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RECEPT

Coq au vin på
kycklingfärs

FIXA EGEN
TACOKRYDDA
Enkla knep som lyfter
fredagstacon till nya nivåer

DRÖMDESSERTER
Rulltårta eller glassbåtar
– vad väljer du?

Vinterns värmande
1

Dags för

TACO
FIESTA!

GRYTOR

Ett aningen mörkare alkoholfritt lageröl med lite mer smak.
Passar utmärkt till klassiska husmansrätter.
www.engodhistoria.se

Fler sidor och
ännu mer smaker
FRÅN VINTER TILL PÅSK , det är snabbversionen av

detta första och utökade nummer av Smaka på Coop.
Ett nummer fyllt av mustiga och kryddiga grytor, spännande
indiska smaker, kreativa taco-tips, oemotståndliga
efterrätter och festlig inspiration till påsk.
En sak jag känner tacksamhet över den här tiden av
året är alla underbara råvaror som är i säsong
runtom i världen. Härliga primörer från andra
länder som avokado, chili och färska apelsiner.
Utan dem hade det varit svårare att kunna laga
all den goda mat vi älskar här i Norden.

Missa inte
glassbåtarna
på sid 14!

Så, nytt format med mer inspiration alltså.
Ingen idé att skriva mer än så, bläddra
istället genast vidare till nästa sida.
Smaklig start
på nya året!

Sara Begner,
matinspiratör på Coop

riter
Saras favo
RECEPT
Citron och lime
Ger syra med saften
och arom i skalet.

Zestjärn
Tar liten plats, lätt att
diska och smidigt att
använda.

Kryddor och olivolja
Du kan aldrig ha för
mycket hemma.

Du hittar alla recept
i vår Coop-app
och på coop.se
3

Vinterns värmande

GRYTOR

Det är något visst med grytor på spisen. Ingredienserna som ger smak
åt varandra. Dofterna som sprider sig i köket. Det enkla och samtidigt
avancerade. Och så när allt har puttrat klart… resultatet!

Palak paneer med halloumi
30
min
4 portioner

1 gul lök, hackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk finriven ingefära
2 msk garam masala
½ msk gurkmeja
2 msk tomatpuré
neutral olja, till stekning
400 g krossade tomater
2 dl grädde
1 msk flytande honung
1 grönsaksbuljongtärning
400 g halloumi
salt och svartpeppar
200 g färsk bladspenat

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Stek lök,
vitlök, ingefära, garam masala, gurkmeja och tomatpuré i
olja tills löken är mjuk. Tillsätt krossade tomater, grädde,
honung och buljongtärning. Låt sjuda 10 min.
Skär halloumin i tärningar och stek i olja till fin färg.
Tillsätt halloumin i grytan och låt sjuda 5 min till.
Smaka av med salt och peppar. Vänd ner spenaten
i grytan. Servera med ris och ev yoghurt.

Till servering:
3 dl basmatiris
ev yoghurt (10 %)
SARA TIPSAR
Chili, chiliflakes
eller cayennepeppar
kan ge lite hetta
till grytan.

Coq au vin på kycklingfärs
40
min
4 portioner

1 gul lök, finhackad
100 g rökt sidfläsk eller
bacon
1 msk neutral olja
500 g kycklingfärs
2 msk tomatpuré
200 g champinjoner, i kvartar
3 dl rödvin eller rött
matlagningsvin
1 dl vatten
1 kyckling- eller
köttbuljongtärning
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2 lagerblad
1 tsk torkad timjan
salt och svartpeppar
ev maizenaredning
Till servering:
kokt potatis eller
potatismos
Stek lök och sidfläsk i olja
tills fläsket får färg. Tillsätt
färsen och stek under omrör

ning tills den är genomstekt.
Tillsätt tomatpuré och
champinjoner och stek
ytterligare någon minut.
Häll i vin och vatten och
smula ner buljongtärningen.
Lägg i lagerblad och timjan.
Sjud under lock ca 20 min.
Smaka av med salt och
peppar. Red ev av med
maizenaredning. Servera
med potatis.
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Korv stroganoff på chorizo
30
min
4 portioner

300 g chorizo, i slantar
1 gul lök, hackad
1 vitlöksklyfta, riven
1 msk smör
2 msk tomatpuré
2 dl grädde
1 dl vatten
1 msk dijonsenap
½ citron, pressad saft
salt och svartpeppar

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Stek korv,
lök och vitlök i smör tills löken är mjuk. Tillsätt tomatpuré
och stek ytterligare ett par minuter. Tillsätt grädde, vatten
och senap och låt sjuda ca 10 min. Smaka av med citronsaft, salt och peppar. Strö över persilja och servera med ris.

Till servering:
3 dl jasminris
1 dl hackad persilja
SARA TIPSAR!
Välj din egen
favoritkorv!
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”Ta da” för taco
Äntligen helg. Och taco igen. Förmodligen är detta svenska
folkets favoritmiddag, helt utom tävlan. Men varför inte testa
en annan variant? Vem vet, kanske det blir din nya vinnare!

Tacovåfflor
25
min
4 portioner

4 våfflor
1 dl picklad rödlök
1 ½ dl gräddfil
½ kruka koriander

Stekt majs:
4 dl majskorn
2 msk neutral olja
½ tsk salt

Guacamole:
2 avokador
½ lime, finrivet skal och saft
½ tsk chiliflakes
salt

Mosa ihop avokado, limeskal
(endast det gröna), limesaft
och chiliflakes. Smaka av
med salt.

Stek majsen i olja till fin färg.
Salta. Fördela guacamole,
majs, picklad lök, gräddfil
och koriander på våfflorna.

SARA TIPSAR!
Kan serveras som
snittar eller som
en måltid.

Färskostbollar
25
min
25 stycken

200 g cream cheese
2 ½ dl riven lagrad ost
½ dl hackad koriander
ev 1 grön chili, finhackad
3 dl hot cheez cruncherz
1 krm salt
8

Blanda cream cheese, riven ost, koriander
och ev chili. Rulla till bollar. Krossa ost
bågarna till ett smul och blanda med salt.
Rulla bollarna i smulet.
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KÖKSSKOLAN

Så kryddar du till en

TACOKVÄLL

Goda snacks
är vår melodi.

Det finns så många goda tacokryddor och såser du kan köpa färdiga.
Men ännu roligare är att göra dem själv. Se över ditt skafferi.
Blanda, smaka av och låt ditt kryddiga äventyr börja.

Tacokrydda

1

Mät upp 1 msk spiskum
min, 1 msk paprikapulver,
1 tsk malen koriander, 1 tsk
oregano och ½ tsk cayennepeppar.

2

Mortla ihop de torra
kryddorna med 1 tsk
socker, ½ tsk salt och
1 grönsaksbuljongtärning.

3

Stek 500 g valfri färs i
1 msk olja. Strö över
kryddblandningen och stek
under omrörning någon minut.
Häll i ½ dl vatten och låt
puttra ihop.
TIPS!
Tillsätt lite
hackad jalapeño
för starkare
sås.

Tacosås

1

Finhacka ½ gul lök och
1 vitlöksklyfta. Fräs i
1 msk olja tills de mjuknar.
Tillsätt 1 msk tomatpuré
och stek ytterligare ett par
minuter.
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2

Tillsätt 400 g krossade
tomater, 1 msk vitvinsvinäger, ½ msk strösocker,
1 tsk spiskummin, 1 tsk
paprikapulver, ½ tsk salt
och ev ½ tsk chiliflakes.
Låt sjuda 10 min.
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Låt såsen kallna och häll
upp i väl rengjord burk.
Håller i kylen ca 1 vecka.

50% mindre CO2-utsläpp från plasten i förpackningen ur delar av sortimentet.
Läs mer på olw.se

Låt barnen gissa den
hemliga ingrediensen; cola!

Tacoburgare
20
min
4 portioner

500 g nötfärs
1 frp tacokryddmix (30 g)
eller hemgjord
smör, till stekning
4 skivor hamburgerost
4 hamburgerbröd
4 salladsblad
1 tomat, skivad
1 dl tortillachips, krossade
1 dl picklad rödlök

Avokadodressing:
1 avokado
1 dl gräddfil
½ dl hackad koriander
salt och svartpeppar
Blanda färs med tacokrydda
och forma till fyra burgare.
Stek burgarna i smör tills de
är genomstekta.

Lägg på ostskivorna så att
de smälter. Mixa avokado,
gräddfil och koriander.
Smaka av med salt och
peppar. Fyll bröden med
avokadodressing, sallad,
burgare, tomat, tortillachips
och picklad rödlök.

SARA TIPSAR!
Fyll din burgare med
hemgjord tacosås.

Chili med coca-cola
20
min

8 portioner Tid: 20 min + ca 2 ½ tim att koka

1 kg fläskkarré
2 msk neutral olja
2 gula lökar, i klyftor
3 vitlöksklyftor, hackade
2 röda chili, hackade
2 msk spiskummin
1 msk malen koriander
1 msk paprikapulver
2 tsk salt
5 dl coca-cola
1 dl vatten
1 köttbuljongtärning
12

Till servering:
tortillachips
1 kruka koriander
ev 2 röda chili, fint skurna
ev gräddfil
Skär fläskkarrén i 3 cm stora bitar. Stek i olja i en gryta på
hög värme till fin färg runt om. Tillsätt lök, vitlök, chili och
kryddor och stek lite till. Häll i cola, vatten och smula i
buljongtärningen. Låt sjuda under lock ca 2 ½ timme, tills
köttet går att dra isär med en gaffel. Servera grytan med
tortillachips, koriander, ev extra chili och gräddfil.
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Glassbåtar av tacotubs
30
min
8 stycken

100 g choklad
1 frp mini taco tubs
(8 stycken)
strössel
½ liter vaniljglass
½ liter chokladglass
kolasås

Smält chokladen över vattenbad.
Doppa kanterna på taco tubsen i
choklad och sedan i strössel. Låt
stelna. Fyll med glass och ringla
över kolasås.

Välj din
festivalfavorit!

Toppa med
vispad grädde
och extra
strössel.
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Ljusa ljuvliga vår
I år infaller påsken lite tidigare vilket också innebär att de
första vårkänslorna är i antågande. Ett perfekt tillfälle
att fira med härlig och efterlängtad påskmat.

Köttfärslimpa på lammfärs
50
min
4 portioner Ugn: 200°

500 g lammfärs
½ dl ströbröd
1 dl mjölk
1 ägg
1 tsk torkad rosmarin
1 tsk torkad salvia
1 tsk salt
Rostade rotfrukter:
500 g potatis, i klyftor
3 morötter, i bitar
2 rödlökar, i klyftor
1 msk olivolja
2 tsk flingsalt

Chèvrekräm:
100 g chèvreost
2 dl smetana eller crème
fraiche
salt och svartpeppar
Blanda ströbröd, mjölk och
ägg och låt svälla 3 min.
Blanda i färs, rosmarin,
salvia och salt. Forma till en
limpa. Lägg på ena sidan av
en plåt med bakplåtspapper.

Blanda rotfrukter, lök, olja
och salt på andra sidan av
plåten. Tillaga mitt i ugnen
ca 35 min.
Mixa chèvre och smetana till
en kräm. Smaka av med salt
och peppar. Servera färslimpan med rotfrukter
och chèvrekräm.

SARA TIPSAR!
Servera med
grönsallad.

10
min

Toast soldiers med stenbitsrom
6 stycken

6 ägg
6 skivor rostbröd
smör, till stekning
1 burk stenbitsrom (80 g)
1 liten rödlök, finhackad
dill
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Koka äggen till lös gula, ca 3 min. Stek bröden
i rikligt med smör till fin färg på båda sidorna.
Skär upp i långa stavar. Doppa brödstavarna i de
löskokta äggen vid servering och ät med rom, lök
och dill. Lyxigt till brunch eller som en förrätt.
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IT’S NEXT MEX

Fyll på
med iskallt
vatten!

Upptäck tacos på en helt ny nivå – med nya smaker,
spännande ingredienser och oväntade kombinationer.
Så blanda och ge, prova dig fram – och ta dina tacos
till nästa nivå.

Fira vårljuset med färgglada
ljusslingor!

Äggkoppar för stora
och små äggälskare.

CHICKEN TACOS

FÖR 4 PERSONER
Perfekt ihop: Allglas
Dublin och karaff
Aquaria.

1½ paket Santa Maria Tortilla Corn & Wheat
Small (ca 3 tortilla per person)
1 msk olja
500g kycklinglårfi lé
1 påse Santa Maria Spice Paste for Chicken
Tacos
1 huvud, hjärtbladsallad
1 sats picklad rödlök
½ paket fetaost / salladsost / white cheese
1 fl aska Santa Maria Peach & Chili Salsa

VA RI E RA!
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N Y H E T!
4
Hitta alla våra recept och läs mer på santamaria.se
santamariasverige

GÖR SÅHÄR
Förbered grönsakerna, pickla rödlök,
strimla sallad och smula fetaost. Låt de
svarta bönorna rinna av i ett durkslag.
Värm bröden i en het, torr stekpanna på
medelstark värme, ca 10 sek per sida tills
de är lite rostade och puff ar upp. Lägg de
värmda bröden under en kökshandduk för
varmhållning.
Hetta upp olja i en stekpanna. Strimla under
tiden kycklingen i små bitar. När stekpannan
är het lägg i kycklingen och vänta 2–3 min.
innan omrörning, för bästa möjliga stekyta.
När kycklingen är genomstekt och fått fi n
färg, tillsätt Santa Maria Spice Paste for
Chicken Tacos och rör om. Ta bort från
värmen!
Servera samtliga ingredienser vid bordet
och låt var och en bygga sina tacos.

Alla produkter finns att köpa på utvalda Stora Coop och Coop-buiker. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

1 dl svarta bönor, kokta

Påskägg får faktiskt
innehålla mer än vad
som får plats.

Fina favoriter

PIFFA TILL
VÅREN
Sprid lite extra vår- och påskglädje
i hemmet med alla fina saker du
hittar i våra butiker.
Snygga långa
tändstickor från
Liljeholmens.
Gul fyrkant? Nej, Lotta
Lundgrens fina skärbräda.

Smycka bordet med
vårens finaste servetter!

Dukningstips!
Vik en servett runt ett
målat ägg och vips…
en påskhare!
Porslin Hedda och
bestickset Coop
24 delar.

Vas Kronärtskocka,
perfekt för vackra
vårblommor.
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Tårta med gubbröra
40
min

Ca 12 portioner Tid: 40 min + 2 tim i kylen

8 skivor kavring
75 g smör
Gubbröra:
300 g kokt potatis
6 ägg, hårdkokta
125 g ansjovis
3 salladslökar, fint skivade
1 dl majonnäs
100 g cream cheese
salt och svartpeppar
Till garnering:
1 knippe rädisor,
tunt skivade
1 dl fint skuren dill

Mixa kavringen till ett smul i matberedare. Smält smöret och
bryn under omrörning. Blanda med brödsmulet. Tryck ut i en
form med avtagbar kant, klädd med bakplåtspapper.
Skala och hacka potatis och ägg. Hacka ansjovisen (spara
spadet). Blanda potatis, ägg, ansjovis, lök, majonnäs och
cream cheese. Smaka av med ansjovisspad, salt och peppar.
Bred gubbröran över kavringsbotten. Låt stå svalt 2 timmar
innan servering. Garnera med rädisor och dill vid servering.

Gör tårtan helt
grön med bara
finklippt gräslök.

Laxgryta
30
min
4 portioner

300 g potatis
200 g morötter
½ purjolök
1 msk tomatpuré
2 msk smör
7 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
1 citron, finrivet skal
och saft
salt och svartpeppar
500 g laxfilé
1 tsk flingsalt
70 g sugarsnaps, strimlade
1 dl hackad dill
bröd, till servering
Aioli:
1 äggula
1 msk vitvinsvinäger
20

1 tsk dijonsenap
1 vitlöksklyfta, riven
3 dl neutral olja
salt och svartpeppar
Aioli: Vispa ihop äggula, vinäger, senap och vitlök. Tillsätt
oljan först droppvis och sedan
i en tunn stråle under vispning
tills det tjocknar. Smaka av
med salt och peppar.
Skala och skär potatis och
morötter i bitar. Skiva purjo
löken. Stek potatis, morötter,
lök och tomatpuré i smör några
minuter. Häll på vatten och

smula i buljongtärning. Låt
koka under lock tills potatisen
är mjuk, 10–15 min. Tillsätt
citronskal (endast det gula).
Smaka av med citronsaft,
salt och peppar. Skär laxen i
3 cm stora tärningar och strö
över flingsalt. Vänd ner lax,
sugarsnaps och dill i grytan
och lägg på locket. Låt stå ca
5 min så att laxen blir tillagad.
Servera med aioli och bröd.
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BJUD PÅ GODASTE
CHEESECAKEN!
4–6 PORTIONER
200 g Philadelphia Original
2 msk vatten
100 g Marabou vit choklad
1 förpackning Oreo
125 g blåbär, färska
125 g jordgubbar, färska

Morotsrulltårta
45
min
10 bitar Ugn: 250°

3 ägg
1 ½ dl strösocker
1 ½ dl potatismjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk kanel
1 tsk malen ingefära
½ tsk malen
kardemumma
1 msk vatten

Vispa Philadelphia slät med lite vatten. Smält chokladen i
30 sekunders intervaller i micron eller över ett vattenbad.
Låt svalna något.
Vänd ner den smälta chokladen i Philadelphian under
omrörning. Vispa några minuter tills smeten har en luftig
och krämig konsistens. Låt stå kallt tills den ska användas.
Lägg kakorna i en plastpåse och krossa dem med en kavel.
Lägg lite av krosset i botten av portionsglas, lägg på några
blåbär och kvartade jordgubbar. Toppa med Philadelphiakrämen. Upprepa ett par gånger för flera lager. Dekorera
med krossade eller brutna Oreos.

Fyllning:
75 g smör, rumsvarmt
2 dl florsocker
300 g cream cheese,
Philadelphia
75 g morot, finriven
ev ½ apelsin,
finrivet skal

MER INSPIRATION HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
10 g CO2

ID 3380

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda mjöl, bakpulver och kryddor
och rör försiktigt ner i äggsmeten tillsammans med vattnet.
Bred ut smeten på en plåt med bakplåtspapper. Grädda mitt i
ugnen ca 5 min. Strö lite socker över ett bakplåtspapper och
stjälp upp kakan på pappret. Dra av pappret som kakan gräddats
på. Rulla ihop från långsidan och låt svalna, det förhindrar att
rullen inte spricker nästa gång den ska rullas ihop.
Vispa ihop smör, florsocker och cream cheese. Vänd ner morot
och ev apelsinskal (endast det orangea). Bred ut fyllningen
över kakan och rulla ihop från långsidan.

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
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Laxgryta med
hemgjord aioli

FIXA EGEN
TACOKRYDDA
Enkla knep som
lyfter fredagstacon
till nya nivåer

DRÖMDESSERTER
Rulltårta eller
glassbåtar
– vad väljer du?

Dags för

TACO
FIESTA!

PÅSKMAT
Fira med de godaste recepten

