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GRILLA

Glödande inspiration  
för alla grillälskare. 

GRILL FÖR 
ALLA SMAKER

Saftig  
zucchiniburgare

GODA TIPS FÖR 
SOMMAREN
Jordgubbar, bakning och små 
äventyr – bläddra och välj. 

A�t för d�
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RECEPT

Hög tid att



Nu är det inne  
att äta ute 

3

RECEPT
Du hittar alla recept 

i vår Coop-app  
och på coop.se

Rabarber 
Saft, paj, 
kompott… 
ingen riktig 
sommar utan 
rabarber.

Stormkök  
Ett måste för dig 
som älskar att vara 
ute året om. 

Eld
Med Änglamark tänd-
papper får du enkelt 
och miljövänligt fyr på 
grillglöden.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

ÄNTLIGEN DAGS ATT RULLA FRAM GRILLEN. Det första 
jag brukar göra är att slänga något gott på gallret och 
njuta av doften av nygrillat. Ett enkelt knep som snabbt 
sätter guldkant på tillvaron. 

Vill du äta ute, men borta? Plocka fram stormköket och 
bege dig till din favoritplats i naturen. Fast glöm 
frystorkat. På sid 22 hittar du istället en hel 
meny att laga från grunden. 

Till sist; snart är det sommar. Och vad vore den 
utan svenska jordgubbar? Underbara som de 
är, men också ljuvliga som ingredienser i 
mat och dryck. Se själv på sid 16.

Håll tummarna nu för högtrycket, och 
grilla försiktigt om det blir torrt i marken. 

Fira  
premiärgrillen  

med havskräftor  
på sid 9!

Saras favoriter

När solen är en apelsin strax över horisonten, då är det tid
för Somersby Sparkling Spritz – en alkoholfri och mousserande 
cider med fin, rund smak av apelsin. Den är perfekt som aperitif 
till lättare tilltugg eller serverad som den är med is och en skiva 
apelsin. En orange paus där vi lutar oss tillbaka, fyller på med 
lite extra is och låter allt färgas gyllengult. Isn’t that wonderful.

ORANGE TIME.
ORANGE TASTE.

Distribueras av Carlsberg Sverige AB. Somersby Sparkling Spritz 0,0% 
33EG Konsumentservice 020-78 80 20 www.carlsbergsverige.se
Lokala avvikelser kan förekomma.

A�t för d�
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4 portioner

1 zucchini (300 g)
½ tsk salt
1 halloumi
1 ägg
1 dl mandelmjöl 
1 dl ströbröd
½ tsk cayennepeppar
2 msk olivolja, till stekning

Dressing:
1 dl majonnäs
½ dl syltlök, hackad
2 msk finhackad dill
½ citron, finrivet skal  
och pressad saft

Tillbehör:
4 hamburgerbröd
4 salladsblad
½ liten rödlök, i skivor
1/3 gurka, i tunna skivor

Riv zucchini grovt och strö 
över salt. Krama ur vätskan 
efter ca 5 min. Riv halloumin 
grovt och blanda med resten 
av ingredienserna till burgarna. 

Forma till åtta tunna burgare. 
Hetta upp olja i en stekpanna 
och stek burgarna till fin färg 

och krispig yta. Lägg gärna 
gjutjärnspannan på grillen 
och stek burgarna ute.

Blanda alla ingredienser till 
dressingen och smaka av 
med salt. Fyll bröden med 
sallad, lök, gurka, burgare 
och dressing. 

Zucchiniburgare 35  
min

4 portioner Tid: 40 min + tid att marinera

4 kycklingklubbor, ev delade
12 medelstora kokta potatisar 
med skal
2 msk olivolja
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk flingsalt

Marinad:
2 dl yoghurt (10%)
2 msk tandoorikrydda
1 tsk salt
1 lime, finrivet skal och 
pressad saft

Raita:
2 dl yoghurt (10%)
1/3 gurka, fintärnad
5 rädisor, skivade
1 msk flytande honung
½ tsk chiliflakes
½ tsk spiskummin
½ tsk salt

Grillade kycklingklubbor med raita40  
min

Blanda yoghurten med tandoorikrydda, salt, limeskal 
(endast det gröna) och limesaft. Vänd ner kyckling- 
klubborna i yoghurten och låt marinera i minst 8 tim. 

Raita: Blanda yoghurten med gurka, rädisor, honung, 
chiliflakes, spiskummin och salt. 

Tryck till de kokta potatisarna så de spricker och vänd 
runt i olja och vitlök. Grilla kycklingen tills den är genom-
stekt och grilla potatisarna genomvarma. Smula salt över 
potatisarna och servera med kyckling och raita.

GRILLAT
Att grilla är att våga. Så ta ut svängarna. Låt eld och rök ge smak  
och grillränderna reta aptiten. Och apropå våga. Hallå alla tjejer!  

Var är ni? Hög tid att ta kommandot över grillen. 

Glödande glädje för

4

SARA TIPSAR!
Hacka ner 

färsk mynta 
i raitan.
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INGREDIENSER 4 PORT.
4 st portabellosvampar
1 påse Santa Maria BBQ  
 Marinade Garlic
1 st halloumi
1 msk  rapsolja
4 st hamburgerbröd  
 (gärna brioche)
1 st avokado, skivad
1 st tomat, skivad
 picklad rödlök
 Santa Maria BBQ Sauce  
 Sweet Chipotle

CATCH THE TASTE OF FIRE
With or without gril l!

15 MIN

15 MIN

1. Skär bort svamparnas stjälkar och lägg 
 det  som återstår i marinad ca 1 tim.
2. Förbered grillen för hög, direkt värme 
 (ca 250°C).
3. Grilla svamparna i ca 10 min eller tills ytan 
 fått fin färg.
4. Skiva halloumin, pensla den med lite raps- 
 olja och grilla på båda sidor tills osten är 
 gyllenbrun.
5. Sätt ihop burgarna. Börja med avokado, 
 tomat och picklad rödlök. Lägg på svampen, 
 halloumin och toppa med BBQ-sås.

1. Skär bort svamparnas stjälkar och lägg  
 det som återstår i marinad ca 1 tim.
2. Stek svamparna i rapsolja ca 10 min eller 
 tills ytan fått fin färg.
3. Skiva halloumin, pensla den med lite raps- 
 olja och stek på båda sidor tills osten är 
 gyllenbrun.
4. Sätt ihop burgarna. Börja med avokado, 
 tomat och picklad rödlök. Lägg på svampen, 
 halloumin och toppa med BBQ-sås.

HALLOUMI 

BURGER
& PORTABE LLO

Fler recept och mer produktinfo hittar du på santamaria.se
santamariasverigefacebook.com/santamariasverige
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4 portioner

600 g flankstek
1 msk flingsalt
1 tsk nymalen svartpeppar

Vattenmelonsallad:
1 kg vattenmelon
1 liten gurka, skalad
150 g fetaost, grovt smulad
70 g rucola
½ rödlök, tunt skivad
½ citron, pressad saft
½ dl olivolja 
1 tsk flingsalt
½ tsk nymalen svartpeppar

Tärna melon och gurka och vänd varsamt ihop 
med fetaost, rucola, lök, citronsaft, olivolja, salt 
och peppar. Krydda köttet med peppar och salt. 
Grilla till en innertemperatur på 58°. Låt vila på 
skärbrädan i 10 min och skär upp i tunna skivor. 
Servera köttet med melonsalladen.

Grillad flankstek med vattenmelonsallad40  
min

SARA TIPSAR!
Vill du dryga  

ut salladen? Vänd  
ner 3 dl kokta  

belugalinser eller  
quinoa.
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4 portioner Tid: 40 min + tid att marinera

4 skivor fläskkarré

Marinad:
1 gul lök, grovriven
3 vitlöksklyftor, finrivna
2 msk fisksås
1 msk strösocker
1 tsk kinesisk soja
1 msk torkad oregano
½ msk svartpepparkorn, 
mortlade

Potatissallad:
200 g körsbärstomater
1 gurka

500 g kokt potatis
2 ½ dl yoghurt (10%)
1 vitlöksklyfta, finriven
1/3 kruka dill, hackad
1 msk olivolja
½ tsk salt
½ tsk nymalen svartpeppar
1 liten rödlök, tunt skivad
2 dl urkärnade kalamataoliver

Blanda ihop alla ingredienser 
till marinaden. Vänd runt kött-
skivorna i marinaden så de 
täcks ordentligt. Låt marinera 
i kylen minst 8 tim. 

Potatissallad: Dela tomaterna 
och tärna gurka och potatis. 
Blanda yoghurten med vitlök, 
dill, olja, salt och peppar. 
Vänd runt grönsaker, potatis 
och oliver med yog hurten.

Grilla köttet tills det är 
ge nom stekt och har fin yta. 
Servera med potatissalladen
och gärna lite grönsallad. 

Grillad fläskkarré med potatissallad40  
min

4 portioner

150 g risnudlar
2 morötter
2 salladslökar
3 dl färska böngroddar
½ dl sesamfrön, torrostade
1 kruka koriander, grovt skuren

Dressing:
½ dl japansk soja
2 msk vatten
2 msk fisksås
1 msk strösocker
1–2 lime, pressad saft
½ röd chili, finhackad
1 msk finriven ingefära

Havskräftor:
8–12 havskräftor
50 g smör, rumsvarmt
½ röd chili finhackad
1 vitlöksklyfta, finriven
1 lime, finrivet skal
flingsalt

Tillaga nudlarna enligt anvisningen på förpackningen 
och skölj sedan i kallt vatten. Strimla morötter och 
salladslök. Rör ihop soja, vatten, fisksås, socker och 
limesaft. Tillsätt chili och ingefära och vänd ihop med 
nudlar, grönsaker och sesamfrön. Toppa med koriander.

Dela kräftorna på längden. Rör ihop smör, chili, vitlök 
och limeskal (endast det gröna). Bred lite av smöret  
på kräftorna. Grilla hastigt över het glöd. Klicka på 
mer smör och smula över flingsalt. Servera med  
nudel salladen.

Grillade havskräftor med nudelsallad40  
min

SARA TIPSAR!
Låt köttet bli 

rumstempererat 
innan det läggs 

på grillen. 
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4 portioner

800 g kummelfilé
1 tsk salt
8 vita sparrisar
800 g potatis
1 citron, delad
olivolja

Rucolasmör:
75 g rumsvarmt smör
2 msk olivolja
15 g rucola
salt

Skär fisken i fyra bitar och salta. Skala sparrisen och lägg i kallt 
vatten med några droppar citron i. Skala och koka potatisen i 
saltat vatten. Mixa ihop smör, olja och rucola till ett grönt smör. 
Smaka av med salt. 

Grilla sparrisen tills den är mjuk med fin färg. Grilla citronhalv-
orna med snittytan nedåt. Klappa in fisken med olja och grilla 
med skinnsidan nedåt tills den fått en fin grillyta. Vänd varsamt 
och grilla snabbt på andra sidan. Lyft gallret från värmen så blir 
det lättare att lossa fisken från gallret. Pressa lite citron över 
fisken vid servering och servera med potatis och rucolasmör. 

Grillad kummel och vit sparris40  
min

SARA TIPSAR!
Kummel kan bytas 
mot torskrygg eller 
kolja, de är också 

goda att grilla!
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5 dl

3 nektariner
2 salladslökar
1 vitlöksklyfta
2 msk olivolja
2 msk ljus sirap
1 msk vitvinsvinäger
1 tsk chiliflakes
1 tsk malen koriander
10 nejlikor
salt

Tärna nektarinen och hacka lök och vitlök. 
Fräs i olja tills löken är mjuk. Tillsätt resten 
av ingredienserna och låt sjuda ca 10 min. 
Lyft ev ur nejlikorna. Smaka av med salt. 
Häll upp i en rengjord burk och förvara i 
kylen. Servera till grillat.

Nektarinchutney

2 portioner

1 fetaost (150 g)

Nektarinsalsa: 
2 nektariner
½ röd chili, finhackad
1 salladslök, tunt skivad
1/3 kruka basilika eller mynta
½ dl olivolja
2 msk vit balsamvinäger 
1 msk flytande honung
salt och svartpeppar

Dela nektarinerna på mitten och ta bort 
kärnan. Grilla nektarinerna till fin färg och 
ljumna rätt genom. Skär i mindre bitar och 
vänd varsamt ihop med resten av ingredi-
enserna. Lägg fetaosten på en tallrik och 
ställ ev i mikron ca 1 min. Skeda över salsan 
och servera som förrätt, på en buffé eller 
till grillad kyckling eller fläskkarré, eller 
som tillbehör till din grillmiddag.

Nektarinsalsa 
med fetaost

10  
min

15  
min

2 portioner

2 stenugnsbakade pizzabottnar
300 g kantareller, rensade
1 msk smör
1 vitlöksklyfta, finhackad
salt och svartpeppar
250 g ricotta
2 salladslökar, tunt skivade
40 g parmesan, hyvlad
½ dl hackad persilja
citronskal

Stek kantarellerna i smör på hög värme under omrör-
ning. Tillsätt vitlök i slutet och salta och peppra. Bred 
ricotta på pizzabottnarna och toppa med kantareller 
och salladslök. Smula över salt och dra några varv 
med pepparkvarnen. Hetta upp pizzastenen på grillen 
och grilla pizzorna under lock ca 5 min. Toppa med 
hyvlad parmesan, persilja och finrivet citronskal 
(endast det gula). 

Kantarellpizza25  
min

SARA TIPSAR!
Gott att servera 
som tilltugg till 

fördrinken i väntan 
på grillmaten.

SARA TIPSAR!
Nektariner får  

en extra god och 
rökig smak när  

de grillas.
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SLÄCK TÖRSTEN MED EN

SOMMARFAVORIT

Portable 2.0

För en renare grillglädje 
– välj grillbriketter och 
grillkol från Änglamark. 
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Grillhandskar med 
värmeskyddande 

beläggning i silikon. 

… pizzasten  
till grillen.

Hopfällbar  
pizzaspade 

och...

Grillspett Push,    
    med pushfunktion 
         för lätt servering.Insektsnät för tallrik. 

Hopfällbar gasolgrill, perfekt 
till balkongen eller camping. 

Finns även i svart.

Grillborste  
för en ren och 

snygg grill. 

Grillset Premium,  
praktiskt och  

snyggt grillset. 

Wortham 4.1
14

Slipp objudna  
snyltgäster  
i sommar. 

Stadig gasolgrill  
med 4 huvud- och  

1 sidobrännare samt  
MGS grillgaller.

GRILLPRYLAR 
ATT GILLA

Att grilla är livet. Här är några 
av prylarna som du hittar  

i våra butiker.

A�t för d�
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8–10 portioner

400 g kokta rödbetor
2 dl crème fraiche
200 g fetaost eller chèvre
½ kruka basilika (både blad 
och stjälk)
300 + 150 g naturell färskost
1 vitlöksklyfta, finriven
12 skivor rostbröd av surdeg
30 g rucola
250 g jordgubbar
2 msk pinjenötter, torrostade
olivolja, flingsalt och svart-
peppar
grönt till garnering t ex, 
rucola, gräslök, ärtskott, 
krasse

Skär hälften av betorna i
skivor och hälften i klyftor. 
Blanda eller mixa crème 
fraiche med fetaost till en 
slät kräm. Mixa basilika med 
300 g färskost och vitlök till 
fin grön färg. Smaka av med 
salt och peppar.

Lägg ut fyra brödskivor på 
ett tårtfat eller serverings-
fat (skär ev bort lite kanter). 
Bred på fetaostkrämen och 
täck med de skivade röd-
betorna. Fördela rucolablad 
över och lägg på ett lager till 

med brödskivor. Bred  
på basilikakrämen och  
täck med ett lager skivade 
jordgubbar. 

Blanda ihop resten av de två 
ostkrämerna med 150 g färsk-
ost och täck hela tårtan med 
hjälp av en spatel. Toppa tår-
tan med rödbetsklyftor och 
jordgubbar. Strö över pinje-
nötter och smula ev på mer 
ost. Ringla över olivolja och 
dra ev ett varv med peppar-
kvarnen. Garnera kanterna 
med gröna blad och örter.

Vegetarisk smörgåstårta med jordgubbar45  
min

4 portioner

1 knippe grön sparris
2 mozzarella (à 125 g)
70 g salladsmix
250 g jordgubbar, delade
1 dl urkärnade kalamataoliver
200 g körsbärstomater, delade
½ liten rödlök, tunt skivad
1 kruka basilika, plockade blad
3 msk olivolja
flingsalt och svartpeppar
½ citron, finrivet skal

Grön sallad med jordgubbar och sparris15  
min

Ansa sparrisen och grilla eller stek hastigt. Skär i tre 
delar. Bryt mozzarellan i sex bitar vardera. Varva sallad, 
sparris, jordgubbar, oliver, tomater, lök och basilika på ett 
serveringsfat. Ringla över olja och krydda med salt och 
peppar. Toppa ev med citronskal (endast det gula).

16

SARA TIPSAR!
Variera med 

limeskal istället 
för citronskal.

LJUVLIGA

Svenska jordgubbar är godast i världen. Så är det bara. Ju svalare 
klimat desto mera smak. Helst ska de vara lite mindre, då smakar  

de ännu mer. Och är de solvarma… behöver vi ens förklara? 
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Ca 4 dl
4 portioner

200 g jordgubbar
1 schalottenlök
1 vitlöksklyfta
3 msk ljus sirap
1 msk kinesisk soja

1 msk vinäger
1 tsk paprikapulver
1 tsk malen  
koriander

Mixa ihop alla ingredienser till en jämn 
marinad. Marinera kött eller kyckling, 
gärna över natten. Passar bäst till nötkött.

500 g jordgubbar
1 dl hackad mynta
1 liten rödlök, finhackad
½ citron, finrivet skal och 
pressad saft
1 tsk chiliflakes
flingsalt
honung

Ansa och tärna jordgubbarna fint. Blanda 
med mynta, lök, citronskal (endast det 
gula), citronsaft och chiliflakes. Smaka av 
med flingsalt och honung.

Marinad med 
jordgubbar

Jordgubbssalsa 5  
min

10  
min

SARA TIPSAR!
Jordgubbssalsan

passar perfekt  
till biff eller  
entrecôte.
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DRINKAR

2 glas

2 glas 2 glas

225 g frysta jordgubbar
10 isbitar
1 lime, pressad saft
3 msk sockerlag
8–12 cl ljus rom

Lägg alla ingredienser i en 
blender som klarar att mixa 
is och mixa till slushkonsis-
tens. Häll upp i två glas och 
garnera ev med jordgubbar.

8 cl konc flädersaft
½ citron, pressad saft
is
2–4 myntakvistar
½ liten citron, i skivor
4 dl mousserande vin eller 
fruktsoda

Häll upp flädersaft och 
pressa i citronsaft i två glas. 
Fyll på med is, mynta och 
citronskivor. Häll på mouss-
erande vin eller frukt soda till 
toppen. 

8 cl rom
4 cl grand marnier
2 cl amaretto 
ca 5 dl ananasjuice
1 lime, pressad saft
4 cl grenadine eller granat-
äppeljuice
is

Mät upp spritsorterna i två 
glas och fyll på med juice, 
limesaft och is. Droppa i 
grenadine och garnera ev 
med ananas.

Strawberry 
daiquiri

Hugo Mai tai5  
min

5  
min

5  
min

SOMMARENS

SNYGGASTE

20
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Förrätt

Trerätters
Varmrätt

1 zucchini
1 rödlök
2 grillostar (à 150 g)
2 msk olivolja
200 g körsbärstomater
1 vitlöksklyfta, riven
1 frp hummus (200 g)
ev 1 baguette

4 portioner

Vegetarisk bowl30  
min

4 portioner

2 mjuka tunnbröd
140 g färskost med pepparrotssmak
200 g kallrökt lax i skivor
20 g rucola
svartpeppar

Tunnbrödsrullar med lax och pepparrot10  
min

Skär zucchini och rödlök i jämnstora klyftor. Skär grill-
osten i stavar. Hetta upp olja i stekpannan till storm- 
köket. Stek lök, zucchini, tomat och vitlök tills de mjuknat. 
Stek osten i olja till fin färg. Fördela i tallrikar och klicka 
på en sked hummus. Servera ev med en bit bröd.

Bryt mönstret för en smakfull mat- och naturupplevelse i ett! 
Lämna spisen hemma och ta med stormköket för en  

finmiddag i det fria. Här är menyn för kvällen:

I NATUREN

SARA TIPSAR!
Ta med de  

grönsaker som  
finns hemma i kylen  

och behöver 
gå åt.

Bred färskost över bröden och lägg på lax-
skivor. Toppa med rucola och svartpeppar 
och rulla ihop. Skär rullarna i 2 cm bitar. 



SMAKA PÅ

SMAKA PÅ HANTVERK
KORVMAKARNA, PRIMÖRER & PENNE.   
DÄR HAR DU VÄRLDENS BÄSTA RÄTT.   

NÄR DET SKA VARA RIKTIGT GOTT.

24

1 liter skivad rabarber
3 dl strösocker
1 msk vatten
4 dl vaniljsås
6 havrekakor

Koka upp rabarber, socker 
och vatten. Låt koka tills 
rabarbern är mjuk, ca 10 min. 
Låt svalna något. Servera i 
kåsor med vaniljsås och 
krossade kakor. 

Rabarberkompott 
med vaniljsås
4 portioner

10  
min

Efterrätt

SARA TIPSAR!
Förbered kompott 

hemma och köp färdig 
vaniljsås (det är alltid 

okej att fuska lite).
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12 bitar Ugn: 175°

150 g smör
¾ dl mjölk
3 ägg
3 dl strösocker
4 dl vetemjöl
1 msk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
225 g frysta blåbär

Blåbärskaka i långpanna 45  
min

24 stycken Ugn: 175°

170 g smör
1 ½ dl bryggt kaffe 
¾ dl kakao
80 g mörk choklad, finhackad
3 dl ljust farinsocker strö
1 tsk äkta vaniljsocker
1 krm salt
3 ägg
2 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver

Frosting:
100 g färskost naturell 
75 g smör, rumsvarmt 
1 tsk kakao
1 ½ dl florsocker 

Smält smöret i en kastrull tillsammans 
med kaffe. Ta kastrullen från värmen 
och tillsätt kakao, choklad, socker, 
vaniljsocker och salt. Vispa ner äggen 
och sikta ner mjöl blandat med bak-
pulver. Fördela smeten i 24 muffins-
formar i muffinsplåtar. Grädda mitt i 
ugnen ca 15 min. 

Frosting: Vispa ihop färskost,  
smör och kakao ordentligt med  
elvisp. Vispa ner florsockret  
lite i taget. Spritsa frostingen  
på muffinsen.  

30  
min

26

Smält smöret i en kastrull 
och häll i mjölken. Vispa 
ägg och socker lätt. 
Blanda ihop alla torra 
ingredienser. Rör ihop alla 
ingredienser till en jämn 
smet. Bred ut i en plåt 
(25x35 cm) klädd med 

bakplåtspapper och strö 
över blåbären. Grädda mitt 
i ugnen ca 30 min. Servera 
ev med vaniljsås eller 
råkräm.

SOMMARENS 
Att baka är långsamhetens lov. Låt det ta tid.  

Och baka minst en kaka om dagen. 

Muffins med frosting

SARA TIPSAR!
Låt muffinsarna 

svalna helt innan 
de spritsas med 

frostingen.

söta
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VANILJSÅS
Livet är för kort för att inte få njuta av riktig vaniljsås.  

Skillnaden mellan äkta och annan är magisk, och har du  
en gång upptäckt det finns ingen väg tillbaka. 
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Så här gör du din egen
KÖKSSKOLAN

Vaniljsås

Råkräm

TIPS!
Grädden kan 

bytas till hälften 
grädde, hälften 

mjölk.

1 Skrapa ner fröna ur vanilj-
stången i en kastrull med 

3 dl vispgrädde och 1 dl strö-
socker. Lägg även i själva 
stången. Värm på medelvärme 
tills sockret smält.

2 Lyft ur vaniljstången. 
Vispa upp 3 äggulor lätt 

och häll i kastrullen. Vispa 
konstant tills såsen börjar 
tjockna. Lyft kastrullen från 
värmen och ställ ner i ett 
iskallt vattenbad. Låt kallna.

3 Har det råkat blivit små-
klumpigt av att gulan 

 koa gulerat för snabbt? Ingen 
fara, sila bara såsen genom  
en finmaskig sil.

1 Vispa 4 äggulor och  
2 msk strösocker fluffigt 

med elvisp. 
2 Vispa 3 dl vispgrädde 

fluffigt. 3 Vänd ner grädden i ägg-
vispet och tillsätt 1 msk 

äkta vaniljsocker.

6 portioner Ugn: 150°, 225°

2 dl vetemjöl
2 dl havregryn
1 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
100 + 70 g smör 
½ dl strösocker
½ dl sirap
½ dl grädde
1 tsk kardemumma-  
kärnor, mortlade
250–300 g rabarber

Blanda mjöl, havregryn, 
socker och vaniljsocker. 
Mät upp 100 g smör,  
socker, sirap, grädde  
och kardemumma

Knäckig rabarberpaj1  
tim

i en kastrull. Låt blandningen 
koka 5 min. Ta kastrullen från 
värmen och rör ner ca 1/3 av 
mjölblandningen (topping). 
Tillsätt 70 g smör i resten av 
mjölbland ningen och smula 
ihop med fingrarna. Fördela 
smuldegen i en pajform, 
24 cm i diameter. Skär 
rabarbern i 2 cm 
bitar och för- 
dela ovanpå. 

Häll knäcktoppingen över ra bar -
bern och grädda mitt i ugnen ca 
40 min. Höj ev temperaturen i 
slutet för att få lite extra färg.

Vill du ha ett fint mönster? Skär 
och lägg rabarbern enligt bilden, 
häll över knäcken och ta bort 
det som hamnar på rabarbern.



JOHNNY’S ® MAYO 
KOREAN BBQ   
4 PORTIONER

600 g fl ankstek
3 msk soja
1 riven vitlöksklyfta
1 msk Johnny’s Mayo Korean BBQ

100 g färskost
½ dl Johnny’s Mayo Korean BBQ
50 g babyspenat
4 stora tortillabröd

1 rödlök
½ huvud Salladskål
2 stora morötter
½ dl citronjuice
½ dl fi sksås
½ dl Johnny’s Mayo Korean BBQ

1. Tänd grillen. 

2. Blanda soja, vitlök och Johnny’s Mayo Korean BBQ. 
Lägg fl anksteken i marinaden och låt ligga en stund i 
rumstemperatur.

3. Blanda färskost och Johnny’s Mayo Korean BBQ med 
babyspenat. Bred smeten på två tortillabröd och lägg 
tortillabröd över som lock.

4. Skala rödlöken. Skär rödlök och salladskål i strimlor. 
Tvätta morötterna och strimla med potatisskalare. Blanda 
rödlök, salladskål och morotsstrimlorna med citronjuice, 
fi sksås och Johnny’s Mayo Korean BBQ. Grilla fl anksteken 
till en innertemperatur på 52°C och tortillabröden till fi n 
färg. Låt köttet vila en stund innan det skärs i skivor. Skär 
tortillabröden och servera till köttet med sallad och mayo.

NYHET!

30

24 stycken Ugn: 175°

200 g smör, kallt tärnat
1 dl strösocker
4 ½ dl vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
¾ dl nötkräm

Arbeta ihop smör, socker, mjöl och vanilj-
socker med händerna till en smidig deg. 
Dela i 24 bitar och forma till små bollar. 
Lägg ut på en plåt med bakplåtspapper och 
tryck en urgröpning med tummen. Klicka i 
en tesked nötkräm i varje och grädda mitt 
i ugnen 15–20 min. Låt svalna på plåten.

Mördegskakor25  
min

25–30 stycken Ugn: 175°

5 dl vetemjöl
2 dl strösocker
3 msk kakao
1 msk vaniljsocker
200 g smör, rumsvarmt
2 msk vatten
1 ägg, att pensla med
2 msk pärlsocker, till topping

Blanda de torra ingredienserna. Tillsätt 
smör och vatten, arbeta ihop till en deg. 
Forma degen till två rullar. Lägg rullarna på 
en plåt med bakplåtspapper och platta till 
dem. Pensla med lättvispat ägg och strö 
över pärlsocker. Grädda mitt i ugnen ca 
15 min. Skär upp i sneda, 2 cm breda bitar 
medan de fortfarande är varma. 

Chokladsnittar25  
min

SARA TIPSAR!
Nötkrämen 

kan bytas mot 
valfri sylt.



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 bb1415 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Årets grillsäsong är säkert extra efterlängtad. Att kunna laga 
mat och umgås utomhus känns också mer passande än 
någonsin. På Guldfågeln har vi ägnat det senaste året till att 
förbereda säsongens grillprodukter med marinader som gör 
det både enkelt och gott att komma igång direkt.  
 Vårt grillsortiment är fyllt med spännande och sommar- 
fräscha smaker och på guldfageln.se/grillakyckling hittar du 
massor med inspiration på goda tillbehör som höjer 
smakupplevelsen ännu mer. Visst behöver vi alla 
en ny smak på livet i sommar.

GRILLA MED 
GULDSMAK!
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