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Variera 
vardagen.
Vi börjar närma oss slutet på vintern, samtidigt som vi står 
mitt i vardagen. Mitt absolut bästa trick för att hitta variationen 
i vardagslivet är att börja i mitt eget kök – samtidigt som jag 
sneglar ut mot alla spännande kök som finns runtom i världen.
 
I receptsamlingen du håller i handen, tar jag avstamp i Nouruz 
– det persiska eller iranska nyåret. Från mezeplock med 
färg- och kryddstarka röror går matresan sedan vidare med 
bland annat kycklingpiccata, bananpannkakor, tomatig 
tacosoppa och fläskytterfilé med kallmarinad. Vi hinner också 
med både en restpizza på blomkålsblast och en matig laxvåffla 
på vägen. Och lite till.
 
Lite av varje, för variationens skull. Och lite från världens 
alla hörn, av samma anledning. Precis som vanligt är alla 
recept lättsamma, roliga och enkla att följa. 
Med andra ord: Att laga mat från hela världen 
behöver inte vara hela världen.

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

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

2

Våfflor med lax och rysk yoghurt 
4 portioner

30
min

1 100 g smör + 
 till gräddningen 
1 3 ½ dl vetemjöl
1 1 dl potatismjöl
1 1 tsk bakpulver
 1 tsk salt
1 4 dl mjölk eller 
 liknande dryck

Smält smöret. Vispa mjöl, bakpulver, salt 
och hälften av mjölken till en jämn smet. 
Vispa ner resten av mjölken och det smälta 
smöret. Hetta upp ett våffeljärn, smöra 
laggen och grädda ca ¾ dl smet åt gången. 
Servera våfflorna med lax, yoghurt, lök, dill 
och citronklyftor.
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Till servering:
1 kallrökt lax
 rysk yoghurt, 
 Lindahls
1 schalottenlök, 
 finhackad
1 dill, hackad
1 citron, i klyftor

Somersby 
Sparkling Rosé 0,0%.

Mousserande, halvtorr 
och starkt präglad av 
krusbär och jostabär. 
Aperitif och matdryck 

i ett.



Kallmarinerad fläskytterfilé med sötpotatisfries
4 portioner Tid: 35 min + 1 timme Ugn: 175°

35  
min

1 1 fläskytterfilé
1 smör, till stekning
 salt och svartpeppar
1 2 dl mango chutney
1 ½ dl vitvinsvinäger
1 1 schalottenlök, finhackad
1 1 dl hackad persilja
1 1 röd chili, hackad

Till servering:
 sötpotatisfries
 aioli
1 salladsmix

Bryn fläskytterfilén runtom 
i smör, salta och peppra. 
Lägg i en ugnsform och 
tillaga mitt i ugnen till en 
innertemperatur på 67°, 
ca 15 min. Låt köttet svalna.
Blanda mango chutney, 

vinäger, lök, persilja och 
chili. Skär köttet i skivor. 
Häll marinaden över köttet 
och låt marinera ca 1 tim i 
kylen. Servera med sötpotatis-
fries, aioli och salladsmix.
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Fajitagryta med kyckling
4 portioner

35  
min

1 500 g kycklingfilé, strimlad
1 1 gul lök, i klyftor
1 2 vitlöksklyftor, hackade
1 1 liten röd paprika, strimlad
1 1 liten gul paprika, strimlad
1 ½ zucchini, i halvmånar
1 neutral olja, till stekning
1 1 frp fajita kryddmix 
 (ca 30 g)
1 2 ½ dl grädde
 1 tsk flingsalt

Till servering:
1 3 dl ris
1 1 kruka koriander
1 1 lime, i klyftor
1 4 tortillabröd

Koka riset enligt anvisningen 
på förpackningen. Stek lök, 
vitlök, paprika och zucchini i 
olja ca 5 min, lägg över på en 
tallrik. Stek kycklingen i olja 
ca 5 min och strö över krydd-
mixen. Lägg i de stekta grön-

sakerna, häll på grädde 
och salta. Sjud under lock 
ca 10 min. 

Servera grytan med ris, 
koriander, limeklyftor 
och tortillabröd.



4 portioner

1 300 g färs, valfri
1 1 gul lök, hackad
1 smör, till stekning
1 2 vitlöksklyftor, hackade
1 1 msk malen spiskummin
1 ½ msk paprikapulver
1 ½ msk torkad oregano
1 1 tsk chilipulver
1 2 frp krossade tomater 
 (à 500 g)
 5 dl vatten
1 2 msk oxfond
 salt och svartpeppar

Till servering:
 blue corn tortillachips
1 gräddfil
1 majskorn
1 färsk koriander 

Tacosoppa med färs30  
min

Bryn färs och lök i smör tills 
färsen är brun och smulig. 
Tillsätt vitlök och kryddor och 
stek ytterligare några minuter. 
Häll i krossade tomater, 
vatten och fond och låt koka 
ca 15 min. 

Smaka av med salt och peppar. 
Servera soppan med tortilla-
chips, en klick gräddfil och 
majs. Toppa med koriander.

Kycklingpiccata med ratatouille och bulgur
4 portioner 

45  
min

1 600 g kycklingfilé
 1 tsk salt
1 2 ägg 
1 100 g parmesanost, 
 finriven
1 1 dl vetemjöl
1 smör, till stekning

Ratatouille: 
 1 frp ratatouillemix 
 (400 g), Hackat & klart
1 2 vitlöksklyftor, hackade
1 2 msk tomatpuré
1 1 msk olivolja
1 1 frp hela tomater (400 g)
1 1 msk balsamvinäger
1 2 tsk torkad salvia 
1 1 tsk torkad timjan
1 ½ tsk cayennepeppar
 salt 

Bulgur:
1 3 dl bulgur
1 1 tsk gurkmeja

Ratatouille: Stek ratatouille-
mix, vitlök och tomatpuré i 
olja några minuter så att 
grönsakerna blir lätt brynta. 
Tillsätt tomater, vinäger och 
kryddor och låt puttra ca 15 
min, rör då och då.

Bulgur: Koka bulgur enligt 
anvisningen på förpackningen 
men tillsätt gurkmeja i kok-
vattnet.

Piccata: Skär kycklingfiléerna 
i tunna skivor på längden och 
salta. Vispa ihop ägg och par-
mesan. Vänd kycklingen först 
i vetemjöl och sedan i ägg-
blandningen. Stek i smör på 
medelvärme ca 3 min per sida.
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SARA TIPSAR: 
Färdig tunnskivad 

kycklingfilé finns att 
köpa i din butik.

Toppa gärna 
med persilja.



Pizza med blomkål Färsk pastagratäng med ädelost
4 portioner Ugn: 225° 4 portioner Ugn: 200°

40  
min

35  
min

 1 pizzakit, 600 g
1 150 g blandad riven ost, 
 t ex fetaost, mozzarella och 
 prästost
1 150 g tunt skivade blomkåls-
 buketter samt blast
1 plockade färska örter, 
 t ex basilika, oregano 
 och persilja

Rödbetspizzasallad:
 1 frp rödbetsspaghetti 
 (250 g) Hackat & klart
1 1 msk olivolja
1 1 msk vitvinsvinäger
 salt och 
1 svartpeppar

1 2 frp färsk fylld pasta, 
 t ex tortellini (à 250 g)
1 1 gul lök, hackad
1 smör, till stekning
1 70 g färsk spenat
1 4 dl vatten
1 2 dl grädde
 140 g ädelost, t ex Kvibille 
 ädel eller gorgonzola
 salt och svartpeppar
1 250 g körsbärstomater, 
 gärna på kvist

Till servering:
1 salladsmix

Lägg ut pizzadegen på en 
plåt med bakplåtspapper 
och bred på tomatsåsen. 
Strö osten över tomat-
såsen och lägg på blom-
kålen. Grädda mitt i ugnen 
ca 25 min. Strö hackade 

örter över den gräddade 
pizzan och servera med 
pizzasalladen.

Blanda rödbetsspaghetti, 
olja och vinäger. Smaka av 
med salt och peppar.

Fräs löken i smör tills den 
mjuknat utan att få färg. 
Tillsätt spenaten och stek tills 
den mjuknat. Häll i vatten och 
grädde. Smula ner hälften av 
ädelosten. Värm såsen så att 
osten smälter, smaka av med 
salt och peppar. 

Lägg pastan i en ugnsform och 
häll över såsen. Lägg tomaterna 
ovanpå och smula över resten 
av ädelosten. Tillaga mitt i 
ugnen ca 20 min. Servera 
gratängen med salladsmix.
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SARA TIPSAR: 
Minska matsvinnet, 
även blasten går fint 
att lägga på pizzan.

SARA TIPSAR: 
 Tryck ner pasta-

knytena så de ligger 
under såsen.

Carlsberg Non 
Alcoholic Organic 0,5%
Ett friskt öl som balan-
serar upp smakerna och 

sältan i pizzan.
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Morotshummus
6 portioner Ugn: 225°

30  
min

1 300 g morötter
1 1 msk neutral olja
1 1 frp kikärtor (400 g), sköljda
1 3 msk tahini
1 ½ tsk malen spiskummin
1 ½-1 citron, saft
 salt och svartpeppar

Skala och dela morötterna på längden. 
Vänd runt i olja på en plåt och rosta 
mitt i ugnen ca 20 min. 
 
Mixa morötter, kikärtor, tahini och spis-
kummin slätt. Smaka av med citron-
saft, salt och peppar.

Värm falafeln enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek blomkål, lök, vitlök, chili och saffran i olja tills 
blomkålen mjuknat, ca 10 min. Smaka av med salt 
och peppar. Servera falafeln med blomkålsriset och 
toppa med granatäppelkärnor 
och persilja.

Falafel med 
saffransstekt 
blomkålsris
4 portioner 

 Wasabröd Happy Pumpkin  
 Seeds & Sea Salt och   
 Wasabröd Enjoy Sweet   
 Potato & Kale
1 1 frp fryst falafel (700 g)
 1 frp blomkålsris (300 g) 
 Hackat & klart
1 1 gul lök, finhackad
1 2 vitlöksklyftor, finrivna
1 1 röd chili, finhackad
1 1 frp saffran (½ g)
1 1 msk neutral olja
 salt och svartpeppar
 granatäppelkärnor, 
 till servering
1 persilja, till servering

Servera gärna 
med morots-
hummus.

Jättegott med 
bara smör eller 

olivsmör på.

Falcon Lager 
Alkoholfri 0,5%

Ett friskt och humle-
doftande öl, till plock-
mat och sällskapliga 

stunder.

30  
min

SARA TIPSAR: 
Smaksätt färskost med 
het ajvar och servera till 

Wasabröd Happy Pumpkin 
Seeds & Sea Salt och 

Wasabröd Enjoy Sweet 
Potato & Kale.
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Omelettrulle med grönkål och fetaost 
4 portioner Ugn: 175°

35  
min

1 1 dl vetemjöl 
1 1 tsk bakpulver 
1 5 dl standardmjölk
1 4 ägg
1 50 g smör, smält
 ½ tsk salt 

Fyllning:
1 200 g grönkål,  
 plockade blad
1 1 vitlöksklyfta,  
 finhackad
1 1 msk olivolja
 salt
1 150 g fetaost

Tomatsallad:
1 250 g tomater
1 1 msk olivolja
1 2 tsk balsamvinäger
 salt
1 svartpeppar

Vispa ihop mjöl och bakpulver 
med 1 dl av mjölken till slät 
konsistens. Tillsätt resten av 
mjölken, ägg, smör och salt. 
Vispa till en jämn smet. 
Häll ut i en djup ugnsplåt, 
klädd med bakplåtspapper. 
Grädda mitt i ugnen ca 20 min.
Lägg ett bakplåtspapper över 
omeletten och vänd runt så 
undersidan hamnar uppåt. 

Stek grönkål och vitlök i olja 
tills kålen mjuknat, smaka av 
med salt. Fördela hälften av 
kålen över den klara omeletten. 

Smula över hälften av fetaosten 
och rulla ihop omeletten med 
hjälp av bakplåtspappret till 
en kompakt rulle. Toppa med 
resterande grönkål och smulad 
fetaost. 

Tärna tomaterna fint och 
vänd runt med olja, vinäger, 
salt och peppar och servera 
till omelettrullen.

1664 Kronenbourg
Blanc Alkoholfri

Ett friskt franskt veteöl 
passar perfekt till en 

smakrik omelett.
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Fint att garnera 
med citronmeliss!

Smördegspizza 
med mango och apelsin

Bananpannkakor med bär och kvarg

8 portioner Ugn: 200°

4 portioner
25  

min
25  

min

 1 frp färsk smördeg (250 g)
1 1 ägg
1 200 g färskost
1 ½ dl florsocker
1 1 lime, finrivet skal
1 1 mango, skivad
1 1 apelsin, skivad
 1 dl granatäppelkärnor 
1 ev citronmeliss

1 3 ägg
1 2 bananer
1 1 dl kikärtsmjöl
1 1 tsk bakpulver
 ½ tsk salt
1 smör eller  
 kokosolja, till 
 stekning

Till servering:
1 färska bär
1 kvarg

Rulla ut smördegen och nagga 
den med en gaffel. Pensla 
kanterna med lättvispat ägg. 
Grädda mitt i ugnen tills den 
fått fin färg, ca 15 min. Låt 
kallna. Rör ihop färskost, flor-
socker och limeskal (endast 

det gröna). Bred färskosten 
på den gräddade smördegen. 
Lägg på mango- och apelsin-
skivor och strö över granat-
äppelkärnor. Garnera ev 
med citronmeliss.

Mixa ägg, bananer, mjöl, bakpulver och 
salt med en stavmixer till en slät smet. 
Stek små pannkakor i smör. 
Servera pannkakorna med bär och kvarg.

SARA TIPSAR: 
Vill du ha 

sötare pannkakor, 
använd mogna 

bananer.

SARA TIPSAR: 
Toppa pizzan 

med dina favorit-
frukter.
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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 beec27 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

NYHET

Högt fiberinnehåll 

– fyllda med frukt 

och nötter.

LADDA
BATTERIERNA!

Boosta dig själv med våra supergoda kallpressade shots, frukt- och nötbars  
och våra  sesamkakor. Perfekta när du är på språng och behöver en snabb kick. 


