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Middagar, snittar        
   och gott i glasen.

RECEPT OCH INSPIRATION TILL VARDAG OCH ADVENT 



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

4 glas Tid: 10 min + 30 min

5 dl vatten
1 kanelstång
8 nejlikor
½ tsk kardemummakärnor
20 g ingefära, tunt skivad
1 msk svart te
2 msk strösocker
ca 4 dl mjölk eller havredryck
ev pepparkakskrydda, att toppa med

Chai latte 10  
minLadda upp med  

nya smaker
Tiden före jul är fylld av förväntan och förberedelser, men också vardagar då 
allt ska fungera som vanligt. Samtidigt är det en period då vi kanske vill ägna 
lite mer tid åt umgänge med familj och vänner. Att passa på och träffas inför 
den 24:e på glöggkvällar är bland det mysigaste som finns för att förlänga 
den härliga julkänslan. 

Följande sidor innehåller flera smakrika recept med såväl klassiska svenska 
smaker som spännande inslag av Asien. Bland annat en Panang curry med 
kyckling som ger extra skjuts åt smakupplevelsen runt middagsbordet. 
Dessutom hittar du ett uppslag med perfekta alternativ till glöggen liksom   
tips på tilltugg att servera när det ringer på dörren. Och som avslutning;  
några riktigt smarriga bak- och desserttips såklart.

Njut av alla smaker och varandras sällskap.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Häll vattnet i en kastrull och lägg i kryddor, 
ingefära, te och socker. Låt koka upp. Dra 
 kastrullen från värmen och låt stå och dra 
minst 30 min, gärna längre. Sila bort alla 
kryddor och värm vätskan. Värm mjölken och 
vispa den skummig. Häll upp chai i glasen 
och sedan mjölk. Toppa med mjölkskummet 
och ev pepparkakskrydda.

Spara kryddblandningen 
och koka upp en ny omgång 
om du vill göra mer chai. 
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1 dl flytande honung 
1 pkt saffran (½ g)
8–12 skivor kavring
2 msk smör
200 g brieost
1 dl valnötter

Värm honung och saffran i en kastrull, låt 
svalna något. Stansa ut eller skär bröden i 
valfria former. Stek brödbitarna i rikligt 
med smör på båda sidor. Lägg en bit brie-
ost på bröden och toppa med valnötter. 
Ringla över saffranshonungen.

4 portioner

Snittar med brie  
och saffranshonung

20  
min

ca 20 stycken 2 plåtar Tid: 10 min + 30 min i ugn 
Ugn: 175°

150 g kallrökt lax
150 g färskost
½ dl finhackad dill
½ dl finhackad gräslök

Hacka laxen fint och blanda med 
färskosten. Forma till små bollar 
och rulla i dill och gräslök. 

1 dl hasselnötter eller mandel
1 dl solroskärnor
1 dl sesamfrön
½ dl linfrön
2 msk fiberhusk
1 tsk flingsalt
2 dl kokhett vatten
½ dl rapsolja

Laxbollar Fröknäcke med nötter10  
min

10  
min

SARA TIPSAR: 
Även gott med 

chèvre och rostade 
pumpafrön. 

Perfekt tillsammans 
med fröknäcket.

Finhacka nötterna och blanda med resten av de 
torra ingredienserna. Häll i vatten och olja och 
rör om till en fast deg. Dela degen i två delar och 
kavla varje del tunt mellan två bakplåtspapper. 
Lägg på varsin plåt, behåll det undre bakplåts-
pappret. Smula ev över extra salt och grädda 
plåtarna i varmluftsugn ca 30 min. Låt svalna och 
bryt i bitar. Förvara i burk med tättslutande lock.
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1 flaska Tid: 10 min + 8 tim

Alkoholfri glögg10  
min

1 flaska alkoholfritt rött vin 
(750 ml)
15 g färsk ingefära, 
tunt skivad
3 bitar pomerans 
2 kanelstänger

1 tsk kardemumma- 
kärnor
10 nejlikor
1 dl strösocker 
russin och mandlar, 
till servering

Häll vinet i en kastrull och lägg i 
ingefära, pomerans, kryddor och 
socker. Koka upp, ta kastrullen 
från värmen och låt stå och dra 
minst 8 timmar, gärna över natten. 
Servera glöggen varm med russin 
och mandlar. 

Tips: Har du en urskrapad vaniljstång 
över, låt den koka med i glöggen.

2 glas

Glöggdrink 
med äppelmust

5  
min

1 äggvita (kall)
3 dl äppelmust (råsaft av äpple)
½ dl vit glögg
ev 2 msk vodka
is

GLÖGG
Ingen vill väl vara utan glögg före jul? Eller? Här är 

några nya varianter på den gamla hederliga glöggen. 
Och för de lite yngre i sällskapet, testa gärna en 
varm äppelmust eller lingondricka. Supergott!

Ingen jul utan

Blanda valfritt bubbel med en skvätt 
vit glögg för extra lyxig julstämning. 

Lägg äggvitan i en drinkshaker och 
häll i must, glögg och ev vodka. 
Skaka ordentligt ca 15 sek. Öppna 
och lägg i några isbitar och skaka 
ytterligare 10 sek. Häll upp i två 
glas och servera direkt. 
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500 g sötpotatis 
200 g grönkål, i bitar
2 msk olivolja
1 tsk flingsalt

Fetaostbiffar:
150 g fetaost
3 dl kokt vit quinoa
2 ägg
1 dl finhackad röd paprika
½ dl hackade pumpakärnor
1 msk torkad oregano eller 
1 msk finhackad färsk
1 msk potatismjöl 
1 vitlöksklyfta, finriven
1 tsk chiliflakes
½ tsk salt 
olivolja, till stekning

Apelsin- rosmarintzatziki:
3 dl yoghurt (10%)
1 apelsin, fintärnad
1 msk finhackad rosmarin
1 vitlöksklyfta, finriven
1 msk flytande honung
2 tsk olivolja
salt

Blanda alla ingredienser till tzatzikin, smaka av med 
salt. Skala och tärna sötpotatisen. Stek på medelvärme 
i olja tills den är mjuk och har fin färg. Lägg upp på ett 
fat. Höj värmen och stek grönkålen hastigt. Salta.

Fetaostbiffar: Smula ner fetaosten i en bunke och vänd 
ihop med resten av ingredienserna. Hetta upp olja i en 
stekpanna och klicka i smeten till små biffar. Stek till fin 
färg på båda sidor. Servera biffarna med sötpotatis, 
grönkål och tzatziki.

4 portioner Ugn: 200°

Fetaostbiffar med apelsin- och rosmarintzatziki40  
min

SARA TIPSAR: 
Gott också att servera 
med klyftpotatis och 
färdigköpt tzatziki.
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1,2 kg fläskkarré, i bit
3 vitlöksklyftor, finrivna
1 msk kumminfrön
2 tsk salt
1 kg potatis

Surkål:
6 dl surkål 
2 dl vatten
1 msk oxfond
½ msk kumminfrön

Fläskstek med 
kummin och surkål

30  
min

6 portioner Tid: 30 min + 1 tim 30 min i ugnen Ugn: 175°

4 portioner

3 dl jasminris
4 kycklingfiléer
400 ml kokosmjölk
2 dl vatten
2 msk kycklingfond
125 g broccoli, i buketter 
1 kruka koriander
ev 1 röd chili, skivad

Kryddpasta:
20 g färsk ingefära, riven
2 vitlöksklyftor
1 citrongräs, fint skuren
1 röd chili, tunt skivad
½ msk malen koriander

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Blanda alla 
ingredienserna till kryddpastan med en skvätt av kokosmjölken 
och mixa slätt. Stek kryddpastan tills det börjar dofta och 
mörkna något. Dela kycklingfiléerna i tre bitar vardera och låt 
steka med under omrörning, ca 3 min. Häll i resten av kokos-
mjölken, vatten och fond. Låt sjuda ca 10 min, lägg i broccolin 
när ca 5 min återstår. Servera grytan med ris, koriander och 
ev extra chili.

Panang curry med kyckling30  
min

Skär täta snitt i fettkappan på fläskkarrén. Gnid in köttet 
med vitlök, kummin och salt. Lägg i en rymlig ugnsform 
och tillaga mitt i ugnen ca 1 ½ tim. Skala potatisarna och 
lägg bredvid köttet efter 30 min. Salta lätt. Vänd potatisarna 
och skeda skyn över köttet några gånger under ugnstiden. 

Sjud surkål, vatten, fond och kummin i ca 10 min. 

Skär köttet i skivor och servera med potatis och surkål. 

SARA TIPSAR: 
Välj en köttbit med 
mycket fett ovanpå 
så blir den krispig 

och god.
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4 portioner Ugn: 200°

1 blomkålshuvud (ca 500 g)
50 g riven lagrad ost
1 dl mandel, grovhackad
1 dl granatäppelkärnor
½ dl hackad persilja

Ostsås:
1 liten vitlöksklyfta, finhackad
1 msk neutral olja
2 ½ dl grädde
150 g riven lagrad ost 
1 tsk paprikapulver
½ tsk grovmalen svartpeppar
2 krm malen muskotnöt
1 msk fransk senap 

Ostsås: Fräs vitlöken hastigt i olja utan att den får färg. 
Tillsätt grädde och ost. Värm på låg värme tills osten 
smält. Rör ner de torra kryddorna och senap.

Dela blomkålen i jämnstora buketter och lägg i kokande 
vatten. Koka 3–4 min och låt blomkålen rinna av i durk-
slag. Vänd ihop blomkålen med ostsåsen och häll upp i 
en gratängform. Strö över riven ost och mandel. Tillaga 
mitt i ugnen till fin färg, ca 10 min. Toppa med granat-
äppelkärnor och persilja. 

30  
min

Blomkålsgratäng

500 g entrecôte, i bit
1 dl japansk soja
3 msk mirin
2+2 msk strösocker
1 tsk sesamolja
1–2 vitlöksklyftor, finrivna
30 g ingefära, finriven
1 msk rapsolja
½ purjolök, tunt strimlad

Till servering:
3 dl jasminris 
2 msk torrostade sesamfrön

Frys ev entrecôten i 1–2 tim. Skär det sen i tunna skivor. 
Behåll fettet som ger den goda smaken. Blanda soja, mirin, 
2 msk socker, sesamolja, vitlök och ingefära. Vänd ner 
köttskivorna i blandningen och låt marinera i kylen minst 5 
tim, gärna längre. 

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Hetta upp 
olja i en wok eller stekpanna. Stek köttet i omgångar på hög 
värme under omrörning. Fräs sist på purjolöken och lägg 
tillbaka köttet i pannan. Smaka av med resten av sockret 
och ev mer soja. Servera köttet med ris och strö över 
sesamfrön. 

Yakiniku25  
min 4 portioner Tid: 25 min + ev 2 tim i frysen och 5 tim i kylen

SARA TIPSAR: 
Toppa med tunt skivad 

krispig purjolök.

Ta gärna med den 
goda blasten på 

blomkålen.
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4 portioner

Hälleflundra med vitvinssås35  
min

4 bitar hälleflundra 
(ca 800 g)
1 tsk salt
2 msk smör

Stekt savoykål:
400 g savoykål
2 msk smör
½ tsk salt
½ tsk strösocker

Vitvinssås:
2 schalottenlökar, 
finhackade
1 msk smör
2 dl torrt vitt vin
1 dl vatten
2 msk fiskfond
2 dl grädde
salt
ev citronsaft

Vitvinssås: Fräs löken i smör. Häll i vin, vatten 
och fond och sjud ca 8 min. Häll i grädden och 
sjud ytterligare 5 min. Smaka av med salt och 
ev några droppar citronsaft. Mixa såsen slät 
och skummig vid servering.

Skär kålen i breda strimlor, strö över salt och 
socker. Fräs i smör tills den är mjuk. Salta 
fisk bitarna runtom. Stek fisken i smör, först 
med skinnsidan nedåt och sedan till fin färg 
på andra sidan.

4 portioner Tid: 30 min + ca 30 min i ugnen Ugn: 175°

Ugnsrostad kyckling med sötpotatismos30  
min

1 hel kyckling (ca 1,2 kg)
20 g smör
400 g brysselkål
1 msk olivolja 
1 tsk flingsalt

Kryddblandning:
1 msk torkad oregano
½ msk salt
1–2 tsk nymalen svartpeppar
1 tsk malen ingefära
1 tsk chiliflakes
1 liten citron, rivet skal 
(endast det gula)
1 vitlöksklyfta, riven

Sötpotatismos:
800 g sötpotatis
½ dl crème fraiche
½ liten citron, pressad saft
salt och svartpeppar

Blanda ihop kryddorna med 
citronskal och vitlök. Klappa 
in kycklingen med krydd-
blandningen och lägg i en 
ugnsform. Hyvla smöret över 
kycklingen och rosta mitt i 
ugnen ca 1 tim. Täck ev med 
folie om den får för mycket 
färg på slutet. 

Skala, dela och koka söt-
potatisen i saltat vatten. 
Mosa till ett slätt mos. Rör i 
crème fraiche och smaka 
av med citronsaft, 
salt och peppar. 

Ansa och halvera bryssel-
kålen. Stek brysselkålen i 
olja tills den är mjuk och 
har fin färg, salta. Servera 
kycklingen med mos och 
brysselkål. 

SARA TIPSAR: 
Stek en citron på 

snittytan och pressa 
den söta saften på 

fisken vid servering.
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MIXA DINA FAVORITER! 
Pick n´ Mix är ett urval av typiska 
tapasrätter som kan mixas precis 
som man själv önskar. Varianter i 
mindre förpackning ger möjlighet 
att välja just din  favoritmix  -enkelt 
och gott!

Mixa dina
favoriter!

NYHET!

ridderheims.se

500 g lövbiff
1 msk smör
salt och svartpeppar
1 gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk tomatpuré
3 dl vatten
2 dl rött vin
2 msk oxfond
6 kvistar timjan
1 dl cornichoner
200 g små champinjoner
1 röd paprika, tärnad
1 dl crème fraiche
persilja, till servering

Blomkålsmos:
600 g potatis
500 g blomkål, i buketter
25 g smör
ev ½ dl grädde
salt

Skala potatisen. Koka pota-
tis och blomkål i saltat vat-
ten tills potatisen är mjuk. 
Krossa med potatisstöt och 
tillsätt smör och ev grädde. 
Rör kraftigt till ett krämigt 
mos och smaka av med salt. 

Strimla köttet och stek i 
smör i 2–3 omgångar på 
hög värme, lägg åt sidan 
efter hand. Fräs lök, vitlök 
och tomatpuré under omrör-
ning. Vänd ner köttet och 
häll i vatten, vin och fond. 
Tillsätt timjan, cornichoner, 
svamp och paprika. Låt 
sjuda ca 20 min. Klicka 
crème fraiche i grytan och 
servera med moset.

Lövbiffsgryta 40  
min 4 portioner
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Chokladsås:
1 dl strösocker
1 dl grädde
½ dl ljus sirap
½ dl kakao
1 tsk vaniljsocker
50 g smör

Chokladfondant:
2 msk strösocker
1 ägg
1 äggula
50 g smör
50 g mörk choklad
1 msk vetemjöl

Till servering:
1 ½ dl vispgrädde
½ liter chokladglass
4 chokladkakor

Lägg ingredienserna till 
chokladsåsen i en kastrull 
och låt sjuda ca 5 min. Vispa 
grädden och smaksätt med 
lite av chokladsåsen.

Chokladfondant: Vispa 
socker, ägg och äggula 
pösigt. Smält smöret i en 
kastrull och ta från värmen. 
Bryt chokladen i bitar och 
lägg i det smälta smöret. 

Rör om tills chokladen smält. 
Blanda chokladsmeten med 
äggblandningen. Vänd ner 
mjölet. Fördela smeten i fyra 
väl smorda, ugnståliga små 
formar. Grädda mitt i ugnen 
5–7 min. 

Stjälp upp fondanterna på 
tallrikar och lägg på grädde, 
glass och chokladsås. Toppa 
med krossade chokladkakor.  

Chokladdessert extra allt30  
min 4 portioner

150 g smör
3 dl strösocker
1 dl kakao
1 ½ dl mandel- eller hasselnötsmjöl
½ msk vaniljsocker
½ tsk flingsalt
3 ägg
3 dl vispgrädde, till servering

12 bitar Ugn: 175°

Glutenfri kladdkaka30  
min

Smält smöret och rör ner de torra ingrediens erna. 
Tillsätt äggen ett i taget och rör till en jämn smet. 
Smörj en form med löstagbar kant, 24 cm i dia- 
meter, och bröa med nötmjöl. Häll smeten i formen 
och grädda mitt i ugnen tills ytan är fast men 
mitten fortfarande lös, ca 20 min. Låt kallna, 
gärna i kylen, och servera med lättvispad grädde. 

Garnera 
med florsocker 
vid servering.
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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 d85612 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Krämig vegansk 
kantarellpasta
400 g tagliatelle eller 
valfri pasta utan ägg
250 g kantareller
1 tsk salt
Vitpeppar
1 stor gullök
1 msk Milda Culinesse
150 g fryst spenat
1 dl vitt vin
2 dl Flora 100% växtbaserad mat 15%
2 tsk socker
En näve babyspenat

1.  Ansa kantarellerna.
2. Torrstek kantarellerna i en stekpanna i 

8-10 minuter tills vätskan har avdunstat 
och svampen har fått lite färg. Salta och 
krydda med vitpeppar. Ställ åt sidan.

3. Hacka löken.
4. Fräs löken i Milda Culinesse och tillsätt 

den frysta spenaten. Låt steka i 5 minuter.
5. Tillsätt vitt vin och låt koka i ett par 

minuter.
6. Tillsätt Flora 100% växtbaserad mat 15% 

och tillsätt kryddorna. Låt sjuda ytterli-
gare 5-10 minuter tills såsen har tjocknat 
något.

7. Koka pastan enligt anvisning på förpack-
ningen. Sila av vattnet och blanda pastan 
med såsen.

8. Avsluta med att röra i babyspenaten.

Smaklig måltid!

Kantarellpasta

Krämig vegansk 

Bjud på en god macka till maten Bjud på en god macka till maten 
med Flora 100% växtbaseratmed Flora 100% växtbaserat

mig vegansk 

1.  Ansa kantarellerna.
2. Torrstek kantarellerna i en stekpanna i 

8-10 minuter tills vätskan har avdunstat 
och svampen har fått lite färg. Salta och mig vegansk 

1.  Ansa kantarellerna.
2. Torrstek kantarellerna i en stekpanna i 

8-10 minuter tills vätskan har avdunstat mig vegansk 

Fråga 
gärna efter 

oss i din 
lokala 
butik!


