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Välkommen, 
härliga sensommar.
Jag kan inte annat än att välkomna den ljuva sensommaren. Vänner och bekanta 
(och jag själv) kommer hem igen efter semestrar och resor. Efter en lång ledighet 
känns det skönt att återgå till vardag och rutiner, och för barnen väntar skolstarten 
runt hörnet. Allt andas nystart, och vi är många som med nyfunnen energi byter 
slappa dagar och sena kvällar mot scheman och kalendrar. 
 
Men det är viktigt att inte släppa sommaren helt utan låta den dröja sig kvar. Se till 
att återgå till vardagen i din egen takt. Ta vara på de ljumma sensommarkvällarna 
som kan bjuda på härligt umgänge. Bjud över vänner och grannar du inte träffat på 
hela sommaren. Maten får gärna vara billig, enkel och lättlagad med fokus på de 
goda smakerna. Kräftor och skaldjur på sensommaren är alltid trevligt, och passar 
extra bra nu eftersom vi är lite trötta på att grilla efter en lång sommar. I det här 
numret av Smaka på Coop har jag samlat härlig mat som bjuder på mycket matglädje 
och goda smaker utan att du behöver stå i köket hela dagen. För de här sista 
veckorna vill vi ju vara utomhus och kräma ut så mycket som möjligt av den ljuva 
sensommaren. Så: ut och njut! (Med ett öga i kalendern.)

Sara Begner,  
matinspiratör 
på Coop

Kräftröra på linsknäcke
6 bufféportioner Tid: 40 min + 1 tim att blötlägga Ugn: 175°

40
min

 1 burk kräftstjärtar i lake (420 g),   
 avrunna
1 1 dl majonnäs
1 1 dl gräddfil
1 ½ dl hackad dill
1 1 liten rödlök, finhackad
1 pressad citronsaft
 salt och svartpeppar

Linsknäcke:
1 1 dl torkade röda linser
1 1 dl solroskärnor
1 1 dl pumpakärnor
1 ½ dl sesamfrön
 2 msk fiberhusk
 1 tsk flingsalt
 2 dl kokhett vatten
1 ½ dl olivolja

Linsknäcke: Lägg linserna i ljummet vatten och låt 
stå 1 tim. Skölj av ordentligt och låt rinna av. 
Blanda de torra ingredienserna med linserna. 
Rör ner vatten och olja. Tryck ut degen så tunt det 
går på en plåt med bakplåtspapper. Strö över lite 
extra flingsalt. Grädda mitt i ugnen ca 30 min. 
Låt svalna på galler och bryt i bitar. 

Blanda kräftstjärtarna med majonnäs, gräddfil, 
dill och rödlök. Smaka av med citronsaft, salt 
och peppar. Servera kräftröran till linsknäcket 
och garnera ev 
med dill.

Gott att klicka 
på valfri rom!

SARA TIPSAR: 
För mer citronsmak, 

tillsätt finrivet 
citronskal.

=  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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SARA TIPSAR: 
Skär pizzan i muns-

bitar och servera 
på kräftskivan.

Pizza med västerbottensost, stekt lök och rosmarin
4 portioner Ugn: 225°

30  
min

1 2 gula lökar, strimlade
1 1 msk smör
 salt och svartpeppar
 1 frp pizzadeg (550 g)
1 2 dl crème fraiche
 75 g riven västerbottensost
1 2 kvistar rosmarin
 flingsalt och svartpeppar

Stek löken i smör tills den blir mjuk och gyllenbrun, 
smaka av med salt och peppar. Lägg ut pizzadegen 
på en plåt med bakplåtspapper. Bred på crème fraiche 
och strö över lök och ost. 

Repa över rosmarin och grädda mitt i ugnen ca 15 min. 
Smula över flingsalt och dra ett varv med pepparkvarnen. 

Ädelostpaj med spenat 
4 portioner Ugn: 175°

50  
min

 1 frp pajdeg (230 g)
1 250 g fryst bladspenat, tinad
1 200 g purjolök, tunt skivad
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 msk olivolja, till stekning
 150 g ädelost, Bavaria Tasty Blu  
1 3 ägg
1 3 dl mjölk
 1 tsk salt
1 ½ tsk cayennepeppar

Täck en pajform med pajdegen, så att degen 
täcker kanten. Nagga med en gaffel och förgrädda 
ca 8 min mitt i ugnen. Krama ur vätskan ordentligt ur 
spenaten. Stek spenat, purjolök och vitlök i olja under 
omrörning några minuter. Fördela jämnt över pajdegen. 

Bryt osten i bitar och vänd runt med spenatblandningen. 
Vispa ihop ägg, mjölk, salt och cayennepeppar. Häll över 
pajen och grädda mitt i ugnen tills äggstanningen stelnat 
och pajen fått fin färg, ca 35 min.

Staropramen 
Non Alcoholic 0,5%

Tjeckisk ljus lager som 
gör sig fint till sältan 

i osten.
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Isterband med krämig potatissallad 
och heminlagda rödbetor
4 portioner 

40  
min

 4 isterband
1 1 msk smör
1 dill, till garnering

Potatissallad:
1 1 kg potatis
1 2 dl gräddfil
1 2 dl crème fraiche
1 2 salladslökar, tunt skivade
1 1 kruka dill, hackad
1 1 citron, finrivet skal och saft
 salt och svartpeppar

Inlagda rödbetor:
1 500 g rödbetor
 3 dl vatten
1 2 dl strösocker
 1 dl ättiksprit (12%)
 3 nejlikor
 2 lagerblad

Inlagda rödbetor: Skala rödbetorna och dela de stora. 
Blanda vatten, socker, ättiksprit och kryddor i en kastrull. 
Lägg ner rödbetorna så de täcks av lagen och koka under 
lock tills de är mjuka, ca 20 min. Häll över rödbetor och 
lag i en ren glasburk och låt svalna. 

Potatissallad: Koka potatisarna i saltat vatten. Låt svalna 
något och skär i mindre bitar om de är stora. Blanda grädd-
fil, crème fraiche, salladslök och dill. Vänd ner potatisen 
och smaka av med citronskal (endast det gula), citronsaft, 
salt och peppar. 

Snitta isterbanden och stek i smör till fin färg 
och krispig yta. Servera med potatissalladen 
och de inlagda rödbetorna. Garnera med dill.

Pasta med bacon, ärtor, 
parmesan och brödsmulor
4 portioner

25  
min

1 320 g pasta, t ex tagliatelle
1 2 skivor gårdagens bröd
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 olivolja, till stekning
1 2 frp tärnat bacon (à 140 g)
1 3 dl frysta ärtor, tinade
1 3 dl grädde
 salt och svartpeppar
1 60 g parmesan

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. Smula 
brödet och stek med vitlöken i olja tills brödet fått fin färg. 
Stek baconet knaprigt i het panna. Sila ev bort fettet ur pannan. 

Tillsätt ärtorna och häll i grädden. Låt puttra ihop ett par 
minuter och vänd ner pastan. Smaka av med salt och peppar. 
Toppa pastan med riven parmesan och brödsmulorna. 

SARA TIPSAR: 
 Tillbehören passar 
också jättebra till 

kall- eller varmrökt 
lax.

Garnera gärna 
med persilja.  
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TILL KRÄFTSKIVAN.
Kryddig saf ransyoghurt

Vispa allt till en slät sås. Smaka 
av med salt och peppar. Låt den 
vila några timmar i kylen.

4 portioner
2 dl Salakis Turkisk Yoghurt
0,5 kuvert safran (0,25 g)
1 tsk flytande honung
1 tsk finriven vitlök
1 tsk sambal oelek
Salt och svartpeppar

Mer inspiration på salakis.se

4 portioner Ugn: 225°

1 8 potatisar, tärnade
1 3 morötter, tärnade
1 200 g rotselleri, tärnad
1 150 g champinjoner, 
 ev delade
1 1 gul lök, grovhackad
1 2 msk rapsolja
 2 tsk flingsalt
1 ½ tsk svartpeppar
1 1 rosmarinkvist

Rostad vitlöksyoghurt:
1 3 stora vitlöksklyftor, 
 hela med skal
1 3 dl yoghurt (10%)
1 ½ msk flytande honung 
 salt och svartpeppar

Vego pyttipanna 
med rostad vitlöksyoghurt

50  
min

Blanda rotfrukter, svamp, lök, olja, salt och peppar på 
en plåt. Repa över rosmarin och lägg dit hela vitlöksklyftor. 
Rosta mitt i ugnen ca 30 min. Vänd runt pytten efter halva 
tiden. Rotsakerna ska ha fått fin färg med krispig yta. 

Tryck ur vitlöksklyftorna ur skalet och mosa med gaffel. 
Blanda vitlöken med yoghurt och honung och smaka av   
med salt och peppar. Servera yoghurten till pytten. 
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Hel kyckling med 
ginger beer och gröna bönor
4 portioner Ugn: 200°

90  
min

1 1 hel kyckling, 
 gärna majskyckling
 1 flaska ginger beer (33 cl)
1 3 dl ris

Marinad:
1 2 msk riven ingefära
1 1 vitlöksklyfta, finriven
1 1 röd chili, finhackad
1 1 msk neutral olja
1 1 msk kinesisk soja
1 1 msk flytande honung
 1 tsk salt

Vitlöksfrästa 
haricots verts:
1 150 g haricots verts
1 2 vitlöksklyftor, 
 tunt skivade
1 1 msk neutral olja

Blanda ingredienserna till marinaden och gnid in kycklingen 
med den. Lägg kycklingen i en ugnsform och häll ginger 
beer runtom. Tillaga mitt i ugnen ca 1 tim, till en inner-
temperatur på 75° (mät intill lårbenet).

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. Fräs bönor 
och vitlök i olja på hög värme ett par minuter. Servera 
 kycklingen och såsen från formen med riset och bönorna.

Kyckling paneng med 
krispiga grönsaker och ris
4 portioner

30  
min

 600 g strimlad marinerad 
 kycklingbröstfilé 
 Paneng Red Curry, Guldfågeln
1 ½ msk neutral olja
1 1 röd paprika, strimlad
1 1 gul lök, strimlad
1 400 ml kokosmjölk 
 1 dl vatten
 

Till servering:
 3 dl ris, Expressris Thai Egg 
 Fried, Uncle Ben´s
 1 påse Morot Julienne,
 Hackat & Klart (300 g)
1 100 g färska böngroddar
1 ½ kruka koriander
1 1 lime, i klyftor

Stek kycklingen i olja i 
het panna till fin stekyta. 
Tillsätt grönsakerna och 
stek några minuter till. 
Tillsätt kokosmjölk och 
vatten och låt puttra 
ca 10 min. 

Tillaga riset enligt anvisningen 
på förpackningen. 
Servera kycklingen med riset, 
morot, böngroddar, koriander 
och limeklyftor.

Kronenbourg 1664 
Blanc Non-Alco 0,4%

Passar till fisk eller ljust 
kött. Idealisk dryck till 

de hetare asiatiska 
smakerna. 

SARA TIPSAR: 
 Häll i 2 dl grädde 

i formen för att 
få mer sås.
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Carlsberg 
Alcohol Free 0,5% 

En ljus, läskande lager 
som funkar perfekt 

till Tex Mex. 

SARA TIPSAR: 
För mindre kompakt 
färs – förvara i rums-

temperatur i 10–15 min 
innan tillagning.

4 portioner

 1 frp nötfärs Naturbeteskött, Coop (500 g)
1 smör, till stekning
 3 msk spicemix fajitas, Texas Longhorn 
 1 påse nacho chips, Texas Longhorn (200 g)
 1 burk Salsa Medium eller Salsa Hot, 
 Texas Longhorn (250 g)
 1 frp vetetortilla, Texas Longhorn (320 g)
1 gräddfil
1 lime, i klyftor
1 250 g körsbärstomater, i klyftor

Kålsallad:
 200 g strimlad vitkål, 
 Hackat & Klart
1 ½ kruka koriander, hackad
 1 grön chili, tunt skivad
1 ½ lime, pressad saft
 salt

Blanda vitkål, koriander och chili.  
Smaka av med limesaft och salt.

Stek färsen brun och smulig i smör, på 
hög värme. Tillsätt kryddmixen, stek en 
liten stund till och rör om ordentligt.

Servera färsen och kålsalladen med  
alla tillbehören i de mjuka bröden.

Fajitas med 
mexikansk kålsallad

40  
min
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Saffransfisk med fänkål och tomater 
4 portioner Ugn: 175°

35  
min

1 800 g potatis
1 600 g vit fiskfilé, t ex torsk
 ½ tsk salt 
1 2 krm svartpeppar
1 1 fänkål, tunt strimlad
1 1 liten gul lök, strimlad
 1 frp saffran (½ g)
1 1 msk olivolja
 1 dl vitt vin
1 2 dl grädde
 1 dl vatten
 ½ fiskbuljongtärning
1 250 g körsbärstomater, 
 gärna på kvist

Skala och koka potatisen i saltat vatten. Lägg fisken i 
en ugnsform, salta och peppra. 

Fräs fänkål, lök och saffran i olja tills löken är mjuk utan 
att få färg. Häll på vin, grädde och vatten. Smula ner 
buljongtärningen och låt puttra några minuter. 

Häll såsen över fisken och lägg tomaterna ovanpå. 
Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Servera med kokt eller 
pressad potatis.

Kycklinggryta med oliver och tomatcouscous
4 portioner

40  
min

1 600 g kycklinglårfilé
1 1 gul lök, hackad
1 3 vitlöksklyftor, finhackade
1 2 msk olivolja
1 1 burk hela tomater (400 g)
 2 dl vatten
1 1 hönsbuljongtärning
1 2 dl oliver
1 ½ msk honung
 salt och svartpeppar 

Couscous:
1 3 dl couscous
1 400 g körsbärstomater, 
 gärna på kvist
1 1 msk olivolja
 ½ tsk salt
1 1 kruka persilja
1 ½ citron, finrivet skal 
 och saft

Skär kycklingen i mindre bitar. Stek kyckling, lök och vit-
lök i olja tills löken mjuknat. Häll på tomater, vatten och 
smula ner buljongtärningen. Tillsätt oliverna och låt sjuda 
ca 20 min. Smaka av med honung, salt och peppar.

Couscous: Tillaga couscous enligt anvisningen på för-
packningen. Stek tomater på låg värme i olja tills de 
mjuknat ordentligt. Salta och vänd ner tomaterna och 
hackad persilja i couscousen. Smaka av med lite finrivet 
citronskal (endast det gula) och citronsaft. Servera grytan 
med couscousen.



1716

Stora köttbullar i rödvinssås 
med bacon och svamp

45  
min

1 1 dl mjölk
1 ½ dl ströbröd
 1 frp nötfärs Naturbeteskött, 
 Coop (500 g)
1 1 ägg
1 1 gul lök, grovt riven
 1 tsk salt
1 ½ tsk svartpeppar
1 2 msk hackad timjan
1 smör, till stekning

Rödvinssås:
1 1 frp bacon (140 g), strimlad
 2 schalottenlökar, finhackade
1 250 g skogschampinjoner,   
 delade
1 smör, till stekning
 3 dl rödvin
 1 dl vatten
1 2 msk oxfond

Potatismos:
1 1 kg potatis, 
 gärna mjölig sort
1 2 dl mjölk
1 25 g smör
 salt 

Blanda mjölk och ströbröd och låt svälla 3 min. Blanda ner 
färs, ägg, lök, salt, peppar och timjan. Forma till 12 stora 
köttbullar. Stek köttbullarna runtom i smör till fin färg.

Rödvinssås: Stek bacon, lök och svamp i smör i en gryta 
tills allt har fått lite färg. Tillsätt vin, vatten och fond. 
Lägg i köttbullarna och låt sjuda i såsen ca 10 min.

Potatismos: Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 
Mosa och blanda med mjölk och smör till ett krämigt mos, 
smaka av med salt.

Krämig pasta med fläskytterfilé 
och vitlöksfrästa haricots verts 
4 portioner Ugn: 200° 4 portioner

35  
min

 400 g fläskytterfilé, 
 Nybergs Deli
 2 tsk flingsalt
1 1 tsk svartpeppar
1 320 g spagetti
 1 frp lätt crème fraiche,   
 örter & tomat (2 dl)
1 1 msk olivolja, till stekning
 250 g frysta haricots verts,  
 tinade
1 1 vitlöksklyfta, skivad

Salta och peppra köttet och lägg det i en ugnsform.
Tillaga mitt i ugnen till en innertemperatur på 67°. 

Koka spagettin enligt anvisningen på förpackningen. 
Smält crème fraichen i en kastrull. Lyft över pastan med 
en pastaslev rätt ner i crème fraichen när den är al dente. 
Rör om och smaka ev av med peppar. 

Hetta upp lite olja i en stekpanna och fräs haricots verts 
med vitlök en kort stund. Låt köttet vila minst 5 min innan 
det skärs upp i tunna skivor och serveras till pastan och 
bönorna.

Falcon Alkoholfri 0,5%
Frisk och fyllig ljus lager. 
Passar utmärkt till hus-
manskost och grillade 

eller stekta rätter.

Gott att servera 
med saltgurka!
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Filodegskorgar med stekta äpplen 
och hemgjord kardemummaglass 
6 stycken Tid: 30 min + tid i frysen Ugn: 175°

2 glas

30  
min

 2 filodegsark
1 ca 30 g smält smör
1 3 stora äpplen
1 1 msk smör
1 1 tsk malen kanel
1 ev strösocker

Kardemummaglass:
1 5 dl vispgrädde
 1 burk kondenserad mjölk
1 ½ msk kardemummakärnor,  
 mortlade

Kardemummaglass: Vispa grädden fluffig med elvisp. 
Tillsätt den kondenserade mjölken och kardemumman, 
vispa tills du får en jämn smet. Häll smeten i en frystålig 
form och låt stå i frysen tills den är genomfrusen, 
ca 8 timmar (tiden beror på formen).

Filodegskorgar: Skär filodegen i 18 kvadrater ca 10x10 cm. 
Pensla med smör och lägg alla ark omlott i högar 
om 3. Pensla muffinsplåten med smör och lägg i filodegs-
högarna till 6 korgar. Grädda mitt i ugnen 5-10 min. 
Passa noga, de får fort färg mot slutet. 

Äpplen: Skala och skär äpplena i tärningar. Stek i smör 
med kanelen tills äpplena är mjuka, smaka ev av med 
socker. Fyll korgarna med de varma äpplena och servera 
med kardemummaglassen.  

Äppelsmoothie med ingefära och 
linskakor med jordnötssmör och banan

15  
min

1 3 dl naturell yoghurt (3 %)
1 2 dl äppelmos
1 2 tsk riven ingefära 

1 linskakor 
 svarta sesamkex 
1 jordnötssmör
1 banan
1 ev mörk choklad

Mixa yoghurt, äppelmos och ingefära och häll 
upp i glas. 

Bred jordnötssmör på linskakorna och kexen, 
lägg på skivad banan och riv ev över choklad.

SARA TIPSAR: 
Ta fram glassen 
en stund innan 

servering.



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 d25026 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

Opa! är glädje och lycka på grekiska. Det vill vi bjuda dig på  
med det bästa från Greklands matkultur. Familjen Papadopoulos.

MARINERAD VATTENMELON MED FETAOST
Fontana Feta med grekiska örter (130 g), vattenmelon, färsk mynta,  

Fontana Kalamon-oliver, Fontana Olivolja Original,  
balsamvinäger, chiliflakes, salt och peppar. 

Skiva vattenmelonen i bitar, ringla över balsamvinäger  
och olivolja. Toppa med fetaost, Kalamon-oliver och mynta.  

Strö till sist över chiliflakes, salt och peppar.

LITE MER OPA!
I HÄNGMATTAN
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