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RECEPT OCH INSPIRATION FÖR MATGLÄDJE I VARDAGEN 

Härliga 
skördetid!



Skördetid är 
frukt och grönt-tid.
Sommaren rundar av och luften blir högre och kallare. Naturen förbereder för färgskift-
ningarna från grönt till sprakande gult och rött. Hela året är det en fröjd för både öga och 
gom att följa årstidernas alla skiftningar i naturen. Men just nu är det som allra bäst att 
njuta av det naturen så generöst bjuder på.  I skog och mark plockar vi vildväxande bär och 
härlig svamp. I trädgårdarna hittar vi både frukt och grönsaker. 

Har du svårt att komma ut i skogen så kom till din Coop-butik och plocka! Butikerna laddar 
upp med naturens goda och utbudet i frukt- och grönsaksdiskarna är inspirerande. 
Av svampen kan du göra kantarelltoast, enkelt och helt oemotståndligt gott. Äpple lägger 
du i en sallad eller kanske i muffins, som blir söta och saftiga. 

Glöm inte att varva ner med en lång helgfrukost ibland, oavsett årstid. Lyxa till frukosten 
och gör din egen granola, lätt rostad i ugnen. Eller rör ihop en overnight oats kvällen innan. 
Unna dig allt det goda som naturen bjuder på.

Ut och plocka, hem och laga, ut och njut!

Overnight oats med keso- och avokadosmörgås
2 portioner Tid: 10 min + i kyl över natten

10
min

Overnight oats:
  4 dl laktosfri mjölk- 
 & havredryck, gärna 
 chokladsmak, Arla
1 2 dl havregryn
1 2 msk chiafrön
1 2 msk solroskärnor

Topping:
1 1 banan, skivad, 
 till servering

1 1 dl blåbär, till servering
1 ½ dl rostade kokosflakes,  
 till servering

Keso- och 
avokadosmörgås:
1 2 brödskivor
1 2 dl Keso naturell, Arla
1 1 avokado
1 sesamfrön, torrostade
 flingsalt
 chiliflakes

Overnight oats: Blanda alla 
ingredienserna i en skål och ställ 
i kylen att svälla över natten. 
Rör gärna om någon gång i 
början då chiafröna börjar svälla. 
Servera toppad med banan, 
blåbär och kokosflakes. 

Keso- och avokadosmörgås: 
Fördela keson på brödet och lägg 
på skivad avokado. Toppa med 
sesamfrön, salt och chiliflakes.

Ramlösa Persika Apelsin 
Fruktigt mineralvatten 

med frisk smak. 

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

=  Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.

RECEPT
Du hittar alla 

recept i vår 
Coop-app och 

på coop.se
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Yoghurtbägare med 
granola och ostsmörgås
2 portioner och ca 1 ½ liter granola Ugn: 225°

30  
min

1 4 dl naturell yoghurt, Arla
1 färska bär, t ex blåbär
1 2 brödskivor
1 Bregott, Arla
1 lagrad hårdost, Arla
1 krasse 

Granola:
1 8 dl havregryn
1 2 dl havrekli
1 2 dl solroskärnor
1 2 dl pumpakärnor
1 1 dl hampafrön eller linfrön
1 2 dl kokosflakes
1 2 tsk malen kardemumma
  ½ tsk salt
 1 ¼ dl vatten
1 2 msk flytande honung
1 2 dl torkade blåbär

Blanda alla torra ingredienser, utom blåbären, till granolan 
på en ugnsplåt. Ringla över vatten och honung och krama 
runt så allt blir fuktigt och smular. Rosta mitt i ugnen 
15-20 min. Låt svalna och blanda i torkade blåbär.

Fördela yoghurten i 2 skålar, toppa med granola och 
färska bär. Bred smör på brödet, lägg på ostskivor och 
toppa med krasse. 

Färskostfylld portabello 
med potatis- och bönmos
4 portioner Ugn: 200°

45  
min

1 ca ½ savoykålshuvud
1 2 msk olivolja
 2 tsk flingsalt

Potatis- och bönmos:
1 1 kg potatis
1 1 frp kokta vita bönor 
 (380 g), sköljda
1 2 dl mjölk
1 25 g smör
 salt

Färskostfylld portabello:
1 8 portabellosvampar
1 100 g färskost naturell 
1 1 dl hackad basilika
1 1 vitlöksklyfta, finriven
 ½ tsk flingsalt
1 1 msk olivolja

Tomatsallad:
 1 dl vatten
1 ½ dl strösocker
  2 msk ättiksprit 

(12 %)
1  3 tomater, 
 skivade
1  1 salladslök, 

tunt skivad

Skär savoykålen i fyra klyftor. Lägg på en ugnsplåt, 
ringla över olja och salta. Rosta mitt i ugnen till fin 
färg, 10–15 min.

Potatis- och bönmos: Skala och koka potatisen i saltat 
vatten. Mixa bönorna till en slät puré. Mosa potatisen 
med ballongvisp eller stomp och rör kraftigt ihop med 
bönorna, mjölk och smör till ett slätt mos. Smaka av 
med salt.

Färskostfylld portabello: Ta bort foten på svamparna. 
Blanda färskost med basilika, vitlök och salt och fördela 
på hälften av svamparna. Lägg på resten som lock. 
Pensla med olja och stek i grill- eller stekpanna tills de 
sjunkit ihop och fått fin färg.

Tomatsallad: Blanda ihop vatten, socker och ättiksprit 
tills sockret löst sig. Vänd ner tomater och salladslök.

Ramlösa Persika Apelsin 
Fruktigt mineralvatten 

med frisk smak. 
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Asiatisk nudelsoppa med lax
4 portioner 

25  
min

1 500 g laxfilé
 ½ tsk salt 
 1 pak choi
1 250 g äggnudlar
1 150 g shiitakesvamp, delad
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 1 msk sesamfrön, torrostade

Buljong:
 1 ½ liter vatten
1 30 g ingefära, tunt strimlad
1 1 röd chili, tunt skivad
1 1 vitlöksklyfta, tunt skivad
1 3 umamibuljongtärningar
1 2 msk japansk soja

Skär laxen i tärningar och salta. Plocka pak choibladen och 
dela de största på längden. Koka upp ingredienserna till 
buljongen. Lägg i nudlar, svamp och pak choi och låt koka 
ca 2 min. Dra kastrullen från värmen och lägg i laxbitarna 
och salladslöken. Låt stå ca 3 min, tills laxen är klar. 
Fördela soppan i fyra skålar och toppa med sesamfrön.

Viltburgare med dillpicklad gurka 
och pepparrotsdressing
4 portioner

40  
min

 500 g viltfärs, t ex älg, hjort  
 eller vildsvin
 flingsalt 
1 nymald svartpeppar
1 smör, till stekning
1 4 grova brödbullar
1 100 g savoykål, fint strimlad

Dillpicklad gurka:
1 1 liten gurka
 1 dl vatten
1 ½ dl strösocker
 2 msk ättiksprit (12%)
1 1 dl hackad dill

Pepparrotsdressing:
1 1 dl gräddfil
1 2 msk majonnäs
1 2 msk finriven pepparrot
 salt och svartpeppar 

Dillpicklad gurka: Hyvla gurkan med osthyvel på 
längden. Blanda ihop vatten, socker och ättiksprit tills 
sockret löst sig. Vänd ner gurka och dill i lagen. Låt stå 
fram till serveringen.

Pepparrotsdressing: Blanda gräddfil, majonnäs och 
pepparrot, smaka av med salt och svartpeppar.

Forma färsen till fyra burgare och krydda med salt och 
peppar. Stek i smör till fin färg på hög värme, behåll 
gärna en rosa mitt. Lägg dressing, kål, burgare och 
gurka mellan bröden och servera.

SARA TIPSAR: 
Koka nudlarna separat, 

spola dem kalla och lägg 
i soppan vid servering 
så riskerar de inte att 

bli överkokta. 

SARA TIPSAR: 
Salta och peppra rejält. 
Viktigt att ha flingsalt  
och nymald peppar för 

bästa smak.
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8 portioner Ugn: 200°

4 portioner

1 1 knippe morötter
1 1 knippe polkabetor
1 1 msk olivolja
 2 tsk flingsalt
 150 g haricots verts 
 eller vaxbönor
1 2 äpplen, i tunna klyftor
1 ½ zucchini, tunt skivad
1 200 g färsk vitkål, 
 tunt strimlad
1 ca 2 dl kokta belugalinser 
 2 dl krutonger
1 persilja, till garnering

1 350 g tagliatelle
 1 frp strimlad kycklinglårfilé  
 (550 g), Kronfågel
1 ½ msk olivolja, till stekning
 1 frp strimlad svartkål/kålrot  
 Hackat & Klart (300 g)
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 msk olivolja
1 2 dl grädde
 1 frp färskost med vitlöks- 
 smak (200 g), Crème Bonjour
1 2 msk finhackad timjan + till 
     garnering
 salt och svartpeppar

Skördesallad med äpple och belugalinser

Kycklingpasta med 
vitlöksfärskost 

35  
min

30  
min

Skrubba morötterna och halvera 
på längden. Skrubba betorna 
och skär i klyftor eller dela på 
mitten om de är små. Lägg på 
en ugnsplåt med bakplåtspapper 
och ringla över olja och salta. 
Rosta mitt i ugnen till fin färg, 
ca 30 min. 

Lägg bönorna i kokande, saltat 
vatten och koka 2 min. Spola 
dem kalla. Rör ihop dressingen.
Blanda äpple, alla grönsaker 
och linser på ett stort fat, ringla 
över dressingen och toppa med 
krutonger. Garnera med persilja.

Koka pastan enligt anvisningen 
på förpackningen. Stek kycklingen 
på hög värme i olja till fin färg. 
Tillsätt kålmixen och vitlök och stek under omrörning 
några minuter till. Tillsätt grädde, timjan och färskost. 

Låt småputtra några minuter och smaka av med salt 
och peppar. Vänd runt pastan i såsen och garnera med 
timjan. Servera direkt.

Carlsberg 
Alcohol Free 0,5%.
En välbalanserad 

ljus lager. Passar till 
husmanskost eller som 

sällskapsdryck.

Dressing
1 ½ dl olivolja eller 
 kallpressad rapsolja
1 2 msk äppelcider-
 vinäger
1 1 vitlöksklyfta, 
 finriven
 1 tsk flingsalt
1 ½ tsk svartpeppar

SARA TIPSAR: 
Prova gärna de 

tillagade linserna 
som du hittar 

i din butik.

98



Kantarelltoast med kryddig kålsallad
2 stycken

20  
min

Blanda ingredienserna till salladen. Rensa och skär kantarellerna 
i mindre bitar. Stek svamp och lök i smör tills de mjuknat och 
fått färg, salta och peppra. Stek eller rosta brödskivorna till fin 
färg. Fördela svamp och färskost på brödskivorna. Garnera med 
timjan och servera med kålsalladen. 

Fläskfilé i dragonsås 
4 portioner

35  
min

1 3 dl ris, t ex rött ris
1 1 fläskfilé (ca 500 g)
1 1 msk smör, till stekning
 1 tsk flingsalt
1 ½ tsk svartpeppar
1 1 gul lök, strimlad
1 1 vitlöksklyfta, finhackad
 1 ½ dl vatten
1 1 ½ dl grädde
1 1 msk torkad dragon eller 
 ½ dl färsk hackad
1 1 köttbuljongtärning
 salt och svartpeppar

Äppelsallad:
1 1 broccoli, i tunna skivor
1 1 msk olivolja
1 2 äpplen, i tunna klyftor
1 35 g babyspenat
1 1 msk äppelcidervinäger
 1 tsk flingsalt

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Putsa och skär köttet i ca 1 cm skivor. Hetta upp en 
stekpanna och stek köttet i smör på hög värme till fin 
färg. Salta och peppra. Stek med lök och vitlök under 
omrörning tills löken är mjuk. Tillsätt vatten, grädde, 
dragon och buljongtärning. Låt småputtra ca 10 min.

Äppelsallad: Vänd runt broccolin med olja. Blanda 
sedan med resten av ingredienserna till salladen.

Eriksberg Alkoholfri 
Hovmästarlager 0,5%.

Lite mörkare lageröl 
som passar perfekt 

till kantarellerna. 

 150 g färska kantareller
 1 schalottenlök, 
 finhackad
1 smör, till stekning
 salt och svartpeppar
1 4 brödskivor
 1 frp bredbar ost,  
 Allerum Crème Svensk  
 Karaktär, 125 g
1 timjan, till garnering
 
Kålsallad:
 1 frp strimlad vitkål  
 Hackat & Klart (300 g)
1 1 msk hackad rosmarin
1 2 tsk rosépeppar, smulad
1 2 msk rapsolja
 2 msk vatten
 2 tsk ättiksprit (12 %)
1 2 tsk flytande honung
 1 tsk flingsalt 

SARA TIPSAR: 
Skiva broccolin 

med en mandolin så 
blir det riktigt tunt.

Blanda osten med svampen 
i pannan så blir den som stuvad, 

eller bred den på brödskivorna!
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4 portioner Ugn: 200°

4 portioner Ugn: 200°

1 4 kycklingfiléer
1 1 kg potatis, i klyftor
1 1 msk olivolja
 1 tsk salt
 2 dl crème fraiche 
 tomat & örter

Marinad:
1 1 msk neutral olja
1 1 msk kinesisk soja
1 1 msk honung
1 1 tsk paprikapulver
 1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar

Sallad:
1 70 g salladsmix
1 250 g körsbärstomater, 
 halverade
1 1 msk olivolja
1 1 tsk vinäger
 1 tsk flingsalt

1 700 g potatis
1 500 g falukorv, skivad
1 smör, till stekning
1 400 g färsk vitkål, i bitar
 salt och svartpeppar
1 timjan, till garnering

Senapssås:
1 1 msk smör
1 1 msk vetemjöl
 1 ½ dl vatten
1 1 ½ dl grädde
1 1–2 msk grovkornig svensk senap
 1 tsk gula senapsfrön
 salt och svartpeppar

Lägg kycklingen i en ugnsform. Blanda ingredienserna 
till marinaden och pensla på kycklingen. Lägg potatis-
klyftorna på en plåt med bakplåtspapper och ringla 
över olja och salta. Ställ in potatisen i varmluftsugn. 
Ställ in kycklingen i ugnen efter 10 min och tillaga i 
ca 20 min, till en innertemperatur på 70 grader. 
Värm skyn från kycklingen med den smaksatta crème 
fraichen till en sås.

Sallad: Vänd runt salladsmix och tomater med olja, 
vinäger, salt och peppar. 

Koka potatisen mjuk i saltat vatten. Stek falu-
korven till fin färg i smör. Stek vitkålen i rikligt 
med smör tills den sjunker ihop och får lite färg, 
smaka av med salt och peppar.

Senapssås: Smält smör till senapssåsen i en liten 
kastrull och vispa ner mjöl. Tillsätt vatten, grädde, 
senap och senapsfrön. Koka upp under omrörning 
och sjud tills såsen tjocknat, smaka av med salt 
och peppar.

Servera falukorven med potatis, smörstekt vitkål 
och senapssås. Garnera med timjan.

Marinerad och ugnsbakad 
kycklingfilé med klyftpotatis 

Falukorv med smörstekt 
vitkål och senapssås

45  
min

30  
min

SARA TIPSAR: 
Smaksätt såsen 
med din favorit-

senap.

SARA TIPSAR: 
Om du inte har varm-

luftsugn går det bra att 
steka kycklingfiléerna 

i panna på spisen.

Toppa med lite 
färska örter.

12 13



Nu dukar 
vi för fler

Grill-
nyheter

Nu har vi mer än bara smörgåspålägg! Så du kan duka 
för frukost, lunch och middag med Lönneberga! 

Ny
design

Äppelmuffins med kanel 
och kardemumma
6 stycken Ugn: 200°

30  
min

 1 frp färdig baksmet 
 naturell, Milda
1 2 äpplen, skalade och 
 i små tärningar 
1 2 msk råsocker
1 1 tsk malen kanel
1 1 tsk malen kardemumma

Blanda äppeltärningar, socker, 
kanel och kardemumma. Fördela 
muffinssmeten i 6 muffinsformar 
och tryck ner äpplena i smeten. 
Grädda mitt i ugnen 20–25 min.

Somersby Apple Cider 
Non Alco 0,0%.

Klassisk och fruktig 
cider som förhöjer 

äppelsmaken. 
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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 37f922 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

FANTASTISK 
SMAK!

Lokala avvikelser kan förekomma

               ALLTID UTAN  
             KONSTGJORDA 
 FÄRGÄMNEN, SMAKER OCH 
  KONSERVERINGSMEDEL


