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                      Sara Begner 
                       är matkreatör  
                     och chef för  
                  Coop provkök.

på att prova en chili  
con aubergine med  
aubergine istället  
för färs? Se sid 43.  
Vi vill få sociala 
medier att svämma 
över av middags- 
inspiration, så 
sätt igång och  
lägg upp bilder  
på dina nya  
vardagsfavoriter  
med hashtaggen  
#nyavardagsmaten  
på instagram.  
Jag ser fram emot  
att bli inspirerad!

Alla recept provlagas
Alla recept i Mer Smak är provlagade.  
Du kan tryggt kasta dig över dem och 
vara säker på att mått, ingredienser  
och tider stämmer! (När vi provlagar 

använder vi vanlig ugn.)

= Ingredienserna finns som 
ekologiskt alternativ i Coops 

butiker.
k

MER SMAK / September
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ALL FÖRÄNDRING ÄR BRA så länge den sker  
i lagom dos. Så i stället för att storstäda 
hela huset föredrar jag punktinsatser.  
En genomgång av skafferiet med upprens-
ning bland pastaförpackningar, mjölsorter 
och kryddor gör mig alltid lika nöjd. Små 
välriktade insatser som gör stor skillnad. 
På samma sätt har vi tänkt när vi höst-
städat i Mer Smak. Vi vet att ni uppskattar 
recepten i Vardagsakuten, som från och 
med nu får mer plats och betydligt större 
bilder. Ta en titt på sidorna 17 –21 där  
jag hjälper till med snabba och billiga  
middagar.

MEN DET ÄR mer spännande på gång, och 
under hösten kommer våra butiker att 
storsatsa på den nya vardagsmaten med 
massor av inspiration för att minska på 
köttet till förmån för fisk, fågel och mer 
grönt. Hur stor förändringen ska bli 
bestämmer du. Det kan räcka med att  
en del av köttfärsen ersätts med rivna 
morötter, eller så går du hela vägen och  
gör en vegovariant där färsen byts mot 
linser. Och vem vet, kanske blir du sugen 
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Maria Engström i Umeå bakade ”Black  

bean chocolate cake” från Mer Smak nr  

6/7 och la upp den här fina bilden på insta-

gram. När hon tog med kakan till  jobbet  

på Västerbottens läns landsting började  

en gissingslek.

– Jag bad mina arbetskamrater lista ut 

den hemliga ingrediensen. De gissade på  

allt från morot till dadlar, men det var ingen 

som kom på att den innehåller svarta bönor. 

Den blev mycket uppskattad, säger Maria.

Blir du också sugen på att testa receptet  

hittar du det på coop.se.

Uppskattad chokladkaka

Därför får du Mer Smak
Du får den här tidningen för att du är 
viktig för oss på Coop. Mer Smak skick-
as hem till våra mest trogna kunder:  
till dig som är medlem i Coop, som 
handlar för minst 1 000 kronor under 30 
dagar och som drar ditt medlemskort.

Tyck till  
om Mer Smak!

mersmak@
coop.se

nystädade Mer Smak
 Välkommen till 

Coop Änglamark 
kaffe gör gott för både 
miljö och producent.  
I Poängshoppen hittar  
du 500 g ekologiskt  
och rättvisemärkt  
kaffe för 3 000 poäng. 

Fler poängvaror hittar du på:  
coop.se/poangshop

Varsågod!

     Missa inte  
 mina superenkla
    middagar,
        sid 20. 

Svarta bönor var den hemliga ingredi-
ensen i chokladkakan som Maria  

Engström bjöd sina arbetskamrater på.
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*Gå med i Nordic Choice Club senast den 1 oktober och var med i dragningen av ett presentkort på en 
hotellweekend, inklusive två övernattningar, för 2 personer – på ett valfritt Nordic Choice Hotel i Norden. 

choice.se  - Hotell på över 100 destinationer i Norden

NU KAN DIN MATKASSE BLI 
TILL EN DRÖMWEEKEND

NU KAN DIN MATKASSE BLI 
TILL EN DRÖMWEEKEND

NU KAN DIN MATKASSE BLI 
TILL EN DRÖMWEEKEND

Gå med i
Nordic Choice Club:

VINN 
HOTELLWEEKEND 

för 2 personer*

Visste du att du kan lösa in dina Coop-poäng mot
en hotellövernattning? Det innebär att vägen till
nästa hotellupplevelse är kortare än någonsin.
Som Coop-medlem tjänar du även bonuspoäng 
varje gång du övernattar på våra hotell. Om du blir
medlem i Nordic Choice Club kan du dessutom 

lösa in dina Coop-poäng mot Nordic Choice Club-
poäng och använda dem till en hotellövernattning. 

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM
Gå till www.coop.se/choicemedlem
eller skanna QR-koden.

POÄNG-
VARAN!
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husmorstips för moderna kök

MÅNADENS  
MATPROFIL
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»Kokt potatis i  
kylen är guld värt«
Pasta, kokt potatis och en vända  
i grönsakslådan. Så räddar Paul 
Svensson stressiga vardagar.

Hur blir du mätt blixtsnabbt en vardag? 

– Jag älskar pasta! Det kan vara så 

enkelt som att skära upp några tomater, 

steka hastigt med lök och vitlök i rejält 

med olivolja och vända ihop med nylagad 

pasta. Stekta champinjoner är en annan 

räddare, i pasta eller omelett. Några 

kokta potatisar i kylskåpet är guld värda 

när man är stressad. Tärna grovt, stek i 

olivolja, ev med lök och vitlök och du har 

en suverän middagsgrund. Eller länsa 

grönsakslådan: Hastigt brynt broccoli 

och haricots verts är gott i t ex frittata.

Vad kommer man säga var ”2016”? 

– Produkter som försöker efterlikna 

kött! Ju högre kunskapen blir om 

vegetabiliska råvaror, desto godare mat 

med flera olika konsistenser kommer  

vi att kunna laga. T ex att man tar en  

liten rest kyckling som man steker upp 

dagen efter, som inte ger någon volym 

men massor av karaktär till en i övrigt 

vegetarisk rätt. Något som kommer att 

växa är alger och sjögräs; de har hög 

proteinhalt och ger bra mättnad. 

Tips & trix

Plommon

Alla pratar om  …
... EAT! Efter läkaren och miljöaktivisten Gunhild 
Stordalens ”Sommar i P1” var det många som 
fick upp ögonen för hennes baby, stiftelsen EAT. 
Stiftelsen arbetar för en hållbar och hälsosam 
matproduktion som inte skadar vår planet. Vid EAT 
Food Forum i juni samlade stiftelsen flera hundra 
toppledare från näringsliv, akademi och politik i 
Stockholm för att diskutera mat och klimat.

1 STOR BURK

1 kg plommon
3 dl vatten
k 3 dl socker
k ½ vaniljstång
2 dl konjak
ev 1 msk amaretto

GÖR SÅ HÄR

1. Koka upp rejält med  

vatten i en kastrull.  

=+ + +

Picka plommonen och lägg 

ner några stycken åt gången i 

vattnet. Lyft upp och dra bort 

skalet, ev under kallt vatten. 

2. Lägg plommonen i glasburk. 

Koka upp vattnet. Rör ner 

sockret tills det smält. Skrapa 

ut vaniljfröna från stången och 

lägg både dem och stången i 

lagen. Tillsätt konjaken. Häll 

lagen över plommonen så att 

PLOMMON I KONJAK
En klassiker som avslutning på t ex söndagsmiddagen.  
Så smidigt att ha stående på lut i kylskåpet.

Det går även bra  
att lägga in säsongens  

sista nektariner  
eller persikor.

 Kanske världens smartaste tacopaj
1) Stek 500 g köttfärs i olja och rör ner 1 påse Taco kryddmix. Rör ner 1 dl vatten.  
2) Häll färsen i en pajform. Häll på 1 burk tacosås och 1 påse riven texmexost (200 g). 
Täck pajen med 1 rulle färdigkavlad kyld smördeg. 3) Vispa 1 ägg med gaffel och pensla 
smördegen. Grädda pajen i 225° i ugnen ca 20 min. Servera med gräddfil och sallad.

Enkel vardagsmiddag på 30 minuter!
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Gunhild Stordalen på 
EAT Food Forum.

det täcker. Smaksätt ev med 

amaretto för extra mandeltouch.

3. Förvara i kylskåp. Servera 

med lättvispad grädde.

Om du vill göra en alkoholfri lag 

går det utmärkt. Använd istället 

5 dl vatten och uteslut konjaken. 

Tillsätt ev lite alkoholfri glögg 

som smaksättare och öka till en 

hel vaniljstång.

För dig som 
tänker hållbart 
och grönt.
Resultatet är allt. Kylskåp med VitaFresh 
håller frukt och grönt fräscht upp till tre gånger 
längre än en vanlig kyl. Läs mer om VitaFresh 
och vårt 100 dagar nöjd kund-erbjudande på 
bosch-home.se
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”Grön i köket” av Johanna Westman.
Unga nybörjare i köket 

som är lite nyfikna på 

vegetarisk mat har i 

Johanna Westmans  

nya kokbok en vän. Med 

lekfullhet leds novisen 

vid spisen genom recept 

på mumsig broccolipasta, saftig portabello-

burgare och söt smulpaj. Kokboken är 

uppdelad i de fyra årstiderna så att det blir 

lätt att  hitta recept på något gott i säsong. 

Förlag: Norstedts

”I köket hos Maj” av Kristina Sandberg  
och Lotta Kühlhorn.
Det här är kokboken för 

alla som läst Kristina 

Sandbergs fina böcker 

om hemmafrun Maj.  

De vet att det är vid 

grytorna och kakde-

garna som Maj får 

utlopp för sin kreativi-

tet. Här hittar du recept på  köttbullar, som 

Maj rullar till midsommarfirandet, och på 

makens favoritfika, napoleonbakelser.  

Förlag: Norstedts

”Husman” av Stefan Ekengren.
Kåldolmar, stekt  

strömming, oxbringa … 

Stefan Ekengren, som  

till vardags är köksmäs-

tare på Görvälns slott  

i Järfälla, har samlat  

sina husmansfavoriter  

i en kokbok. I höst är han 

även aktuell i ett integrationsprojekt där en 

grupp flyktingar får lära sig mer om svensk 

matkultur och laga husmanskost med honom.   

Förlag: Natur & Kultur

… så mycket kaffe förbrukar vi svenskar  
i snitt per person och år. Det gör Sverige till ett 
av de länder som dricker mest kaffe i världen.

källa: fairtrade

9 kilo

I säsong: Päron

Coop drickkvarg

Favorit på hyllan!

Emma Sandgren har provat Coop drickkvarg  
i smakerna ananas/kokos och jordgubb/tranbär.

–  Jag testade Coops drickkvarg efter träningen. Perfekt  

mellis när man har bråttom och är hungrig. Jag tyckte båda  

smakerna var goda. Jordgubb/tranbär är mild i smaken och inte  

så söt, vilket jag gillar. Smaken ananas/kokos har en mer spännande 

exotisk smak, lite sötare. Lagom tjocka och goda riktigt kalla. 

Dags att botanisera bland höstens nya kok-
böcker. Här är tre nykomlingar som inspirerar.

PÄRONMUFFINS
TID: 25 MIN  UGN: 225°

Yoghurten gör de här god- 

bitarna riktigt saftiga. 

 

12 STYCKEN

k 3 ägg

k 1 ½ dl socker

k 1 dl turkisk yoghurt

k 2 dl vetemjöl

k 2 tsk bakpulver

FYLLNING

k 2 päron

k 2 msk socker 

k 1 citron, finrivet skal

k 1 tsk malen ingefära

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ägg och socker 

pösigt. Vänd ner yoghurt 

och mjöl blandat med 

bakpulver.

3 x kokböcker

2. Skala och kärna ur päronen 

och skär i bitar. Vänd runt med 

socker, citronskal och ingefära.

3. Fördela smeten i muffins-

formar. Tryck ner frukten med 

en sked. Grädda mitt i ugnen 

12–15 min.

Fler smaksättningar:  
• Äpple, kanel & kardemumma  

• Plommon och vanilj
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När Danyel lagar middag är de krispiga grönsakerna och den  
fantastiska mojo rojo-potatisen precis lika viktiga som ugnskycklingen.  
Citronmarängpaj (utan socker och mjöl!) är en superläcker avslutning!

R E C E P T :  D A N Y E L  C O U E T   F O T O :  E V A  H I L D É N   S T Y L I N G :  A N N A  G I D G Å R D

FREDAG!
Danyels härliga

NAMN: Danyel Couet.
BOR: Sollentuna, utanför Stockholm.
AKTUELL MED: Krogarna Vigårda och 
Mother. Bland annat!
VAD KÄNNETECKNAR DIN MAT?  
”Jag lagar mat som tar större ansvar 

  Jag lagade maten
än bara för njutning i stunden. Det är 
ekologiskt så långt det går, och grön-
saker och svamp minskar mängden 
kött. Dessutom använder jag knappt 
vitt mjöl och socker, utan istället t ex 
mandelmjöl och honung.”

KANTARELLTOAST  
MED PARMESAN
TID: 20 MIN   EV UGN:  225°

Uppdatera den klassiska svamptoasten  

med parmesan och färskost.

4 PORTIONER

k 2 skivor surdegsbröd 
k 1 msk smör
250 g kantareller
k 1 msk smör
½ tsk salt
k  ½ tsk grovmalen  

svartpeppar
2 schalottenlökar, finhackade

100 g cream cheese
k ½ dl riven parmesan 
k 1 tsk vinäger, gärna sherryvinäger

några droppar tryffelolja
ev gräslök och rosépeppar till garnering

GÖR SÅ HÄR

1. Bred ett tunt lager smör på båda sidorna 

av brödskivorna. Rosta i ugnen på 225°  

eller stek i stekpanna till fin färg. 

2. Skär stora svampar i mindre bitar. Stek  

i smör i en het stekpanna. Salta, peppra  

och stek tills vätskan släppt och svampen  

är gyllene. Tillsätt löken och rör om. 

3. Rör ihop cream cheese med parmesan 

och vinäger. Smaksätt med tryffelolja.  

Bred ett tjockt lager på bröden. Halvera. 

Toppa med kantareller och ev garnering. 

Tips!
Vi strödde 

rosépeppar på 
toasten, men 

några varv med 
svartpeppar-

kvarnen är  
lika gott.

 R E D A K T I O N E N S  VA L

Kantarelltoast – så 
rätt i september.
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DANYEL COUET /  Härl ig  fredag!

Tips!
Späd ev dres-
singen med ca 
2 msk vatten 

till önskad 
konsistens! 

Potatisrätten blir en god 
potatissallad serverad 
kall dagen efter!

KRYDDIG CITRONKYCKLING 
MED TOMATSALLAD
TID: 1 TIMME  UGN: 220° 

Matig, fräsch och fullproppad 

med läckra smaker.

4 PORTIONER

k  1 hel kyckling  

(delad i 10 bitar)

k 500 g jordärtskockor
k 1 tsk olivolja
flingsalt
k ½ citron, i klyftor

KRYDDRUBB

k 3 vitlöksklyftor
k 2 msk chiliflakes
k 1 msk torkad oregano
1 msk pepparmix
k 2 tsk malen spiskummin
k 2 tsk malen koriander
k 1 tsk paprikapulver
k 1 tsk gurkmeja
1 tsk salt
k finrivet skal från 1 citron

TOMATSALLAD

k 3 tomater, tärnade

k 2 salladslökar, strimlade

k ½ dl hackad persilja
½ röd chili, finhackad

k 1 vitlöksklyfta, riven

k ½ dl olivolja 
k finrivet skal från 1 citron
k 3 msk pressad citronsaft

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 220°. Dela 

kycklingen på mitten längs 

ryggraden. Skär bort ryggraden. 

Dela halvorna på mitten, till  

en klubbdel och en bröstdel. 

Skär klubbdelen i ben och lår. 

Skär bröstbitarna i tre delar. 

Mortla ihop alla ingredienser  

till kryddrubben och massera  

in alla kycklingbitar.  

2. Skrubba eller skala jordärt-

skockorna. Fördela kycklingen 

och skockorna på en ugnsplåt. 

Ringla över olja på skockorna  

och tillred allt mitt i ugnen  

ca 40 min. Vänd runt någon  

gång under tiden. Strö över 

flingsalt vid servering.

3. Blanda alla ingredienser till 

tomatsalladen och häll över 

kycklingen och skockorna  

direkt  när de kommer ur ugnen. 

Servera med citronklyftor.

TID: 25 MIN  

Den krämiga dressingen är helt 

ljuvlig till de krispiga grönsakerna.

4 PORTIONER

k ½ huvud romansallad
k ¼ spetskålshuvud
k 1 stor morot
k 

1/3 blomkålshuvud
k hyvlad parmesan
svartpeppar

CAESARDRESSING 

k 2 äggulor
k 1 vitlöksklyfta, riven

k 1 msk vitvinsvinäger
10 sardellfiléer
k 1 tsk dijonsenap
k 2 ½ dl neutral olja
k 1 dl finriven parmesan
k 1 tsk finrivet citronskal
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Caesardressing: Mixa äggulor, 

vitlök, vinäger, sardeller och senap. 

Häll i oljan i en tunn stråle under 

pågående mixning så att det blir en 

majonnäs. Tillsätt parmesan och 

citronskal och mixa eller rör ihop. 

Smaka av med salt och peppar.

2. Riv eller skär salladsbladen i 

bitar. Hyvla moroten i tunna långa 

skivor, gärna med mandolin. Skär 

blomkålsbuketterna i tunna skivor, 

gärna med mandolin. Blanda alla 

grönsaker på ett serveringsfat och 

ringla över dressingen. Hyvla över 

mer parmesan och dra ett varv med 

pepparkvarnen.

GRÖNSALLAD MED 
CAESARDRESSING

TID: 30 MIN   

UGN: 220° 

Såsen runt den rostade  

potatisen är en ”mojo  

rojo” med paprika, vitlök  

och hetta.

4 PORTIONER

k 1 kg delikatesspotatis
k 1 msk olivolja
1 tsk salt

PAPRIKA- OCH  

CHILISÅS

2  röda chili, delade och  

urkärnade

k  s1 stor röd paprika,  

delad och urkärnad

k 3 msk olivolja
k 2 msk pressad citronsaft
k 1 vitlöksklyfta, pressad

k 1 tsk spiskummin
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 220°. Skrubba 

potatisen och dela om de är stora. 

Lägg på en ugnsplåt och vänd 

runt i olja och salt. Rosta mitt  

i ugnen tills de är mjuka med fin 

färg, ca 25 min.

2. Lägg paprika och chili på galler 

med snittytan ner. Rosta högst 

upp i ugnen ovanför potatisen de 

sista 10 min. Skalet ska bli lätt 

CHILI- OCH PAPRIKAPOTATIS
svart (ta ev bort chilin tidigare). 

Dra loss skalet så gott det går 

på paprikan och chilin (skala un-

der kallt vatten om det är hett).

3. Mixa eller finhacka pap-

rika och chili. Blanda med olja, 

citron, vitlök och spiskummin. 

Smaka av med salt och peppar.

4. Ringla paprikasåsen över den 

varma, rostade potatisen och  

servera direkt.

           Villa Merighi Bardolino, 89 kr  
(3600), 750 ml.

Ett mjukt och medelfylligt vin med  
frisk och fruktig karaktär av körsbär  
och björnbär. Vinet matchar Danyels 
kantarelltoast.

Jurtschitsch Riesling Langenlois,  
139 kr (2939), 750 ml.

Friskt och fruktigt vin med karaktär av 
färska solmogna aprikoser, citrusfrisk 
verbena, gröna örter och mineraler.  
Passar bra till jordnötsplättarna.

Barrels and Drums Chardonnay, 
alkoholfritt vitt vin, cirkapris 48 kr.

Friskt, torrt vin med en tydlig smak  
av tropiska frukter och citrus.

Calvet Reserve Sauvignon Blanc,  
119 kr (74725), 750 ml.

Krispigt torrt vin med härligt frisk  
fruktsyra och fullpackad med passions-
frukt, citrus, krusbär, kaprifol och svart- 
vinbärsblad. Är extra god till kycklingen.

Alkoholfritt!

Drycken som matchar Danyels rätter

Självklart kan du använda kycklingfilé 
men hel kyckling är mer smakrik!

Ekologiskt!
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Tips!
Det går lika bra  
att servera den 

läckra pajen 
utan att använ-

da brännare.

nu även som

Nya Mini-tortillas för både stora och små. LÄTT att fylla,  
ännu enklare att äta. Och väldigt rolig att bjuda på. TESTA REDAN I KVÄLL!

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Upptäck mjuka

JORDNÖTSPLÄTTAR
TID: 30 MIN 

”Servera de läckra plättarna till 

middag med matiga grönsaker 

och ris, eller som förrätt.”

12 STYCKEN

k 1 msk riven ingefära
k 1 vitlöksklyfta, skivad

½ –1 röd chili, urkärnad och  

finhackad

1 citrongräs, finhackat 

2  limeblad (färska eller  

torkade)

k 1 dl jordnötssmör
k  1 dl grovhackad koriander
k 1 morot (70 g), riven

k 2 ägg
k 1 lime, pressad saft (½ dl)

½–1 tsk salt
k ½ dl kikärtsmjöl
k  1 msk naturell olja  

till stekning

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa ihop alla ingredienser 

utom kikärtsmjölet till en smet. 

Tillsätt mjölet och mixa snabbt 

ihop. Låt vila 5–10 min.

TID: 1 ½ TIMME + TID ATT SVALNA

UGN: 175°, 125° 

Klassisk paj som är syrlig och söt 

men med lite nya ingredienser. 

12 BITAR

k 4 dl mandelmjöl                                  
k 1 ½ dl rismjöl                                             
k ½ tsk bakpulver                           
k  100 g kallt smör, i tärningar                                    

k 1 ägg
1 krm salt                                             
1 msk kallt vatten           

FYLLNING

k 125 g smör
k finrivet skal från 2 citroner
k 1 dl pressad citronsaft
k 3 ägg
k ½ dl agavesirap  
1 msk maizena

ITALIENSK MARÄNG

k 2 äggvitor
k 1 ½ dl agavesirap

GÖR SÅ HÄR

1. Pajbotten: Sätt ugnen på 

CITRON- OCH MARäNGPAJ 175°. Lägg alla ingredienser utom 

vattnet i en matberedare. Mixa 

snabbt ihop och tillsätt vattnet 

sist. Tryck ut pajdegen i en form 

(24–26 cm i diameter) med lös-

tagbara kanter. Låt stå i frysen  

15 min. Förgrädda mitt i ugnen till 

fin färg, 15–20 min. 

2. Fyllning: Sänk ugnsvärmen till 

125°. Smält smöret och dra av från 

värmen. Låt svalna något. Vispa 

ihop ingredienserna till fyllningen 

lätt och tillsätt smöret. Häll  

smeten i pajskalet och grädda 

mitt i ugnen ca 35 min. Låt svalna 

till rumstemperatur.

3. Italiensk maräng: Vispa ägg-

vitorna till ett fast skum. Under 

tiden, värm agavesirapen till en 

temperatur på 121°. Häll sirapen  

i en tunn stråle ner i äggvitan  

under konstant vispning. Fortsätt 

vispa tills marängen är rums-

tempererad, ca 10 min. Bred eller 

spritsa ut marängen direkt på 

pajen. Bränn med brännare till 

gyllene färg.

2. Värm en plättlagg eller 

stekpanna och stek de syrliga 

plättarna i olja till gyllene färg 

på båda sidor. Servera direkt 

med dippsåsen.

Citrongräs och limeblad kan 

uteslutas.

GRÖN CURRYDIPP 
TID: 10 MIN + TID ATT KALLNA

Syrlig och god.

4 DECILITER

2 msk grön currypasta
k 3 dl kokosmjölk
k  1 kruka koriander  

(blad och stjälkar)

k ½ dl pressad limesaft
k 2 msk majonnäs

GÖR SÅ HÄR

1. Koka upp kokosmjölken 
med currypastan. Låt kallna. 
Mixa med koriandern till en 
slät grön sås. Blanda med 
limesaft och majonnäs. 
Smaka av med salt.  

DANYEL COUET /  Härl ig  fredag!

Glutenfri och fri från 
vitt socker gör den 
extra poppis!
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Skördetid!

VI GILLAR / Skördetid

Ta hand om skörden så att du kan  
njuta hela hösten. Nya, fräscha prylar  

gör det ännu roligare.
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K Medlemserbjudanden laddade på ditt kort 

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMerakort och gäller t o m 2 oktober 2016. 
Gäller en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 9. Lokala avvikelser kan förekomma.

5k
rabatt
VID KÖP AV EN ZETAS 
EKOLOGISKA GRYNER, 250 G. 
Välj bland Zeta 5 Gryner, Zeta Orzo-mix, Zeta Italiensk Farro, 
Zeta Fullkornsbulgur & Quinoa, Zeta Quinoa 5 min.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMerakort och gäller t o m 2 oktober 2016. 
Gäller en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 9. Lokala avvikelser kan förekomma.

5k
rabatt
VID KÖP AV EN VALFRI  
FÖRPACKNING AV ERNST KIRCHSTEIGER KORV. 
Välj bland Weinerkorv 350 g, Falukorv 475 g och Prinskorv 280 g. 
Handgjorda och rökta över alspån.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMerakort och gäller t o m 2 oktober 2016. 
Gäller en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 9. Lokala avvikelser kan förekomma.

20 p
rabatt
VID KÖP AV TVÅ VALFRIA  
BLUE DRAGON. 
Välj bland Sataysås 350 ml, Teriyakisås 350 ml, Äggnudlar 300 g, 
Spring roll wrapper 134 g, Vietnamesisk dippsås 190 ml.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMerakort och gäller t o m 2 oktober 2016. 
Gäller en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 9. Lokala avvikelser kan förekomma.

5k
rabatt
VID KÖP AV ERNST  
KIRCHSTEIGER  
GRILLKORV, 440 G.
Handgjorda och rökta över alspån.

Spara 
smart!

Glasburkar  
med snäpplock och  

gummiring finns  
i olika storlekar.  
24,90–34,90 kr.

Saftflaska
Glasflaska med  

patentkork, 29,90 kr.

Köks-
handduk

Rutigt är rätt!  
Kökshandduk 

Hanna i bomull,  
49,95 kr/ 

2 stycken.

Recept  
på inlagda  

plommon finns 
på sid 5!

Kastrull
Rostfri kastrull med glas- 
lock, Jamie Oliver, 499 kr.

Rör rätt 
Redskap i trä, Änglamark, 79 kr.

Glasklart
Flaska med  

skruvlock och  
dekor, 29,90 kr.

Träbräda
Skärbräda i akacia med  

lite oregelbunden form och  
läderrem, 199 kr.

Knivar Säljs i set om 3 med  

ytterligare en större kniv, Jamie Oliver, 149 kr.
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VARDAGS AKUTEN / Superenkla  middagar

     Så lyckas du,
           6 enkla tips

– Det är lätt att lura sig och tro att 
snabbt löser tidsproblemet, när det egent-
ligen är färre moment som kortar ner tiden 
vid spisen, säger Sara.

Känns pannkakorna på barnens önske-
lista som en omöjlighet en redan super-
stressig tisdag? Nix pix, inte när Sara är  
i farten. Följ med in i familjen Rackes kök 
så får du den smarta lösningen.

FAMILJEN I HUSET: Anna Racke med  
barnen Ida, 9 år, Nils, 7 år, och Philip, 5 år.  
Pappa bor och jobbar utomlands.

GÖR: Jobbar som skolsköterska.

BOR: I radhus i Sollentuna.

PANIKMIDDAG: När tiden är knapp till  
tennisträningen blir det Billys panpizza.

KOPPLAR AV MED: Jag tittar gärna på  
en bra sjukhusserie på tv.

Familjen i huset

Hjälp mig  
med snabba och  
plånboksvänliga  

middagar!

NÄR ANNA RACKE lämnar jobbet vid 16-tiden 
väntar dagens stressigaste timme. Kvällens 
middag snabbhandlas, och med matkassar-
na på cykeln är nästa stopp dagis och fritids 
där Ida, Nils och Philip hämtas upp. Så fort 
alla kommit innanför dörren i radhuset i 
Sollentuna är det middag på direkten som 
gäller. 

– Eftersom jag är ensam behöver jag  
ha koll på allt som händer runt barnen och 
kan inte vara låst vid spisen, säger Anna.

Ofta följer ett par kompisar med hem, 
och att det blir extra middagsgäster är  
inget ovanligt. Bra mat till en rimlig peng 
är en viktig del i Vardagsakutens utmaning.

Barnen har önskat sig soppa, men jag 
hittar inte några enkla recept och då blir 
det inte av. Finns det dessutom något sätt 
som gör att jag kan överraska dem med 
pannkakor ibland kommer de att jubla.

Att Saras besök även ska locka barnen 
att hjälpa till med matlagningen är en  
bonus Anna hoppas på.

»Ensam med tre hungriga barn finns det  
bara en sak som gäller«, säger Anna Racke.  

middag i expressfart. Men fantasin tryter  
och jag behöver nya vardagsrecept. 

A V :  N I N N A  E K B O M   F O T O :  M A R I A  Ö S T L I N 

                 M A T F O T O :  E V A  H I L D É N 
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Sara Begner rycker ut!
 Matkreatören

OK, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt!

Vilda väderlekar

polarnopyret.se

PolarnoPyret_coop_MerSmak_nr_9_2016.indd   1 2016-08-02   11:24
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19m e r  s m a k  n r  9  2 0 1 6m e r  s m a k  n r  9  2 0 1 6

 
 
 UGNSPANNKAKA MED  

BROCCOLISOPPA
TID: 45 MIN  UGN: 200°

Medan pannkakan blir klar i ugnen  

äter du en mild soppa full med näring.

4 PORTIONER

k  3 dl vetemjöl
1 tsk salt
k  6 dl mjölk
k  4 ägg
k  8 prinskorvar

BROCCOLISOPPA

k  500 g broccoli, i bitar

k  10 cm purjolök, strimlad

1 liter vatten
k  1 dl grädde
k  2 grönsaksbuljongtärningar
salt och svartpeppar

TILL SERVERING

k  rårörda lingon
k  ev en smaksatt färskost

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Vispa ihop mjöl, 

salt och hälften av mjölken. Tillsätt 

ägg och resten av mjölken. Vispa till  

en jämn smet. 

2. Häll smeten i en smord ugnsform. 

Grädda mitt i ugnen ca 30 min. Stick 

ner prinskorvarna efter 20 min.

3. Soppa: Lägg broccoli och lök i en 

kastrull med vatten, grädde och 

buljongtärningar. Låt koka 10 min och 

mixa soppan slät. Smaka av med salt 

och peppar.

4. Servera pannkakan med lingon och 

klicka ev i en sked smaksatt färskost  

i din soppa.

6 Superenkla middagar som gör livet   
lättare när du har ont om tid
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1 Bunkra  
veckans  

kampanjvaror
Håll koll på veckans prisvärda varor, för där 
finns det pengar att spara. Kyckling, lax och 
köttfärs är perfekt att ha i frysen. Grönsaker 
i säsong ger mer smak för en billigare peng, 
och bönor i tetra, tomatsås och pasta klarar 
långlagring.

  2Soppa, kökets 
spargris

Billigt, supergott och matigt med bonusen  
att allt lagas i samma kastrull. Både kyl- 
skåpets rester och grönsaker som tappat 
spänsten platsar fint i en soppa. Det är den 
bästa bråttommaten, med smaker som  
gillas av både vuxna och barn.

3Grönare  
matlagning

Se på grönsaker på samma sätt som kött, 
fisk eller kyckling och ta med dem i 
matlagningen. Du vinner tid, och på köpet 
kommer du att upptäcka att grönt är mycket 
mer än tomat och gurka.

Måndag

5            Älska frysta 
grönsaker

Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö 
på Konsumentföreningen Stockholm, har  
bidragit till förändringar i många viktiga 
mat- och miljöfrågor. Vi har fått hennes 
bästa tips, som sparar både tid och pengar.

Upptäck alla frysta grönsaker. De  

är färdighackade, så inget behöver 

skäras bort eller slängas, och med ett kilo-

pris på 20–40 kr är frysta grönsaker värda 

mer uppmärksamhet.

Gör en inköpslista. Då handlar du  

bara det du behöver och undviker  

dyra impulsköp.

Ha alltid ägg hemma. Med en god  

buljongtärning och fryst spenat gör  

du snabbt en soppa med ägghalvor eller  

tömmer kylskåpet på rester i en omelett. 

Gör eget fröknäcke. Ersätt svindyrt 

fröknäcke med ditt eget hembakade. 

Billigt, barnsligt enkelt och supergott. 

4 
 Slimma  

antalet moment
Få moment vinner över snabbt när det 

gäller att korta ner tiden vid spisen.  

Låt alla ingredienser samsas i samma 

ugnsform eller gryta, använd stavmixern 

istället för att finhacka och ta gårda-

gens rester till hjälp för att skapa en ny 

middag. Smarta genvägar som ger dig  

en liten paus i vardagsstressen.

Tips!
Vill du varie-

ra? Blanda 
ner riven 

lagrad ost 
och hackade 

jalepeños  
i färsen. 

Louise  
Ungerth.

Tips!
Stekt bacon, 

eller t ex  
sojakorv  
funkar ju 

också bra!
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Sara, Philip och Ida  
lagar ugnspannkaka.

Nils och Philip 
fixar soppa.

n  Broccolisoppa med quesadilla
n  Tomatsoppa med tortellini
n  Nudelsoppa med ägg
                  n  Kokosmjölkssoppa
                  med lax

Ugnspannkaka =  
vardagspannkaka.

Vill du också  
få hjälp av Sara?

Sinar tiden, lusten eller orken?  
Har du problem med matvardagen? 

Mejla oss på mersmak@coop.se, 
skriv ”Vardagsakuten” i ämnes-

raden. Berätta om dig och din  
situation, och skicka gärna  

med en bild på  
familjen. 

Dage s gröns k r s rv r s i f rm av s p a!
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TID: 25 MIN  UGN: 200°

Med smaksättning som går  

hem hos hela familjen blir  

fisk en favvo.

4 PORTIONER

k  600 g torskfilé eller  

torskrygg

1 tsk salt
k  ½ tsk svartpeppar
k  2 dl vispgrädde
k  ¾ dl chilisås
k  1 dl jordnötter
k  150 g bacon, tärnat

TILL SERVERING

k  ris 

k  70 g salladsmix
k  100 g körsbärstomater

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Lägg 

fisken i en ugnsform. Salta  

och peppra.

2. Vispa grädde och chilisås  

fluffigt. Häll detta över fisken 

m e r  s m a k  n r  9  2 0 1 6

FLYGANDE JAKOB PÅ TORSK
TID: 5 MIN + 45 MIN I UGNEN

UGN: 200°

Smart att låta ugnen sköta  

i stort sett hela matlagningen.

4 PORTIONER

k  800 g tomatsås  
(pastasås eller pizzasås  
efter egen smak)

6 dl vatten
250 g torkade tortellini
k  3 dl riven ost

TILL SERVERING

k  färsk basilika
k  sallad

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Vänd 

runt tortellinin i tomatsås och 

vatten i en ugnsform. Se till  

att såsen täcker pastan 

ordentligt. 

2. Tillred mitt i ugnen 45 min. 

Strö på osten efter 30 min och 

fortsätt att gratinera.

3. Servera med färsk basilika 

och en grön sallad.

TORTELLINIGRATÄNG

VARDAGS AKUTEN / Superenkla  middagar
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TID: 25 MIN

Ljuvligt gott, och med så få ingre-

dienser – lycka mitt i veckan!

4 PORTIONER

k  500 g kycklinglårfiléer
k  1 burk kokosmjölk (400 g)

2 msk  grön currypasta
2  limeblad, hela, eller 2 tsk  

torkade krossade

k  250 g broccoli

TILL SERVERING

k  ris
k  färsk koriander
k  lime i klyftor

TID: 20 MIN

Här gäller det att ha en skvätt 

köttfärssås kvar från dagen före. 

Då blir middagen blixtsnabb.

4 PORTIONER

3 dl köttfärssås
7 dl vatten
k  1 köttbuljongtärning
k  1 lagerblad
k  1 vitlöksklyfta, skivad

k  1 stor morot, grovriven

k  100 g pasta, gärna i  

roliga former

TILL SERVERING

k  ½ kruka persilja,  

finhackad

GÖR SÅ HÄR

1. Värm köttfärssåsen med  

vatten, buljongtärning,  

lagerblad och vitlök. 

2. Tillsätt riven morot och 

pasta. Låt koka tills pastan 

precis är klar. 

3. Servera med finhackad 

persilja. 

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg kyckling, kokosmjölk, 

currypasta och limeblad i en 

gryta. Koka upp och låt  

sjuda 15 min under lock. 

2. Lägg broccolibuketterna i  

grytan och lägg tillbaka locket. 

Dra från värmen och låt ånga  

av 5 min före servering. 

3. Servera grytan med ris,  

koriander och lime.

KYCKLINGGRYTA MED LIMEBLADBÄSTA KÖTTFÄRSSOPPAN

Hej Anna, har det gått snabbare att 
laga middag efter Saras besök?

– Ja, verkligen. Dessutom har det 
blivit supergott! Det är väldigt enkelt 
att variera recepten. Ugnspannkakan 

är en hit och perfekt när barnens 
kompisar stannar på middag.

2 veckor senare

och strö över jordnötterna.

3. Gratinera mitt i ugnen 16–18 min. 

Fisken är klar vid 52–55°.

4. Knaperstek baconet och strö det 

över fisken vid servering. 

5. Servera fisken med ris och sallad.

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Basrecept på enkel köttfärssås 
1. Stek 1 hackad gul lök, 2 hackade vitlöksklyftor och 500 g 

nötfärs i lite olja i en het stekpanna under omrörning. 

2. Tillsätt 500 g krossade tomater, 1 köttbuljongtärning och  

1 tsk torkad oregano.

3. Låt sjuda 10–20 min. Späd eventuellt med lite vatten och 

smaka av med salt, peppar, honung och balsamvinäger.

Lätt som en plätt att koka ris!
Tycker du det är knepigt att koka ris? Så här gör de i prov-
köket (funkar på de flesta sorters ris): 
Mät upp kallt vatten och ris i en kastrull enligt anvisningen 

på förpackningen. Lägg på lock. Koka upp, sänk till lägsta 

temperaturen på din spis. Låt riset stå med locket på enligt 

tidsangivelsen på förpackningen. 

Sno ihop din egen tomatsås
1. Stek 1 finhackad gul lök och 2 finhackade vitlöksklyftor  

i lite olja tills löken är mjuk utan att få färg. Tillsätt 2 msk 

tomatpuré och stek under omrörning några minuter till. 

2. Tillsätt 500 g krossade tomater, ½ tsk chiliflakes  och  

1 msk honung. Låt sjuda 5–10 min. Smaka av med salt och 

peppar. Tillsätt ev torkad basilka/oregano och balsamvinäger.

Tips!
Snabbvariant:  

Använd 500 g färsk tortellini,  
minska på vattnet och tillaga  

i ugnen ca 15 min.

Tips!
De hela limebladen kan  

hackas/smulas ner, alternativt 
koka med hela och lyftas  

bort vid servering.

  L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T
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JAG & MITT KÖK / Rickard Söderberg

Operasångaren Rickard Söderberg  
ägnar mycket av sin fritid åt att baka  

sötsaker. »För mig är köket en plats där  
man bryter mot reglerna«, säger han.

T E X T :  A N A  U D O V I C   F O T O :  A N D R É  D E  L O I S T E D

ATT LEKFULLHETEN PRÄGLAR operastjärnan 
Rickard Söderbergs hem märks inte minst 
i köket, där ett svart torn i lego står med 
Gandalf högst upp (jo, det är från Sagan 
om de två tornen) – men mest framträ-
dande är kanske alla välsminkade divor 
som finns som fondtapet vid köksbänken. 
Det är RuPauls dragrace-team, och Rick-
ard Söderberg har gjort fondtapeten själv 
och satt upp den. RuPauls dragrace-team 
påminner honom om att njuta av livet och 
sprida glädje.

– De är fantastiska artister som jag 
älskar och respekterar, säger han.

Men det händer att han byter ut fonden; 
kring jul blir det Disneyfigurer på väggen.

Rickard Söderberg bjuder på en vege-
tarisk carbonara med halloumi, till det en 
vacker grön mâchesallad med blåbär och 
jordgubbar. Han äter inte kött – och har 
inte gjort det sedan han var 13 år.

– Jag stod vid en korvkiosk i Halmstad 
med min pappa med en hamburgare i 
handen när jag slogs av insikten. Vad var 
det egentligen jag åt? Ville jag verkligen 
vara en del av dödandet av djur? Nej, det 
ville jag inte. Jag kastade hamburgaren. 
Sedan dess har jag inte ätit kött, säger 
Rickard Söderberg.

Förra året vann Rickard Söderberg 

»Jag kastade 
burgaren och 

blev vegetarian«

”Hela kändis-Sverige bakar” i TV4, och då 
kom idén till att göra en bakbok om hans 
två favoritämnen – opera och bakverk.

– Jag bakade på nätterna och så fotade 
vi på dagarna. Fotografen är Andreas 
Paulsson, som också är min bästa kompis. 
Bilderna tog vi på Malmö och Ystad opera. 
Vi sa till förlaget att vi tänkte ha med en 
och annan sagofigur i lego. Det var de 
emot. Jag sa ”okej”, men de är ändå med 
på varenda bild, säger han och skrattar.
Berätta – hur hänger opera och bakverk 
ihop?

– De hänger ihop totalt! Bägge handlar 
om lust och njutning, och det är opreten-
tiöst. Vissa grundgrejer måste man kunna, 
som att sjunga eller veta hur gluten beter 
sig, men utöver det är det helt gränslöst, 
säger Rickard.
Du är ofta ute på turné, utomlands och i 
Sverige. Hur går det ihop med ditt intresse 
för mat och kakor?

– Bara våren 2016 bodde jag fyra måna-
der på hotell, och det jag saknar allra mest 
under sådana perioder är mitt kök. Men 
jag har en massa vänner överallt som blir 
glada när jag är i stan, för jag kommer och 
bakar och lagar mat hos dem.
Wow, vilken drömkompis! Men berätta om 
ditt kök – det renoverades ganska nyligen?

NAMN: Rickard Söderberg, 41 år.

YRKE: Operasångare (tenor) och debattör, 

twitternamn @GayTenor.

FAMILJ: Maken Anders, kommunal  

mellanchef på Lunds kommun.

BOR: I Malmö.

AKTUELL: Rickard är knuten till Malmö 

Opera och uppträder mycket där. Under 

hösten 2016 gör Rickard en turné med 

Arja Saijonmaa som sträcker sig från 

Ystad i söder till Luleå i norr. Bakboken 

”Opera & bakverk” kom 2015.

Övervakare av Rickards kakbakande  
är den svarta legoriddaren Saurons  

språkrör, från Sagan om Ringen.

”Det här är den enda köttätaren i familjen, vår  
köttätande blomma. Den är sjukt aggressiv. Den har  
en syra med god lukt i botten, så flugorna lockas dit,  

men insidan är så hal att de inte kan komma upp.”

”De här desserterna är  
komplicerade, så jag gör dem sällan 
– men jag älskar att sitta och läsa. 
Lyssna bara på orden – granolja,  

harsyrasorbet eller ängssyragranité!”

”Min påkläderska från Malmö Opera, 
Harriet Stern-Cronström, gjorde regn-

bågsfatet när hon gick en glaslärlingskurs. 
Jag blev så lycklig att hon gjorde den åt 
mig! Vi brukar ha finchoklad eller frukt  

på fatet och använder det jämt.” 

”Det här är min farmors små  
mockakoppar som hon fick när hon 

gifte sig. Man får en liten mun kaffe, 
så det gäller att dricka med andakt! 
Fast ganska snabbt, för det kallnar  

illa kvickt i koppen.”



 

 

 RICKARDS KÄRLEKSMUMS
TID: 1 TIMME  UGN: 175°

Supersaftiga och oemotståndliga.

CA 16 BITAR

k 88 3 ägg
k 88 2 dl strösocker
k 88 50 g smör
k 88 1 dl vispgrädde
k 88 100 g mörk choklad, finhackad

k 88 3 dl vetemjöl
k 88 ½ dl hasselnötter, finhackade

k 88 1 msk kakao
k 2 tsk bakpulver

TOPPING

k 88 200 g mörk choklad, hackad

k 88 300 g mjukt smör
k 88 3 dl florsocker
k 88 ½ tsk vaniljpulver
k 88 1 msk riktigt starkt kaffe
k 88 1 dl kokosflingor
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JAG & MITT KÖK / Rickard Söderberg

– Ja, vi flyttade in här i oktober, och 
eftersom vi ändå skulle renovera tänkte 
vi igenom hur vi ville ha det. Anders 
och jag är bägge långa, så vi såg till att 
köksbänken blev något högre än standard. 
Ugnen är också i brösthöjd; det är mycket 
skönare. Sedan hade vi drömt om att 
kunna stå vid köksbänken och se ut genom 
fönstret, så det är vi nöjda med.

Matbordet, som finns i ett angränsande 
rum, är maffigt och har en glasskiva mitt 
i där vi ser en legovärld. Bordet är särskilt 
viktigt på söndagar – varje söndag kväll 
sedan nästan 20 år tillbaka spelar Rickard, 
Anders och sex vänner rollspel här, och 
nåde den som inte dyker upp.

– Jag har en roll som kan vara borta 
ibland, men annars gäller det att vara 
här. Möjligen med undantag för dem som 
fått barn samma dag, men kom barnet på 
exempelvis en fredag får man pallra sig  
hit på söndag ändå.
Vad lagar du för mat till rollspelssönda-
garna?

– Det får gärna bli något indiskt. En 
kryddrik gryta, inte nödvändigtvis stark 
men med mycket kryddor – till det mango 
lassi och papadam med hemgjord chutney. 
Och till efterrätt blir det ofta pajer, men 
eftersom det är åtta vuxna karlar måste 
jag göra en hel långpanna.
Du har dansat i tv-programmet ”Let’s 
dance” och du gör många kvällar på scenen 

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ägg och socker fluffigt med 

elvisp. 

2. Smält smöret och ta bort från vär-

men. Tillsätt grädde och choklad och 

rör tills chokladen smält.

3. Blanda ihop alla torra ingredienser.

4. Rör ihop chokladen med äggvispet 

och vänd ner de torra ingredienserna. 

5. Häll smeten i en smord och bröad 

form, ca 30 x 20 cm. Grädda mitt i ug-

nen ca 40 min. Stjälp upp kakan efter 

ca 5 min och låt svalna. 

6. Topping: Smält chokladen i vatten-

bad. Låt svalna något. Vispa smör och 

socker fluffigt. Tillsätt vaniljpulver, 

kaffe och chokladen, rör om till en 

jämn smet. Bred ett tjockt lager av 

toppingen på kakan och strö över 

kokosflingorna. F
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varje vecka. Hur laddar du för de här  
fysiskt krävande jobben?

– Det är krävande på olika sätt.  
I dansen måste styrkan sitta längre ut  
på kroppen, armar och ben, men när jag 
sjunger måste styrkan finnas närmare 
kroppen, vid bröstkorgen. Men inför ett 
uppträdande måste jag dricka massor, 
eftersom man svettas massor med alla 
lager kläder och strålkastarljuset på det. 
Jag dricker sex liter vatten utan att kissa! 
Man får se det lite som ett maratonlopp, 
tänka långsiktigt. Jag äter en sen frukost 
och sen lunch, och så något litet innan 
samt något som ger snabb energi i pausen. 
Många som arbetar på scenen äter middag 
halv tolv på natten, men vid det laget är 
jag så trött att jag bara får i mig en banan 
innan jag somnar.
Du brinner mycket för samhällsfrågor.  
Förutom allas rätt att älska vem de vill så 
vill du slå ett slag för klimatet, eller hur?

– Ja, för mig handlar det om solidaritet 
med kommande generationer. Det låter 
stort och högtravande, men så känner 
jag. Problemet är bara att politikerna 
aldrig skulle bli omvalda ifall de fattade 
beslut som verkligen förändrar saker. 
Själv försöker jag driva klimatfrågan 
utomparlamentariskt. Men vi har faktiskt 
en köttätare här hemma. Det är växten i 
köksfönstret: en köttätande blomma. Den 
tar våra flugor.

Ni måste lägga mycket tid och många 
kronor på lego!

– Ja, alla våra pengar går till lego, men 
det fungerar som avkoppling, i stället för 
att titta på tv. När vi plockar undan dem 
ska alla bitar ligga i sin kartong, så vi kan 
bygga dem igen. Jag är medlem i Legos 
VIP-klubb men blev förbannad senast jag 
kontaktade dem, för när jag skulle fylla i 
uppgifter var det bara två saker de ville ha: 
min mejladress och mitt kön. Jag mejlade 
dem: Varför? Vad har mitt kön med lego 
att göra? Jag blir så arg!
Till sist – vad har du i din kökslåda?

– Det här är min baklåda, med oum-
bärliga saker. Min sikt måste jag ha, för 
om jag inte siktar mjölet jäser det inte bra. 
Jag vill ha ordentliga, mjuka och följsam-
ma slickepotter. Och tyllar till spritsarna 
kan jag inte leva utan! ❤

Rickards oumbärliga 
prylar i baklådan.

Laddad med 
C-vitamin

Med äkta 

tranbärsjuice

TRANBÄR

Lokala avvikelser kan förekomma.

Tips!
Kan vara  

gott att strö 
över lite 

flingsalt på 
kakan.

Kolla att  
kakan är  
klar med  
en prov- 
sticka!
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- 
VARDAGSMAT/ G ott  för  hälsan

Vardag
Dieter och tillfälliga lösningar är  
aldrig svaret för en sund livsstil.  

Här är rätter som gör det enkelt att  
äta både varierat och hälsosamt.

R E C E P T :  S A R A  B E G N E R  ( U R  V Å R  K O K B O K  H Ä L S A )  

F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T  &  E V A  H I L D É N

LAXSALLAD MED LIME  
& JORDNöTTER 
TID: 35 MIN

Middagsmat som minner om se-

mester på varmare breddgrader. 

Spetskålen är supergod just nu.

4 PORTIONER

k 400 g laxfilé 
1 tsk salt 
k 1 dl sesamfrön 
k 1 msk neutral olja 

NUDELSALLAD 

250 g risnudlar 
k 300 g spetskål eller vitkål 

k 2 morötter, grovrivna 

4 msk sweet chilisås 
k 1 lime, finrivet skal och saft 

1 msk fisksås (ev salt) 

TILL SERVERING 

k 1 kruka koriander 
k 1 dl salta jordnötter 
k 1 lime 

GÖR SÅ HÄR

1. Koka nudlarna enligt anvis-

ning på förpackningen och skölj 

dem i kallt vatten. 

2. Skär kålen i tunna strimlor, 

använd gärna en mandolin. 

Blanda nudlarna med kål, morot, 

sweet chilisås, limeskal (endast 

det gröna), limesaft och fisksås. 

Smaka ev av med salt. 

3. Skär laxen i stora kuber, salta 

och rulla bitarna i sesamfröna. 

4. Hetta upp olja i en stekpanna 

och stek laxkuberna på hög 

värme runt om 2 min. De ska 

få en knaprig yta, och laxen får 

gärna vara lite rå i mitten. 

5. Lägg ihop 

nudelsalla-

den med lax, 

koriander, 

hackade jord-

nötter och 

limeklyftor. 

En kokbok som inspirerar till en 
hälsosam kost med mer grönsaker, 
bättre fettsyror, mindre vitt socker 
och färre snabba kolhydrater.

RISPAPPERSRULLAR  
MED DIPPSåS
TID: 40 MIN

Bra sätt att få i sig massor  

av krispiga grönsaker! 

4 PORTIONER

1 50 g vermicellinudlar  

  (tunna risnudlar) 

k 150 g morot 
k 100 g rättika 
k 3 dl färska böngroddar 
24 rispappersblad 
k 1 isbergssallad
k 1 kruka koriander 
k 1 kruka mynta 

FYLLNING 

k 300 g skalade räkor 

k 2 avokador 
k 1 msk finriven ingefära 

DIPPSÅS 

k 1 dl sweet chilisås 

k 2 lime, pressad saft

Hälsosam
KYCKLINGFÄRS  
MED CITRONGRÄS

4 PORTIONER

3 schalottenlökar
k 2 vitlöksklyftor
1 citrongräs
k 2 msk neutral olja
300 g kycklingfärs
½ tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och hacka schalotten- 
lök och vitlök fint. Finhacka  
citrongräset.
2. Hetta upp oljan i en stek- 
panna och stek kycklingfärsen 
smulig. 
3. Tillsätt lök, vitlök och citron- 
gräs och stek ytterligare ett par 
minuter. Smaka av med salt.

Eller prova en 
annan fyllning!

Passar även perfekt 
 som förrätt. Det är lite 

svårt att få dem fina 
när man är nybörjare, 

men ge inte upp!

k 2 msk fisksås 
k 1 vitlöksklyfta, tunt skivad

GÖR SÅ HÄR

1. Blötlägg nudlarna enligt 

anvisning på förpackningen. 

Skala och skär morot och rättika 

i tändsticksstora strimlor. 

2. Rör ihop alla ingredienser till 

dippsåsen.

3. Dela ev räkorna. Gröp ut och 

tärna avokadoköttet.Vänd ihop 

räkor, avokado och ingefära.

4. Fyll en skål med ljummet vat-

ten och doppa ett rispapper 10 

sekunder. Lägg lite av fyllningen 

och de olika grönsakerna mitt  

på arket. Vik in båda sidorna  

mot mitten, rulla sedan ihop till 

ett litet paket. Gör likadant med 

alla rullar och lägg på ett fat. 

5. Servering: Lägg en fylld rulle 

i ett salladsblad, lägg på kori-

ander och mynta, rulla ihop och 

doppa i dippsåsen. 

Tänk  
att något som  
 smakar så bra  

kan vara så 
nyttigt.

  BA R N E N S  F A V O R I T
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TID: 45 MIN   

UGN: 200°

Köttfärsen drygas ut med  

röda linser (proteinrikt!)  

och zucchini. Hälsosamt  

och hållbart!

5 PORTIONER

k 1 msk olivolja
k 300 g nötfärs 
k 1 gul lök, hackad 

k  3 vitlöksklyftor,  

finhackade 

½ tsk salt 
k ½ tsk svartpeppar 

k 2 dl kokta linser 
k 1 zucchini 
k  4 dl färdig tomatsås  
k  8 torkade lasagneplattor 
k 1 dl riven ost 

BECHAMELSÅS 

k 25 g smör 
k 3 msk vetemjöl 
k 8 dl mjölk 
1 tsk salt 

GÖR SÅ HÄR

1. Bechamelsås: Smält smöret  

i en kastrull. Vispa i mjölet.  

ROTFRUKTSSALLAD MED  
KALKON & PESTO 
TID: 45 MIN  UGN: 225° 

Massor av fiberrika rotfrukter! 

4 PORTIONER

k ½ msk olivolja
500 g kalkonbröstfilé
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 250 g körsbärstomater, delade

k 2 röda knipplökar, strimlade 

k 70 g krispsallad eller rucola 

k 2 dl pesto (se recept nedan)

ROSTADE ROTFRUKTER 

k 300 g palsternacka 
k 300 g morot 
k 200 g rotselleri 
k 1 msk olivolja 
½ tsk salt 
k ½ tsk svartpeppar 

GÖR SÅ HÄR

1. Rostade rotfrukter: Sätt ugnen  

på 225°. Skala rotfrukterna och skär  

i bitar. Sprid ut på en plåt. Ringla över  

olja. Salta och peppra. Rosta mitt i  

ugnen ca 20 min. Rotfrukterna ska  

ha lite knaprighet kvar. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna. Bryn 

kalkonbröstet på båda sidor. Salta  

och peppra. Stek klart i ugnen med  

rotfrukterna till en innertemperatur  

på 70°. Låt vila 1 minut och skiva.

3. Vänd ihop rotfrukterna med tomater,  

lök och sallad på ett serveringsfat.  

Lägg på kalkonskivorna. Tunna ut  

peston med vatten eller olivolja och 

ringla över vid servering.

LASAGNE MED LINSER & ZUCCHINI

Ett fat fullt med 
favoritsmaker!

Vegetarisk färs eller kycklingfärs funkar lika bra!

Späd med mjölken, lite i taget,  

under fortsatt vispning. Koka ca  

5 min, vispa hela tiden. Salta. 

2.Sätt ugnen på 200°. Hetta upp  

olja i en stekpanna och stek kött-

färs, lök och vitlök tills färsen är  

helt genomstekt. Salta, peppra och 

tillsätt linserna.

3.Skiva zucchinin tunt på längden. 

Varva köttfärs, tomatsås och becha-

melsås med två lager lasagneplattor 

och två lager zucchini i en ugnsform 

(ca 25 x 35 cm). Toppa med becha-

melsås och strö över ost. Gratinera 

mitt i ugnen ca 30 min.

VARDAGSMAT/ G ott  för  hälsan

CHUNKY PESTO 

  Mortla 1 kruka grovt  
hackad basilika med 1 dl torros-
tade pinjenötter och 1 finhackad 
vitlöksklyfta. Tillsätt 1 dl olivolja 

och 2 dl finriven parmesan.

Vill du ha slät pesto: mixa ihop. 
Man kan också byta lite  

av oljan mot vatten. 
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En olja för mysstunden, en salva för  
en röd rumpa eller en supersmart  
våtservett. Vinn en Babybox från  
Coop Änglamark med sex miljömärk-
ta produkter för de minsta. 

Coops Änglamark Baby är produkter 

som är framtagna med omtanke både för 

dig, din baby och för miljön. Produkterna 

innehåller speciellt utvalda ingredienser, 

allt för att minimera risken för att barn 

utvecklar någon form av allergi. De är 

Svanenmärkta, vilket innebär att de är 

fria från hormonstörande och cancero-

gena ämnen. Miljömärkningen är också 

en garanti för ett gott miljöval och en hög 

kvalitet. Änglamarks babyprodukter är 

dessutom parfymfria så att din baby ska 

dofta baby och inte parfym.  

Tävling!
Var med i vår tävling där sex personer  
får chans att vinna en Babybox med sex 
Änglamarksfavoriter. Svara på frågan 
nedan och skicka in ditt svar till mersmak 
@coop.se senast den 17 oktober 2016.  
Skriv ”Änglamark Baby” i ämnesraden.  
Glöm inte att skicka med din adress.  
Vinnarna presenteras på coop.se/vinnare.

Coop.se har lanserat en ny matkasse  
som är lite smartare än alla andra.  
Vad heter den? 
1. Smarta matkassen

X. Den intelligenta matkassen

2. Superkassen

 

 Mört & gott med ny  
förpackning
Coop Primakött är förpackade i så kallade skinpack, 

för den bästa smakupplevelsen. Nu har även andra 

köttdetaljer fått samma fina förpackning. Skinpack 

bygger på samma princip som vakuumförpackning 

och passar utmärkt för skivat kött.

Skinpack gör stor skillnad för kvaliteten och 

smakupplevelsen, då köttet möras i förpackningen. 

Med skinpacks tar köttet också mindre plats och 

håller längre. Köttet är bäst efter 14–21 dagar  

i skinpacks, men köttet håller sin fräschör  

fram till bäst före-dag.

MedMera erbjudande

 

 Världs- 
kändisar
Det regnar priser över  

Coop! Coops Müsli bär  

& frön och Änglamarks  

knäcke bröd belönas  

med det prestigefyllda  

PLMA:s ”International   

Salute to Excellence  

Awards” 2016.  

Änglamark – det bästa för din baby

Minnen för livet med Live it
Har du drömt om att flyga, köra Ferrari eller vara 

modell för en dag? Sveriges största upplevelse-

företag Live it förverkligar dina drömmar. Nu är 

Live it Coops partner, vilket betyder att du som 

medlem får extra bra erbjudanden på upplevelser.

Använd dina poäng och låt drömmarna gå i upp- 

fyllelse med Live it.

Tips och erbjudanden för dig som är medlem och ägare

MedMera

Varför låta någon annan välja vad du 
ska äta när du nu med några klick kan 
skapa din egen drömkasse? Nu lanse-
rar Coop den smartaste matkassen  
av dem alla. Nämligen din egen. 

Coop har tagit fram en riktigt smart lösning 
som gör att du kan skapa din alldeles egen 
matkasse, precis som du vill ha den.
Allt du behöver göra är att logga in på  
coop.se och välja de recept som passar dig 
och din familj. Receptens ingredienser, och 
annat som du också vill köpa, läggs i din 
digitala varukorg. Inköpslistan är så intel-
ligent att om du väljer fler recept som har 
samma ingredienser räknas mängden ihop 
och varorna hamnar bara en gång i varukor-
gen. Du slipper rester och svinnet minime-
ras. Vill du äta ekologiskt kan du genom ett 
enkelt knapptryck byta ut ingredienserna 
mot ekologiska alternativ. Du kan också 
välja att få det billigaste alternativet av varje 
ingrediens.

Från coop.se har du tillgång till Coops 
bästa vardagsrecept, anpassade för hela  
familjen. Alla recept är provlagade av Coops 
kockar, och nya rätter fylls på allteftersom. 
Tjänsten är gratis och du betalar bara för 
produkterna du får hem. 

Coops nya smarta matkasse kommer 
inte bara att göra vardagen enklare för dig 
och din familj; den ger dig också de recept 
som passar dig. Vill du handla mer ekolo-
giskt, leva mer hälsosamt eller kanske följa 
en diet? Coop.se kommer att lära sig vad du 
tycker om och därmed erbjuda dig bättre 
anpassade menyer.  

       
TEXT: ÅSA STEINSVIK

Äntligen här! 

Sveriges  
första  
smarta 
matkasse
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Psst! Du har väl inte missat att det finns två sätt att  
samla poäng på Coop. Antingen drar du ditt MedMera-kort  

i kassan eller så uppger du ditt personnummer!

Baby Tvål allt-i-ett 
Funkar som både schampo och 
duschtvål. Passar lika bra till babyn 
som till större barn. 

Baby Bad 
En pytteklick i badvattnet är allt  
som behövs. 

Baby Shampoo 
Torkar inte ut hårbottnen och – det 
bästa av allt - svider inte i ögonen. 

Baby Olja 
På huden, i badvattnet och till baby-
massagen. Lätt att applicera och 
tränger snabbt in.

Zinksalva 
Till röda rumpor, irriterad hud och  
små skråmor. Lätt att smörja på. 

Baby Våtservett
Superbra våtservett utan parfym.  
Servetterna är inte sammansatta, 
vilket hindrar bakterier från att  
komma in i förpackningen.

Nu kan du skräddarsy  
din egen matkasse!

Änglamarks babysortiment 
innehåller även amningskupor, 

baby pads, bomullspinnar, 
babypuder och blöjor.

Prisade 
produkter

Skapa din egen smarta matkasse på coop.se  
eller välj en av Coops traditionella matkassar.

Coops traditionella matkassar 

innehåller lättlagade recept 

med färska råvaror till 4  

middagar. Alltid färskt, svenskt 

kött och svensk kyckling.

Kassarna levereras antingen 

hem till dig eller till din när-

maste Coop-butik.

Beställ abonnemang eller gör 

ett engångsköp. 

✔ Familjekassen

✔ Ekologiska kassen

✔ Laktosfria kassen 

✔ Hälsokassen
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Allt det  
här kan du 

vinna!

Mer om erbjudandet:   Logga in i Coops 
poängshop och ta en titt på allt du kan 
uppleva för dina poäng.

9 500 poäng = värdebevis på 100 kronor.
18 000 poäng = värdebevis på 200 kronor.

Välj upplevelse och du får  
en kod som gäller som  
delbetalning hos Live it. 
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Trenden pekar mot att allt fler 
konsumenter efterfrågar svenskt 
lammkött. Därför satsar Coop på mer 
svenskt lammkött i butikshyllorna. 

I dag står den svenska lammproduktionen 
för cirka 30 procent av den totala lamm-
konsumtionen i Sverige. Genom att inleda 
ett samarbete med producentgruppen 
Lamm i Värmland hoppas Coop öka för-
säljningen av svenskt lammkött.

– Vi är jätteglada över samarbetet.  
Även om lammkonsumtionen är liten i rela-
tion till annat kött ser vi en stigande trend. 
Och framför allt ser vi en stark efterfrågan 
på svenskt lammkött, där vi idag periodvis 
har svårt att möta kundernas önskemål, 
säger Majsan Pense, kategorichef för kött  
på Coop Sverige.

Lamm i Värmland består av ett 15-tal 
lammuppfödare. Tillsammans kommer  
de att stå för cirka 20 procent av det lamm-

MedMera

Mer svenskt 
lammkött i 
Coops butiker

Ebony

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Chai Latte Te

Cappuccino AmazonasEspressoMellanrost

OreoMilka

Nyhet!

Earl Grey Te

Latte Macchiato
Less Sweet

Latte Macchiato Latte Macchiato
Caramel

Mörkrost Café au Lait

Din fikavärd!

ALLTID 

20% 
RABATT 
PÅ HiPP EKOLOGISK BARNMAT I GLAS, 

HIPP BARNGRÖT, PAMPERS BLÖJOR

OCH BARNTANDVÅRD FRÅN ORAL-B

NÄR DU DRAR DITT 
COOP MEDMERA KORT*

*Erbjudandet gäller alla Pampers blöjor, HiPP ekologisk barnmat i glas från 6 månader och barngröt (ej övrigt sortiment) samt barntandkräm och manuella barntandborstar från Oral-B. Gäller tillsvidare 
med reservation för eventuella ändringar. Barntandborstar och barntandkräm från Oral-B finns hos Coop Forum, Coop Extra och i mån av tillgång hos Coop Konsum och Coop Nära. Erbjudandet på Pampers 
blöjor gäller max 2 pkt blöjor per hushåll/köp.

Coop Baby är medlemsförmåner 
som passar barnfamiljer. 

CoopBaby_halvsida_Mersmak_uppdateradeFarger_196x130_2.indd   1 2015-12-07   14:49

kött som säljs under Coops eget varumärke. 
Producentgruppen har sedan tidigare en 
nära relation till Coop som leverantörer till 
Konsum Värmland/Värmlandschark. Nu  
tas nästa steg med Coop Sverige, där lamm-
producenterna kan få avsättning för en ännu 
större del av sin produktion.

– Jag hoppas att samarbetet långsiktigt 

kan innebära ökad produktion och för-
bättrad lönsamhet. Livsmedelsproduktion 
handlar idag inte bara om att tillfredsställa 
behovet av mat, utan också om att lyfta 
fram alla de mervärden som finns i vår 
lokala produktion. Det vill vi göra tillsam-
mans med Coop, säger Andreas Martelius, 
ordförande för Lamm i Värmland. ❤

Andreas Martelius har cirka 150 tackor som 
producerar omkring 250 lamm per säsong.
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Barnens enkla potatisgratäng

3 5

BARNENS KOCKSKOLA / Potatisgratäng

1  Lägg 12 stora kokta potatisar i en  
gratängform. Mosa dem med en  

potatiskross. Strö över ½ tsk salt.  
2 Häll 2 dl grädde i en skål. 

4  Häll grädden över potatisarna.

7  Strö över lite klippt färsk timjan. 
Grädda mitt i ugnen på 200°  

ca 20 min. 

5  Strö över 2 dl riven ost.

8 Servera gratängen med tunt  
skuren rostbiff (eller kalkon)  

och körsbärstomater.

3 Riv eller pressa 1 stor vitlöksklyfta  
och tillsätt i grädden.  

6 Tryck ner 8 cocktailtomater. 

 Köp hem:

Finns redan  
hemma:
Salt och vitlök
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TID: 35 MIN 

UGN: 200° 

4 PORTIONER

Potatis Grädde Riven cheddar (150 g) Körsbärstomater

3 5

 Oj vad gott 
 det var! säger  

Elma, 8 år.

Lokala avvikelser kan förekomma.

Köp hem törstsläckare för alla tillfällen  
till förmånliga priser i din närmaste butik!

Köp fler  och betala  mindre!

MIXA DINA
33 CL PET

FAVORITER

Färsk timjan
Rostbiff  

(eller kalkon)



Ansök på coop.se/betalkort och få 5 000 extra poäng.

Ansök på coop.se/betalkort och få 5 000 extra poäng.

DUBBLA POÄNG HOS COOP.

VARFÖR DU BORDE HA SKAFFAT ETT 
COOP BETALKORT FÖR LÄNGE SEDAN.

DEN KORTA 
VERSIONEN:

VARFÖR DU BORDE HA SKAFFAT ETT 
COOP BETALKORT FÖR LÄNGE SEDAN.

DEN LÅNGA 
VERSIONEN:

SNABBASTE VÄGEN TILL POÄNGEN
Genom att uppgradera ditt MedMera-
kort till ett betalkort får du dubbla 
poäng på allt* du handlar hos oss. 
Med andra ord så kan du få den där 
grillen dubbelt så fort.

Du behåller alla medlemsförmåner 
du är van vid, och får några nya. Utöver 

de dubbla poängen får du just nu också 5 000 extra 
poäng när din ansökan om kortet beviljats.

När man tänker på det är det faktiskt lite konstigt
att inte alla har ett betalkort hos Coop.

VÅRT BÄSTA MATKORT 
När vi på Coop pratar om matkort 
menar vi inte sådana som folk 
lägger upp på Instagram. 
Vårt bästa matkort är Coop 
MedMera Betala Efter.

Som namnet antyder 
handlar du först och betalar 
efteråt. Kortet har ingen års-
  avgift och om ni skulle behöva 
ett extra kort i familjen så kostar 

det inte heller någonting. Och det bästa av 
allt, du får dubbla poäng när du betalar 
med kortet hos Coop. 

Kortet går självklart att använda 
överallt, såväl i Sverige som utomlands. 

Och betalar du din resa med kortet ingår reseför-
säkring. Kort sagt, med ett betalkort får du ut mer 
av ditt medlemskap utan att det kostar mer. 

HANDLA FÖRST, BETALA SEN
Med Betala Efter-kortet kan du 
betala när det passar dig. I slutet 
av varje månad får du en samlad 
faktura med alla dina köp.

Du har upp till 54 dagars räntefri kredit och ett 
kreditutrymme på upp till 100 000 kronor.
 
POÄNGEN MED POÄNGEN
Själva poängen med att samla 
poäng är förstås alla saker du kan 
omvandla dem till.

I Poängshoppen kan du välja om 
du vill plocka ut varor och rabatter 
eller om du vill spara ihop till något 
större som en resa.

LADDA NER APPEN
Enklaste sättet att få full koll på 
matkontot är att ladda ner Coop- 
appen. Här kan du bland annat se saldo, få ett 
aktuellt kontoutdrag, se dina poäng och aktuella 
erbjudanden. I appen kan du även öppna och 
stänga ditt kort för köp utomlands och på internet. 
Och här hittar du också Poängshoppen.
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Varje gång du handlar på Coop och drar ditt MedMera-kort samlar du poäng. Efter ett 
tag kan poängen omvandlas till en weekendresa, mer god mat eller kanske en ny grill 
till uteplatsen. Det där vet du ju redan. Men nu ska vi berätta hur du samlar poäng 
snabbare och når det du vill ha i Poängshoppen dubbelt så fort.

DUBBLA POÄNG HOS COOP.
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Varför är det så populärt med 
smoothies?

– Man behöver inte vara en 

gud i köket för att lyckas! Det är 

grymt till frukost, mellan-

mål, efter träning och som 

vardagsdessert.

Hur gör man en smoothie 
nyttig och inte bara söt?

– Smoothies är ofta 

baserade på frukt och därför 

söta, men det gör också att 

man enkelt kan addera 

grönsaker (spenat, grönkål, 

selleri), nötter och frön, havre-

gryn och sunda fetter (avokado, 

Drick dina
vitaminer

HALLONSMOOTHIE TID: 10 MIN 

2 PORTIONER 

k 180 g frysta hallon 
k 4–5 mjuka dadlar, urkärnade 

k 2 msk kokosflingor 
k  2 ½ dl naturell yoghurt 
k  1 msk färskpressad  

citronsaft
ev 1 dl vatten

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg alla ingredienser i en 

mixer och kör på hög hastighet 

till en helt slät smoothie. Till- 

sätt ev lite vatten. 

2. Smaka av och justera sötman 

genom att tillsätta mer dadlar  

om det behövs. Häll upp i två 

medelstora glasburkar eller  

Våra vegorecept är så kallade lakto-ovo-vegetariska. 
De innehåller inte kött, skaldjur, fisk, fågel, köttbuljong  
eller gelatin. Däremot kan de innehålla ägg och mjölkprodukter.

Vego!
extra sidor för dig som vill äta mer grönt

Så fixar du
hösten!

Våra tre bästa
smoothietips:

1 Smoothien blir  
extra tjusig om  

du lägger den i lager,  
t ex yoghurt, chia- 
pudding, müsli, frukt, 
         mosade bär. 

2 Tänk på färgerna … 
En brun smoothie 

ser inte lika läcker ut  
    (såvida den inte  
    innehåller kakao). 

3 Mixa bladgrön-
saker och vätska 

innan du tillsätter frukt 
och andra ingredienser 
för att få den så slät 
        som möjligt. 

VEGO I  
MER SMAK!

kokosolja, nötsmör) för att göra  

dem mer matiga utan att det tar 

över smaken. Man kan till och med 

ha i kokta bönor; de ökar protein-

mängden och tillför krämighet. Bär 

innehåller mindre fruktsocker än 

andra frukter, så tillsätt mycket bär! 

Vilken är er favoritingrediens?
– Avokado är en toppeningredi-

ens. Den innehåller sunda fetter  

och gör smoothien härligt fyllig  

och krämig. Några av våra favorit- 

smoothies innehåller avokado, 

bland annat en ljuvligt krämig nöt- 

smoothie som hälls över mosade 

blåbär.
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Luise & David.

en stor (som den på bilden) 

och servera. 

LUISE & DAVID:

”Detta är en av våra absoluta 

favoritsmoothies eftersom 

den bara innehåller helt 

vanliga ingredienser och inte 

någon supermat. Den är 

vacker och god, utan några 

ovanliga eller inlärda smaker. 

Så den är något som alla barn 

och icke-smoothiedrickande 

vuxna brukar njuta av! Den 

har en fräsch hallon- och 

yoghurtsmak med ett sting  

av citron och en gnutta sötma 

från dadlar och kokos.”

För inspiration och recept, 
besök zeta.nu eller #gryneffekten

DEN GODA 
GRYNEFFEKTEN.
La cucina originale är ekologiska grynblandningar som passar lika bra till 
middag som till frukost, bakning och desserter. Grynerna har en härlig 
konsistens och ger både njutning och välmående – dessutom håller 
de dig behagligt mätt. Länge.

En tusenårig tradition i medelhavsköket, färdig att njuta på 10 minuter.

TÄVLA OM 5.000 KR  
ATT HANDLA MAT FÖR. 
Tävla genom att tagga din bästa gryninspiration med #gryneffekten.
Vi drar en vinnare varje vecka i 5 veckors tid.
Läs mer på zeta.nu

TÄVLING
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Luise och David Frenkiel har fullt 
upp. Deras smoothiebok har 
precis kommit ut, och nu arbetar 
de med en ny kokbok med fokus 
på grön vardagsmat. 

CHRISTINA DREJENSTA
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VEGO! / Vardagsgott

4 1

Rätterna ser ut som familjens vanliga middag men är istället lockande vego-
varianter. Nu är det dags för »mera vego – mindre regler« i vardagen. 

R E C E P T :  C E C I L I A  B L A N K E N S  &  K R I S T I N  J O H A N S S O N   F O T O :  S U S A N N E  K I N D T  ( U R  B O K E N  N Y F I K E N  G R Ö N )

MÄTTANDE 
& URGOTT!

CHAPATIBRÖD MED KOKOSSMAK
TID: 40 MIN

Att det är så enkelt att servera hembakt bröd!

10 STYCKEN

2 dl ljummet vatten
1 tsk salt
5–6 dl rågsikt
k  kokosfett till stekning

GÖR SÅ HÄR

1. Häll vatten och salt i en degblandare.
Tillsätt mjölet lite i taget tills degen släpper 
från kanterna. 
2. Dela i tio småbitar och rulla bollar.  
Kavla ut bollarna tunt på mjölat bakbord.
3. Stek bröden i kokosfett på båda sidorna 
tills de är gyllene.

Tips!
Servera i wrap 
med sataysås 
(finns i butik),  

mosad avokado 
och mangosalsa.

TID: 25 MIN

En mild, krämig gryta ska finnas 

i alla barnfamiljers receptbank. 

Här är den i vegovariant!

4 PORTIONER

k  1 gul lök, hackad 

k  3 vitlöksklyftor, finhackade

k  2 morötter, finhackade

k  ½ msk curry
k  2 dl torkade röda linser
k  1 msk olivolja 
k  2 burkar kokosmjölk (à 400 ml)

3 dl vatten
k  1 grönsaksbuljongtärning
k  ½ blomkålshuvud
salt och peppar
k  ev 1 dl hackad persilja eller 

koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Fräs lök, vitlök, morötter, curry 

och linser i olja i en stor kastrull. 

2. Tillsätt kokosmjölk, vatten och 

buljongtärning. Låt sjuda under 

lock ca 10 min.

3. Bryt blomkålen i mindre buket-

ter och lägg ner i grytan. Låt sjuda 

ytterligare 5 min. Smaka av med 

salt och peppar. Servera med per-

silja eller koriander.

Strö över krossade rostade kikärter 
(även goda som snacks!) och servera 
curryn med chapatibröd eller ris. 

FAMILJENS 
CURRYFAVORIT

VEGOBIFFAR I UGN 
TID: 35 MIN  UGN: 200°

Smart sätt att steka grönsaksbiffar!

12 STYCKEN

k  400 g morötter
k  200 g palsternacka
k  1 purjolök, finhackad

2 msk vatten
k  2 ägg
½ dl maizena
1 tsk salt 
k  ½ tsk grovmalen svartpeppar
k  1 dl ströbröd

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skala och riv 

rotfrukterna grovt.

2. Fräs det rivna med purjolöken i olja 

utan att det tar färg. Häll i vattnet och 

låt koka in. 

3. Blanda grönsakerna i en skål med 

ägg, maizena, salt och peppar.

4. Strö ett tunt lager ströbröd på en 

plåt med bakplåtspapper. Klicka ut  

smeten i tolv högar och platta till. Till-

red mitt i ugnen ca 10 min. Vänd biffar-

na. Låt gå ytterligare 10 min i ugnen.

Servera med en 
dressad sallad 
och kanske ris 
eller bulgur.

NYFIKENBOLLAR
TID: 25 MIN

Kikärter är proteinrika och därmed mättande.

4 PORTIONER

k  1 burk kokta kikärter (400 g)

k  2 dl hasselnötter
k  2 skivor vitt bröd, t ex rostbröd

k  2 ägg
k  2 dl hackad persilja
k  2 vitlöksklyftor
k  1 msk olja till smeten + olja att steka i

1 tsk salt 
k  ½ tsk grovmalen svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa kikärter, nötter och bröd grovt  

i en matberedare. Tillsätt ägg, persilja, 

vitlök, olja, salt och peppar. 

2. Mixa lite till och forma smeten till  

runda bollar (gärna med blöta eller  

oljiga händer). Hetta upp olja i en  

stekpanna och stek gyllene på  

medelvärme, ca 6 min.

ROSTADE KIKÄRTER
TID: CA 40 MIN   UGN: 200°

Supergott tillbehör som kan bidra med  
knaprighet till de flesta  vegorätter. 

CA 5 DECILITER

k  2 burkar kokta kikärter (à 400 g)

k  1 dl olivolja
k  1 tsk malen koriander eller curry

1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skölj kikärterna och 
låt dem rinna av. Fördela på en plåt och vänd 
runt med olja, krydda och salt.
2. Rosta mitt i ugnen ca 40 min. Vänd någon 
gång. Låt rinna av på papper när de är klara.En v rd gsf v rit i ny t p ni g.

Servera med dina 
favorittillbehör!

Känslan i boken Nyfiken grön är inte 

att något är borttaget utan snarare 

att det är massor som är tillagt. Nya 

råvaror, härliga konsistenser och goda 

smaker!  Och maten ska vara lika enkel 

som den där invanda lösningen med 

makaroner och köttbullar. 
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& Kristin Johansson.

Tips!
Gör en enkel salsa 
av mango, tomat, 

chili, koriander och 
limesaft.
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VEGO! / Mexikanska smaker

CHILI CON AUBERGINE
TID: 30 MIN

4 PORTIONER

k 1 stor aubergine (ca 450 g)

½ tsk salt
k 1 msk olivolja
k 1 gul lök, hackad

k 1 röd paprika, fintärnad

k 1 vitlöksklyfta, riven

k 1 msk tomatpuré
k ½ msk spiskummin
k ½ msk paprikapulver
k ½–1 tsk chiliflakes
k 500 g krossade tomater
k  1 burk cannellinibönor  

(400 g), sköljda

3 dl vatten
k 1 grönsaksbuljongtärning

TILL SERVERING

k crème fraiche
k bröd 
ev extra chiliflakes

GÖR SÅ HÄR

1. Grovriv auberginen. Salta och 

stek i olja ca 3 min.

2. Tillsätt lök, paprika, vitlök, 

tomatpuré och torkade kryddor. 

Stek ytterligare 3 min.

3. Häll i krossade tomater, bönor, 

vatten och buljongtärning.  

Låt sjuda under lock ca 10 min.

4. Servera med en klick crème 

fraiche, en bit bröd och ev mer 

chiliflakes.

Den här chiligrytan med aubergine går hem 
hos hela familjen. Servera med ett gott 
bröd och en klick crème fraiche.     
R E C E P T:  D A N I E L L E  B R O O K E S   

F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

Vår
vego-

favorit!

Klassiker  
på nytt sätt!

TALLINK SILJA  Kryssning för fyra personer
i A-hytt – 80 000 poäng (Tallinn, Riga, Helsingfors)

FÅ 15% I WEEKEND-RABATT  Weekend-rabatten gäller när du bokar via coop.se.
Visa upp ditt Coop MedMera-kort när du checkar in så får du även poäng på din bokning.

SÅ HÄR FUNKAR DET:
1.  Logga in i Poängshoppen på coop.se, i 
Coop-appen eller i Medlemspunkten i  butik.

2. Välj mellan olika varor och värdecheckar från 
Coop eller erbjudanden från utvalda partner.

3. Om du väljer en vara eller 
check från Coop, laddas den 
på ditt medlemskort och du 
hämtar ut den i din butik.

4. Väljer du ett 
erbjudande från någon 
av våra partner, får du en 
kampanjkod mailad till dig, 
som du sedan uppger hos 
partnern.

Hotellpremie

Våra utvalda partner: 

FRITIDSRESOR  Som Coop-medlem får du alltid: 1 poäng* per krona.
Gäller på resans slutpris (poängen får du efter avresa). 
*Extrapoäng är ej dubbleringsgrundande.

K�  ihåg � t du ä� n � n � m�   äng � s vå	  � rt� r.
Använd di�  Co�  MedM� a-k t för � t � � a i� p t� l nä� a dröm� � .

DAGS ATT BOKA
 HÖSTENS RESA.

Coop_Partnerannons_MerSmak_Nr9.indd   1 2016-05-17   16:40
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REPORTAGET / Håll bar  l ivsst i l

DET GÅR ATT minska hushållens miljöpå-
verkan. Det visar ett projekt som genom-
fördes på initiativ av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Under 2015 fick 30 
hushåll i Västsverige lära sig mer om 
hållbar konsumtion, matsvinn, textil, 
kollaborativ konsumtion och farligt avfall. 
Målet var att halvera hushållens avfall.

En av projektets deltagare var Viktoria 
Gerlin, som bor utanför Göteborg.  

– För mig blev resursslöseriet tydligt. 
Vi tjänar mycket på att vara rädda om våra 
livsmedel. Vi i västvärlden lever som om vi 
har tre och ett halvt jordklot. I dag slängs 
var fjärde matkasse. Vår, då, 3 1/2-åring 
förstod snart vad det handlade om och sa 
”man får inte slänga mat”, säger hon.

Mat som kastas i soporna står för en 

stor del av hushållsavfallet. Svenska 
hushåll slänger 717 000 ton mat varje år, 
enligt SMEDS (Svenska miljöemissions-
data) kartläggning från 2014. Det mot- 
svarar cirka 74 kilo per person och år.

Under året träffades familjerna som 
deltog i projektet regelbundet för att 
utbyta erfarenheter. De gick på föreläs-
ningar om bland annat hållbar konsum-
tion och matsvinn. De ställdes inför ett 
antal utmaningar – som att bjuda hem 
vänner på middag lagad på rester, att sy 
om gamla plagg till nya och att kemika-
liebanta i vardagen. Och för att underlätta 
för familjerna så att de kunde delta vid 
träffarna anställdes barnvakter.

– Jag har insett att alla kan göra skill-
nad och hur viktigt det är med informa-

Minska ditt hushållsavfall med 50 procent under ett år! Den utmaningen  
antog 30 hushåll i Västsverige. »Jag har insett att alla kan göra skillnad«,  
säger Viktoria Gerlin, en av deltagarna i miljöprojektet.

”VI halverade VÅRT AVFALL”
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Viktoria Gerlins 
familj består av 

sambon Mats 
Petersson,  

dottern Sofie 
och bonus-

sonen Vidar. 
Tillsammans 

har de halverat 
sitt avfall.

Minska matsvinnet
En barnfamilj kan spara mellan 3 000 
och 6 000 kronor om året på att äta upp 
maten istället för att slänga den. Med 
lite planering går det att minska svinnet.

✔  Skriv inköpslista utifrån vad du redan 
har hemma.

✔  Förvara maten i rätt temperatur.
✔  Inför en restmiddag i veckan.
✔  Töm förpackningar ordentligt.
✔  Tänk på att bäst före-datum är satt 

med marginal.
✔  Gör matlådor av överbliven mat.

✔  Ge bort till grannen om du ska åka bort.

Källa: Konsumentföreningen Stockholm
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Viktorias bästa  
minimeringstips
n  Hyr, låna, låna ut och dela saker med 

andra. 
n  Sortera ditt avfall väl och återvinn. 
n  Visa aktning för alla dem som tar hand 

om vårt avfall. 
n  Laga, lappa, sy om och ta hand om 

kläder och saker. 
n  Återanvänd saker och gör om. 
n  Kemikaliebanta: Använd inga onödiga 

kemikalier och tillämpa försiktighets-
principen. 

n  Handla bara om/när det är nödvändigt. 
n  Köp helst begagnat. 
n  Var sparsam med jordens resurser: 

Minska matsvinnet och släng inte mat. 
n  Handla helst miljömärkt, närodlat och 

ekologiskt. 
n  Sprid dina kunskaper och inspirera 

andra. 
                                                       Viktoria Gerlin 2016

 

– VI LEVER I ett samhälle av överflöd. 
Folk tror inte att de kastar mat – men 

det gör de ofta. Vi måste öka vår 
medvetenhet kring matsvinnsfrå-
gan i stort! säger Louise König, 
hållbarhetschef på Coop.

Det är viktigt att komma åt svin-
net i flera led, både hos konsument, 

leverantör och i butik. I butik jobbar 
Coop med att sänka priser på mat som 
håller på att gå ut. Dessutom lagar Coop 
mat i ett flertal butiker (färdigrätter och  
smoothies) som sedan går till försälj-
ning, och skänker mat från butikerna 
till behövande i flera städer.

– Privat kan du minska matsvin-
net genom att smaka, lukta, känna på 
saker och ting med jämna mellanrum 
och innan du kastar, ha rätt tempera-
tur i kylen och göra en ”restpizza eller 
restomelett” en dag i veckan.

I fjol lanserade Coop ”Knasiga 
grönsaker”. Tanken var att en del av de 
grönsaker som sorteras bort i leveran-
törsledet (pga skönhetsfläckar) ska 
kunna köpas till nedsatt pris. Det blev 

oerhört populärt och räckte inte till för 
alla butiker.

– Jag hoppas att ”Knasiga grön-
saker” kan öka medvetenheten om 
matsvinnets roll i ett större perspektiv, 
säger Louise.

 Matsvinn och hållbar konsumtion 
går hand i hand. Enligt Louise König 
ska det vara enkelt och tydligt för dig 
som kund att handla mer hållbart i 
Coops butiker. Inför år 2020 har Coop 
satt upp konkreta mål kopplade till sitt 
sortiment, butiker och leverantörer.

– Vi har cirka 5 miljoner kunder 
i veckan. Om de erbjuds att handla 
mer hållbart är det vår största positiva 
påverkan på planeten och hälsan.

I dag har Coop Sveriges största an-
del ekologisk försäljning – 10 procent.  
I år är målet 11 procent.

– Vi arbetar för att kunden ska flyt-
ta handen i hyllan, till ett grönare och 
mer hållbart val. I vårt hållbarhetstänk 
ingår att sälja ännu mer ekologiskt, 
mindre kött och mer grönt, och att vi 
ska minska matsvinnet i alla led!

Coop strävar efter att vara ledande inom hållbar  
utveckling. Detta ska också synas i butiken.   

Lär dig  
skillnaden på …  
… BÄST FÖRE-DAG ...
Livsmedel märkta med bäst före-dag  

håller ytterligare en tid efter datumet  

om de förvaras på rätt sätt och  

i obruten förpackning.

… OCH SISTA  
FÖRBRUKNINGSDAG
Vissa mycket känsliga livsme-

del, som färsk fisk, köttfärs, rå 

korv och färsk kyckling, måste 

vara märkta med sista förbruk-

ningsdag. Det är viktigt att de 

förvaras i rätt temperatur både 

i butiken och hemma. Dessa 

varor får inte säljas efter att 

sista förbrukningsdagen har 

passerat. Men om de ser bra 

ut och luktar okej går de att 

äta trots att datumet passe-

rat, men då under förutsätt-

ning att du hettar upp dem 

till minst 70°.

Fakta om projektet
n  Initiativtagare och koordinator var 

Göteborgsregionens kommunalförbund. 
n  Syftet var att lyfta fram goda exempel 

kring avfallsminimering. Målet var att 

minska avfallsmängden med 50  procent 

hos de deltagande hushållen. Ett delmål 

var att identifiera goda exempel. 
n  Projektet bestod av fem teman: hållbar 

konsumtion, matsvinn, textil, kollaborativ 

konsumtion och farligt avfall. 
n  30 hushåll i Västra Götaland deltog. 
n  65 procent av hushållen bodde i tätort,  

16 procent i förort och 19 procent på  

landsbygden. 
n  54 procent ansåg sig vara mycket miljö-

intresserade. 
n  Två forskare vid Högskolan i Borås arbeta-

de med ett lokalt projekt och intervjuade 

familjerna i Boråsområdet.

» Jag gör ett aktivt val  
i affären och handlar  
så mycket eko jag kan.«

GRÖNT SORTIMENT  
GER HÅLLBARA VAL

Louise König

tion. Det är vi själva som måste bry oss 
om miljön och ställa oss frågan – vad 
är egentligen viktigt? Vi borde få lära 
oss mer om detta i skolan, eller varför 
inte börja redan på BVC? säger Viktoria 
Gerlin.

Mot slutet av året gjorde Viktoria 
Gerlin en lista där hon summerade de 
viktigaste punkterna för en mer hållbar 
livsstil. En av dem är ”Tänk efter före”.

– Det visar att man bryr sig. Jag gör  
ett aktivt val i affären och handlar så 
mycket ekologiskt jag kan, och hoppas att 
det även bidrar till andra människors väl. 
Jag avstår hellre från att handla om det 
inte är ekologiskt. Men jag tycker inte  
att vår familj lägger mer pengar på mat 
– utan snarare tvärtom, säger hon.

Projektledaren Hanna Hellström är 
mycket nöjd med hushållens insats. Vid 
slutet av året visade det sig att de nått 
målet med att halvera testfamiljernas 
hushållsavfall.

– Resultatet är fantastiskt. Vi hade väl-
digt aktiva deltagare och korade två vin-
narfamiljer som deltagit i alla mätningar 
och utmaningar. När vi startade var vi 
inte helt säkra på att uppnå vårt mål.  
Att familjerna ändrat sitt för- 
hållande till mat är en jättestor 
del av detta, säger hon. 

    TEXT: ULLA-KARIN HÖYNÄ 

  
Mer Smak i samarbete med Santa Maria

Ramensoppa,  
japanernas favorit.

”Glöm sushi, yakitori och tempura. Det är ramen som japanerna 
själva brinner för.” Orden kommer från den brittiska kokboksför-
fattaren Rachel Khoo. Gör den här soppan så förstår du varför.



49m e r  s m a k  n r  9  2 0 1 6

Nästa  
nummer av  

17–19 oktober
kommer 

n Den nya vardagsmaten! 
Johanna Westman & Karolina Sparring  

uppdaterar familjefavoriterna!

n Allhelgonamiddag 
Bjud på krämig kycklinggryta och  

apelsin- och chokladmousse!

n Bakspecial 
Fröbröd, focaccia, tekakor, limpa ...  

Inget går upp mot hembakat!
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Fiskrätter  
som hela  
familjen  
älskar!
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Vi vill ge matglädje till alla våra 
läsare. Alla recept i Mer Smak 
som är naturligt glutenfria 
markeras med G och laktosfria 
med L.  
De flesta recept i Mer Smak kan 
dessutom enkelt göras gluten- 
och laktosfria genom att man 
byter ut vissa ingredienser mot 
gluten- och laktosfria alternativ. 

Mer Smak följer Livsmedels-
verkets rekommendationer vid 
märkning av recepten. Enligt  
dem tål en laktosintolerant ca 5 g 
laktos om dagen. Ett recept för  
4 personer som innehåller 30 g 
smör (ca 0,3 g laktos) ska därför 
vara OK.

MER OM GLUTEN: Vete, råg och  
korn innehåller gluten. Byt ut mot 
maizena i redningar, mot nötter 
och frön i paneringar samt, där 
det är möjligt, mot produkter från 
den glutenfria hyllan i butiken. 
Havre är bara garanterat fri från 
gluten om den är specialfram-
ställd. Var noga med att läsa på 
förpackningen vad produkten 
innehåller.

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

Obs! Laktosfritt i Mer Smak  
innebär inte att receptet är fritt  
från mjölkprotein.

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

MER OM LAKTOS: De flesta  
mejeriprodukter går att hitta  
laktosfria. De små mängder laktos 
som ingår i smör och margarin 
har vanligen ingen betydelse för 
lak tosintoleranta. Lagrad hårdost 
anses laktos fri. Byt gärna ut mjölk 
mot laktosfri mjölkdryck, havre-
dryck, sojadryck eller risdryck.

Tänk på att en del produkter 
inne håller skummjölkspulver som 
inne håller laktos.

KOLL PÅ GLUTEN & LAKTOS! Utgivare Coop  
Mer Smak

Plastas med rörsocker!
När vi gör Mer Smak tänker vi grönt i  
alla led. Därför tillverkas plastpåsen  
runt Mer Smak av ”grönt” polyeten.  
Det är det namn som används för  
polyeten som kommer från en förny- 
elsebar råvara. I dag är den råvaran  
sockerrör från Sydamerika.

Asiatiska fiskbiffar  
i krispiga salladsblad.

Lokala avvikelser kan förekom
m

a

Hitta både nya och gamla  
favoriter i din COOP-butik!
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SARAS SÖTA / Trendfika!

Smulpaj är pajklassikern  
nummer ett. Här är en något 

nyttigare variant.
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   

F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

S T Y L I N G :  U L R I K A  E R I K S S O N

TID: 15 MIN + 40 MIN I UGN

UGN: 175°

12 PORTIONER

k 7 äpplen
k 2 dl frysta lingon
k ½ msk finriven ingefära
k 3/4 dl flytande honung

TOPPING

k 200 g mandelmassa
k 2 dl havregryn
k 1 dl kokosolja

TILL SERVERING

vaniljsås eller glass

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Skala och 

skär äpplena i klyftor. Vänd runt  

dem med lingon, ingefära och  

honung och lägg i en pajform. 

2. Mixa ihop alla ingredienser till 

toppingen till ett smul. 

3. Strö toppingen över äpplena  

och grädda mitt i ugnen ca 40 min. 

4. Servera pajen med vaniljsås  

eller glass.

ÄPPLEN!
Äntligen

ÄPPELSMULPAJ MED 
LINGON & INGEFäRA

Den här krispiga pajen  
(utan smör, vetemjöl  

och vitt socker) är  
snudd på nyttig. 

COOP PRIVATLÅN.
LÄGRE RÄNTA 
FÖR MEDLEMMAR.

Läs mer och 
ansök på coop.se/

privatlan

Vid en rörlig årsränta på 4,95% blir den effektiva räntan 5,23% för ett annuitetslån på 100 000 kr med en återbetalningstid på 5 år. Individuell ränta 4,10%–13,60%. 
Exemplet är uträknat med 395 kr i uppläggningsavgift och 0 kr i aviavgift (vid autogiro). (2016-04-01)

Hos oss kan du låna upp till 350 000 kronor utan säkerhet 
och som medlem får du lägre ränta. Vi bjuder dessutom på tre månaders låneskydd.

Läs mer och ansök på coop.se/privatlan

Låna upp till 
350 000 kr.

 Äpplen +  
 ingefära + lingon  

= Mumsigt!
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Middag 
med Ernst

Nu fi nns Ernst Kirchsteigers 

kött- och charkprodukter att köpa i 

butik. Välj bland rökt kyckling och 

handgjorda korvar som rökts över spån. 

Tillsätt kärlek, inspiration och dina 

favorittillbehör för att uträtta 

storverk i köket.

Läs mer på ernstmat.se

Lokala avvikelser kan förekomma.
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