppelcider- 

vinäger
1 1 msk dijonsenap
1 1 msk honung
 flingsalt
1 svartpeppar

Blanda alla ingredienser till 
marinaden. Pensla kyckling-
delarna med marinaden och 
grilla tills de är genomstekta, 
på indirekt värme så de inte 
bränns. Innertemperaturen vid 
benet ska vara ca 75°. 

Grilla sparrisen till fin färg och 
skär i mindre bitar. Koka vax-
bönorna i saltat vatten ca 2 min. 
Blanda sparris, bönor, rädisor och 
sallad. Vispa ihop olja, vinäger, 
senap och honung. Smaka av 
med salt och peppar och ringla 
dressingen över salladen. 

SARA TIPSAR: 
Passa noga när du 

grillar, söta marinader 
gör att köttet gärna 

bränner vid.
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Grillade lammracks med rödbetor och pesto  
4 portioner

45  
min

1 1 kg lammracks
 salt och svartpeppar
1 1 kg färska rödbetor
1 70 g salladsmix
1 1 dl grovriven parmesan

Pesto:
1 1 dl valnötter
1 1 kruka basilika
1 2 dl grovriven parmesan
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 2 dl mild olivolja
 salt och svartpeppar

Skär upp lammracksen så 
varje bit har ett ben. Salta 
och peppra runtom och grilla 
över het glödbädd ett par 
minuter per sida. Låt gärna 
vila en stund innan servering.

Koka rödbetorna mjuka i 
saltat vatten. Spola dem 
kalla, skala och skär i bitar. 
Blanda med sallad och 
parmesan. 

Rosta valnötterna i en torr 
panna till fin färg. Mixa nötter, 
basilika (spara några blad till 
garnering), parmesan, vitlök 
och olja till en pesto. Smaka 
av med salt och peppar. 

Servera lammet med rödbets-
salladen och peston, garnera 
med basilikablad.



Pärlcouscoussallad 
med fetaost och örter
2 portioner 

30  
min

 ca 2 dl pärlcouscous 
 (Moghrabi couscous)
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 10 körsbärstomater, klyftade
1 1 dl hackad mynta
1 1 dl hackad persilja
1 ½ dl valnötter, grovt hackade
1 150 g fetaost
1 2 dl urkärnade Kalamataoliver

Vinägrett:
1 ½ dl olivolja
1 2 msk vit balsamvinäger
1 1 vitlöksklyfta, finriven
 1 tsk flingsalt
1 ½ tsk svartpeppar

Koka couscousen enligt anvisningen på 
förpackningen. Spola couscousen kall i 
ett durkslag. Blanda ingredienserna till 
vinägretten. 

Blanda couscousen med vinägretten, 
lök, tomater, örter, nötter, smulad 
 fetaost och oliver.

6 7

Grillad fetaost 
med jordgubbssalsa
4 portioner

25  
min

1 2 fetaostar (à 150 g)
1 olja, att pensla med
1 1 citron, i 4 tjocka skivor
1 1 msk olivolja
1 svartpeppar

Jordgubbssalsa:
1 250 g jordgubbar, i tärningar
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 1 kruka basilika, hackad
1 1 citron, finrivet skal 
 och saft
 salt

Blanda jordgubbar, lök, 
basilika (spara några blad 
till garnering) och citronskal 
(endast det gula). Smaka av 
med citronsaft och salt.

Grilla citronskivorna till fin 
färg. Dela ostarna på mitten 
och torka av noga med hus-
hållspapper. Pensla med olja 
och grilla på galler över het 
glöd. Vänd osten först när 
den fått grillyta och grilla 
andra sidan. 

Fördela jordgubbssalsa och 
fetaost på fyra fat. Ringla 
över olivolja och vrid över 
svartpeppar. Garnera med 
basilikablad och servera med 
citronskivorna.

SARA TIPSAR: 
Det kan vara lite knepigt 

att grilla fetaosten  
direkt på gallret. Lägg  

den då på en bit  
aluminiumfolie.

SARA TIPSAR: 
Varvas ingredienserna 

i en burk med lock  
så håller de bättre  

när salladen tas med  
till stranden. 
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4 portioner

1 1 kg färskpotatis
1 500 g laxfilé med skinn, 
 mittbiten
 1 msk flingsalt
1 1 msk olivolja
1 ½ citron, i klyftor
1 dill, till garnering

Äppel- och kaprissalsa:
1 2 syrliga äpplen, fint tärnade
1 ½ purjolök, tunt skivad
1 1 dl grovt skuren dill
1 ½ citron, pressad saft
1 ½ dl små kapris
1 ½ dl kallpressad rapsolja
1 2 msk äppelcidervinäger
 salt och svartpeppar

Grillad lax med 
äppel- och kaprissalsa

40  
min

Koka potatisen i saltat vatten. 
Blanda ingredienserna till 
salsan, smaka av med salt 
och peppar. 

Skär laxen i fyra bitar, pensla 
med olja, även på skinnsidan, 
och strö över flingsalt. Lägg 
på grillen över het glödbädd 
med skinnet nedåt. Vänd 

efter ca 4 min och grilla tills 
laxen nästan ser genomgrillad 
ut på sidorna. 

Låt laxen vila ca 5 min innan 
servering. Lägg salsan på 
ett stort fat, lägg på laxen 
och garnera med citron-
klyftor och dill. Servera med 
potatisen.

Potatissallad med fetaost, 
röda linser och grillad korv
4 portioner Ugn: 225°  

40  
min

1 1 kg färskpotatis, 
 gärna små
1 2 rödlökar, i klyftor
1 2 msk olivolja
 1 tsk salt
1 1 frp färdigkokta röda 
  linser (380 g), sköljda,  

Änglamark
1 150 g fetaost, smulad
1 1 kruka basilika
1 1 citron, pressad saft
 salt och svartpeppar
1 4 tjocka grillkorvar

Blanda hela små potatisar, röd-
lök, olja och salt på en plåt med 
bakplåtspapper och rosta mitt i 
ugnen till fin färg, ca 30 min.

Blanda linser, potatis, lök, 
fetaost, basilikablad och 
citronsaft. Smaka av med salt 
och peppar. Grilla korvarna 
till fin färg och servera med 
potatissalladen.

Coop kolsyrat vatten
Fräscha, friska smak-
toner av granatäpple 

och lime eller blodapelsin 
och grape, som både

släcker törst och funkar 
fint med grillad 

sommarmat.     
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Wraps med tandoorinuggets och raita
4 portioner

25  
min

1 1 frp Ärtnuggets 
 tandoori, Änglamark 
1 200 g isbergsallad,  
 strimlad
1 2 tomater, skivade
1 ev mynta
1 4 libanesiska tunnbröd  
 (libabröd)

Raita:
1 ½ gurka
1 2 dl turkisk yoghurt 
 (10 %)
1 1 kruka mynta eller 
 koriander, hackad
1 1 vitlöksklyfta, riven
 salt och svartpeppar

Tillaga nuggetsen enligt 
anvisningen på förpackningen.
Skala, halvera, kärna ur och 
tärna gurkan. Blanda med yog-
hurt, mynta och vitlök. Smaka 
av med salt och peppar. 

Fördela sallad, tomater och ev 
mynta på tunnbröden. Lägg på 
nuggets och klicka på raitan. 
Vik ihop till wraps och servera.

SARA TIPSAR: 
Slå in wrapsen 

i smörgåspapper  
och ta med ut  

och ät.

Svart bönsalsa med nachochips
4 portioner

15  
min

1 1 frp svarta bönor (380 g),   
 sköljda, Änglamark
1 1 knipplök, finhackad
1 2 vitlöksklyftor, finhackade
1 ½ tsk spiskummin
1 ½ dl olivolja
1 10 körsbärstomater, 
 fint tärnade
1 1 röd chili, finhackad
1 1 kruka koriander, hackad
 flingsalt
 1 frp tortillachips blue corn, Coop
1 1 lime, i klyftor

Mosa bönorna grovt. Fräs lök, 
vitlök och spiskummin i olja under 
omrörning tills löken mjuknat utan 
att få färg. Ta från värmen och 
vänd ner bönor, tomater, chili och 
koriander och smaka av med salt. 
Servera med tortillachips och 
limeklyftor. 

Coop kolsyrat vatten
Fräscha, friska smak-
toner av granatäpple 

och lime eller blodapelsin 
och grape, som både

släcker törst och funkar 
fint med grillad 

sommarmat.     

Coop kolsyrat vatten
Fräscha, friska smak-
toner av granatäpple 

och lime eller blodapelsin 
och grape, som både

släcker törst och funkar 
fint med grillad 

sommarmat.     
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Frysta fruktspett
4 stycken Tid: 10 min + minst 2 tim i frysen

10  
min

1 1 banan, i 8 bitar
1 8 jordgubbar
1 8 vindruvor
1 8 bitar melon, t ex vatten- 
 eller honungsmelon
 4 träspett 
 2 msk chokladsås 

Trä frukten på spetten och lägg på ett fat. 
Ringla över chokladsås och ställ i frysen 
minst 2 tim innan servering.

SARA TIPSAR: 
Perfekt alternativ 

till glass i sommar-
värmen.

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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Blåbärsbulle med kardemumma och vanilj
2 butterkakor/kransar Tid: 1 tim 15 min + 1 tim 15 min jästid Ugn: 200°

75  
min

1 2 ½ dl mjölk
1 25 g jäst
1 1 dl strösocker
1 1 tsk kardemummakärnor,  
 mortlade
 2 krm salt
1 6–7 dl vetemjöl
1 75 g smör, rumsvarmt

Fyllning:
1 100 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker
1 1 msk vaniljsocker
1 1 tsk kardemummakärnor,  
 mortlade
1 2 dl färska eller frysta blåbär
1 ev 1 msk strösocker 
 (vid frysta blåbär)
1 ev 1 msk potatismjöl 
 (vid frysta blåbär)

Pensling och garnering:
1 1 ägg, uppvispat
1 pärlsocker

Värm mjölken till 37°. Smula jästen i en bunke och rör ut 
med lite av mjölken. Tillsätt resten av mjölken, socker, 
kardemumma, salt och mjöl. Klicka i smöret och arbeta 
degen 10 min för hand eller 5 min i maskin till en elastisk 
och glansig deg. Låt jäsa övertäckt ca 45 min. 

Tryck ner bakplåtspapper i två formar med löstagbar 
kant, ca 23 cm i diameter, eller smörj två sockerkaks-
formar (med hål i mitten) med smör. Vispa smör, socker, 
vaniljsocker och kardemumma poröst. Blanda frysta 
blåbär med socker och potatismjöl.

Kavla ut degen till en rektangel, ca 40x35 cm på mjölat 
bakbord. Bred vaniljsmöret på degen och strö på blåbären. 
Rulla ihop från långsidan och skär i ca 16 bitar. Ställ bitarna 
glest i formarna och låt jäsa övertäckta ca 30 min. 
Pensla med ägg och strö över pärlsocker. Grädda i nedre 
delen av ugnen ca 30 min. Täck ev med folie på slutet om 
de får för mycket färg.

SARA TIPSAR: 
Om du bara vill göra  

en bullkrans och resten 
som bullar, ställ de fyllda  
degbitarna i pappersbull-

formar, jäs och pensla som 
 i receptet, men grädda 

 i 225° i 8–10 min.

Rökiga burgare  
med karamelliserad lök

BURGARE 
4 portioner

• 600 g kycklingfärs
• 1 dl Felix BBQ  
 Sweet & Smokey
• 6 g salt
• Svartpeppar

KARAMELLISERAD LÖK

• 3 gula lökar, skivade
• 2 msk rapsolja

TILL SERVERING

• 4 hamburgerbröd
• Felix BBQ  
 Sweet & Smokey
• Felix EKO  
 Hamburgerdressing
• Salladsblad
• Tomat, skivad
• Rödlök, skivad

GÖR SÅ HÄR

Fräs löken i olja på låg värme tills den mjuknar 
och får fin färg. Det tar ca 30 minuter. Blanda 
kycklingfärs, BBQ-sås och kryddor i en skål. 
Forma 4 burgare och grilla tills burgaren är helt 
genomstekt.

Värm eller grilla brödet. Dressa bröden med 
BBQ-sås och hamburgerdressing. Toppa med 
den karamelliserade löken och krispiga  
grönsaker. Njut!
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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 f6a922 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

SLÄCK TÖRSTEN,
ALDRIG GLÖDEN.


