
MATINSPIRATION & RECEPT

Goda och lättlagade recept som inte 
kostar mer än 80 kr för fyra personer.

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 31bc23 g CO2
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Chicken patties i salladsblad
4 portioner

25  
min

1 burk kokta kikärter 
(400 g), avsköljda
500 g kycklingfärs
1 liten gul lök, grovriven
1 vitlöksklyfta, finriven
2 msk mango chutney
1 tsk gurkmeja
½ tsk curry
1 lime, finrivet skal 
(endast det gröna) 
1 tsk salt
2 msk olja, till stekning
1 litet huvud isbergssallad
½ dl kokosflingor

Sås:
3 msk mango chutney
pressad saft av limen ovan
2 msk vatten

Mixa kikärter till ett fint hack. Blanda med färs, lök, 
vitlök, mango chutney, gurkmeja, curry, finrivet 
limeskal och salt.  Forma till 12 små biffar. 

Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna på 
båda sidor tills de är genomstekta. Plocka bladen 
av salladshuvudet och skölj i kallt vatten. 

Blanda mango chutney, limesaft och vatten 
till en sås. Rosta kokosflingor i torr stek-
panna. Servera biffarna i sallads-
bladen med såsen och rostade 
kokosflingor. 

Tips: Om du vill lyxa till det lite 
extra, toppa med färsk koriander.

Vi vill göra det lättare att äta gott, bra och 
varierat till vardags. Helst tillsammans, 
utan mobiler och paddor. 

Från och med nu kommer vi att ge massor av 
exempel på goda, lättlagade middagsrätter 
som inte kostar mer än 80 kronor för fyra 
personer. Och det kommer att vara bra mat, 
med mycket grönt. Minst var fjärde rätt är
helt vegetarisk. 

De första recepten är samlade här, och på 
coop.se så klart. Där kan du också se 
filmerna med Lotta Lundgren. 

Förhoppningsvis kan vi hjälpa en och annan 
att återerövra vardagsmiddagen.

RECEPT
Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-App och 
på coop.se.

För extra krispiga 
salladsblad, låt ligga en 
stund i iskallt vatten.



Italienska pestofrikadeller i tomatsås
4 portioner

25  
min

70 g grön pesto 
3 msk ströbröd
1 ägg
400 g blandfärs
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 msk olivolja
3 vitlöksklyftor, finhackade
800 g krossade tomater 
1 dl vatten
1 citron, finrivet skal 
(endast det gula) och saft
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
2 msk honung
400 g spagetti 
1 dl finriven 
parmesan, 
till servering

Rör ihop pesto, ströbröd och ägg. Låt svälla någon min. 
Blanda med färs, salt och peppar. Forma till runda 
frikadeller med blöta händer. Hetta upp olja i en stek-
panna och fräs vitlöken. Häll i krossade tomater och 
vatten. Tillsätt citron, salt, peppar och honung. 

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. 
Lägg varsamt ner frikadellerna och ruska pannan lätt 
så de täcks av såsen. Låt sjuda under lock ca 5 min. 
Servera med nykokt pasta och finriven parmesan.

Kyckling i ugn med citron 
och rostade rotfrukter 
4 portioner Ugn: 200°

60  
min

1 hel kyckling (ca 1,3 kg)

3 stora potatisar
1 sötpotatis 
2 palsternackor
1 stor gul lök
½ msk flingsalt

Marinad:
1 citron, finrivet skal 
(endast det gula) och saft
2 vitlöksklyftor, rivna
1 dl grovhackad timjan
2 msk olivolja
1 msk flingsalt
½ tsk svartpeppar

Lägg kycklingen med bröstet nedåt. Skär på båda sidor om 
ryggraden så att den kan tas bort. Vänd och platta ut skrovet 
med skinnsidan upp. Blanda citron, vitlök, timjan, olja, salt 
och peppar till en marinad. 

Skala potatis, sötpotatis, palsternackorna och löken 
och skär i stora klyftor. Fördela grönsakerna runt om 
kycklingen. Ringla över marinaden och massera lite extra 
runt kycklingbitarna. Salta. 

Rosta mitt i ugnen ca 45 min. Öppna ugns-
luckan några gånger för att vädra ut fukten. 
Det ger en krispigare yta på kyckling och 
rotsaker. Flytta även plåten högre upp i 
ugnen de sista 5-10 min för fin färg.

Dela i 4 bitar 
vid servering.



Aloo gobi – 
indisk blomkålsgryta
4 portioner

25  
min

1 litet blomkålshuvud
3-4 potatisar
1 stor gul lök, hackad
1 msk olja
1 msk spiskummin
½ msk malen koriander
2 tsk malen kardemumma
1 tsk gurkmeja
4 vitlöksklyftor, finhackade
3 msk tomatpuré
2 dl vatten
1 burk kokosmjölk (400 ml)
1 tsk salt
1 msk strösocker
40 g färsk ingefära
1 burk kokta kikärter 
(400 g), avsköljda
1 lime, rivet skal 
(endast det gröna)
25 g smör

Till servering:
2 dl jasminris

Skär blomkålen i buketter. Skala och tärna potatisen. 
Fräs löken i olja i en gryta med alla torra kryddor. 
Tillsätt vitlök och tomatpuré. Stek någon minut till under 
omrörning.  Lägg ner blomkål och potatis. Häll i vatten, 
kokosmjölk, salt och socker. Riv ingefäran, krama ner 
saften i grytan och släng resten. Låt småputtra under 
lock tills potatisen är mjuk, 10-15 min. 

Tillsätt kikärter och limeskal. Pressa ner saften av halva 
limen (spara den andra till servering). Koka upp och 
rör ner en klick smör. Servera med nykokt ris.

Panerad torsk med 
broccolipuré och picklad rödlök
4 portioner

35  
min

400 g torskfilé 
1 tsk salt 
1 ägg 
1 dl vetemjöl 
2 dl ströbröd 
1 msk smör
1 msk olja
1 citron, till servering 

Picklad rödlök:
2 rödlökar
2 tsk strösocker
5 msk vinäger 
(t ex röd eller vit)

Broccolipuré:
500 g broccoli, fryst 
100 g cream cheese 
1 tsk salt 

Picklad rödlök: 
Skiva löken i tunna skivor. Blanda löken med sockret 
tills den börjar safta sig. Häll över vinägern och låt 
stå tills maten är klar.

Broccolipuré: 
Koka broccolin i saltat vatten tills den är mjuk. 
Låt rinna av och mixa slät med cream cheese. 
Smaka av med salt.

Skär fisken i mindre bitar och salta. Doppa i lätt-
vispat ägg, vetemjöl och sist ströbröd. Hetta upp 
olja och smör i en panna och stek fisken gyllene på 
båda sidor. Servera med broccolipurén,  picklad 
rödlök och citronklyftor.



Bild tagen ovanifrån, Uppslag

Huevos Rancheros 
4 portioner

25  
min

2 gula lökar, finhackade
2 msk olivolja
4 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk spiskummin
1 msk paprikapulver
½ tsk chiliflakes
2 tsk torkade korianderblad
400 g krossade tomater
2 dl vatten
1 msk balsamvinäger
1 msk strösocker
1 burk kokta svarta bönor 
eller kidneybönor (400 g), 
avsköljda
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
6 ägg 
150 g riven cheddarost

Använd en vid stekpanna och bryn löken under 
omrörning i oljan. Tillsätt vitlök, torra kryddor och 
stek en stund till.  Häll i krossade tomater, vatten, 
balsamvinäger, socker och bönor. Låt småputtra 
ca 5 min och smaka av med salt och peppar.

Knäck äggen försiktigt rätt ner i tomatsåsen, 
jämnt fördelat. Täck gärna med lock tills äggen har 
stelnat, ca 5 min. Strö över osten. Lyft försiktigt upp 
äggen vid servering så att den krämiga gulan inte går 
sönder. Servera med tortillabröd.

Vetetortillas
15 stycken

35  
min

7 dl vetemjöl + till utbakning
½ tsk bakpulver
½ tsk salt
25 g smör, rumsvarmt
3 dl vatten

Blanda de torra ingredienserna i en bunke och klicka 
i smöret. Nyp ihop med mjölet. Värm vattnet och 
häll ner det i bunken precis när det börjar ryka. 

Arbeta ihop till en kladdig deg. Häll ut på ett väl 
mjölat bakbord och knåda till en fast deg. 
Låt vila 20 min. Dela i 15 bitar och forma till runda 
bollar. Kavla ut tunt och stek bröden på båda 
sidorna till fin färg i en torr stekpanna.

Prova att göra egna 
tortillas istället för att 

köpa färdiga!



Crèpes med rödbetor och chèvre
4 portioner

30  
min

2 dl vetemjöl
2 dl havregryn
5 dl mjölk
3 ägg
1 tsk salt
2 msk smör, till stekning

Till servering:
2 färdigkokta rödbetor (500 g)
200 g chèvre
20 g valnötter, hackade
flingsalt och svartpeppar
flytande honung
olivolja

Vispa ihop mjöl och havregryn med hälften av 
mjölken till en slät smet. Tillsätt resten av mjölken, 
ägg och salt. Låt smeten stå ca 5 min att svälla. 
Hetta upp en stekpanna och grädda tunna pannkakor 
i smör till fin färg på båda sidorna. 

Servera med tärnade rödbetor, smulad chèvre och 
torrostade valnötter. Salta, peppra och ringla över 
honung och olivolja.

Pasta med råstekt 
broccoli och parmesan
4 portioner

20  
min

400 g spagetti
500 g broccoli 
½ dl olivolja 
2 vitlöksklyftor, skivade 
1 tsk chiliflakes 
60 g parmesanost 
1 tsk flingsalt 
½ tsk svartpeppar

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Skär broccolin i små buketter och skiva stjälken 
tunt. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 
broccoli, vitlök och chiliflakes på hög värme 
medan du ruskar om pannan, 3–5 min. Salta. 

Vänd runt pastan med broccoli, riven 
parmesan, ev extra olivolja, flingsalt och 
nymalen svartpeppar.



KOSTNADSBERÄKNINGAR. KOSTNADSBERÄKNINGAR.

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de 
priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum) vid publicering. Med 
reservation för prisändringar därefter och att lokala prisavvikelser kan förekomma. I Coops 
större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräk-
ningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop. 

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de 
priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum) vid publicering. Med 
reservation för prisändringar därefter och att lokala prisavvikelser kan förekomma. I Coops 
större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräk-
ningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop. 

CHICKEN PATTIES I SALLADSBLAD:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
Kikärter, Coop 410 g 9,70 kr/st  1  9,70 kr
Kycklingfärs, Kronfågel 500 g 41,95 kr/st 1 41,95 kr
1 Gul lök (100 g) 11,95 kr/kg 0,1 1,20 kr
1 Vitlöksklyfta 9,95 kr/st  0,0875 0,87 kr
5 msk Mango chutney, Santa Maria 320 g  26,95 kr/st 0,235 6,33 kr
1 Lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
Litet huvud Isbergssallad (300 g) 39,95 kr/kg 0,3 11,99 kr
½ dl Kokosflingor, Coop 200 g 12,95 kr/st 0,0875 1,13 kr  
 
Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                             79,12 kr

Att ha hemma: Salt, Olivolja, Curry, Gurkmeja.

ITALIENSKA PESTOFRIKADELLER I TOMATSÅS:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
400 g Spagetti, Kungsörnen 1 kg 14,50 kr/st 0,4 5,80 kr
70 g Grön pesto, Coop 190 g 27,95 kr/st 0,37 10,34 kr
1 Ägg, Coop 6-pack 14,95 kr/st 0,167 2,49 kr
Blandfärs, Nyhléns 400 g 31,95 kr/st 1  31,95 kr
3 Vitlöksklyftor 9,95 kr/st  0,25 2,49 kr 
800 g Krossade tomater, X-tra 400 g 5,95 kr/st 2 11,90 kr
1 Citron  6,95 kr/st 1 6,95 kr
25 g Parmesan, Coop 150 g 47,50 kr/st 0,1667 7,92 kr 
 
Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                            79,84  kr

Att ha hemma: Salt, Svartpeppar, Olivolja, Honung, Ströbröd.

KYCKLING I UGN MED CITRON OCH ROSTADE ROTFRUKTER:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
Hel färsk Kyckling, Kronfågel 20 kr/kg*  1,3 26,00 kr
3 stora Potatisar (350 g) 10,95 kr/kg 0,35 3,83 kr
1 Sötpotatis (300 g) 34,90 kr/kg 0,3 10,47 kr
2 Palsternacka (300 g) 26,95 kr/kg 0,3 8,09 kr
1 stor Gul lök 11,95 kr/kg 0,2 2,39 kr
1 Citron 6,95 kr/st 1 6,95 kr
2 Vitlöksklyftor 9,95 kr/kg 0,17 1,69 kr
1 kruka färsk Timjan 19,95 kr/st  1 19,95 kr
 
Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                             79,37 kr

Att ha hemma: Salt, Svartpeppar, Olivolja. 
*Kampanjpris vecka 9 2017

ALOO GOBI – INDISK BLOMKÅLSGRYTA:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
1 litet Blomkålshuvud (400 g) 49,95 kr/kg 0,4 19,98 kr
3-4 Potatisar (400 g) 10,95 kr/kg 0,4 4,38 kr
1 stor Gul lök (200 g) 11,95 kr/kg 0,2 2,39 kr
1 msk malen Spiskummin, Santa Maria 36 g  21,95 kr/st    0,085 1,87 kr
½ msk malen Koriander, Santa Maria 30 g 19,95 kr/st     0,1 2,00 kr
2 tsk malen Kardemumma, Santa Maria 40 g 26,95 kr/st    0,15 4,04 kr
1 tsk Gurkmeja, Santa Maria 38 g 21,95 kr/st 0,075 1,65 kr
4 Vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,33 3,28 kr
3 msk Tomatpuré, Coop 200 g 11,50 kr/st 0,225 2,59 kr
Kokosmjölk, Santa Maria 400 ml 12,50 kr/st 1 12,50 kr* 
40 g färsk Ingefära 69,95 kr/kg 0,04 2,80 kr
Kikärtor, Coop 410 g 9,70 kr/st  1 9,70 kr
1 Lime 5,95 kr/st 1 5,95 kr
25 g Smör, Coop 500 g 30,95 kr/st 0,05 1,55 kr
2 dl Jasminris, Coop 1 kg 24,50 kr/st 0,16 3,92 kr 

Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                             78,59 kr

Att ha hemma: Matolja, Salt, Strösocker. 
*Kampanjpris (2 för 25 kr) vecka 12 2017

PANERAD TORSK MED BROCCOLIPURÉ OCH PICKLAD RÖDLÖK:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris

Torskfilé fryst, Coop 400 g 38,50 kr/st 1 38,50 kr
1 Ägg, Coop 6-pack 14,95 kr/st 0,167 2,50 kr
500 g Broccoli fryst, Coop 800 g 24,95 kr/st 0,625 15,59 kr
100 g Cream cheese, Coop 200 g 17,50 kr/st 0,5 8,75 kr
2 Rödlök (400 g) 14,95 kr/st 0,4 5,98 kr
1 Citron 6,95 kr/st 1 6,95 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                             78,27 kr

Att ha hemma: Matolja, Smör, Vetemjöl, Ströbröd, Vinäger, Socker, Salt. 



HUEVOS RANCHEROS:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
2 Gul lök (200 g) 11,95 kr/kg 0,2 2,39 kr
4 Vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,33 3,28 kr
1 msk Spiskummin, Santa Maria 36 g 21,95 kr/st 0,25 5,49 kr
2 tsk Korianderblad torkade, Santa Maria 11 g 29,95 kr/st 0,1 3,00 kr
Krossade tomater, X-tra 400 g 5,95 kr/st 1 5,95 kr
Svarta bönor, Zeta 400 g 12,95 kr/st 1 12,95 kr
6 Ägg, Coop 6-pack 14,95 kr/st  1 14,95 kr
Cheddar riven, Coop 150 g 18,50 kr/st 1 18,50 kr
Tortillabröd, Coop 8 st 12,50 kr/st 1 12,50
 
Kostnad för mängd ingredienser i recept   79,01 kr

Att ha hemma: Salt, Svartpeppar, Olivolja, Balsamvinäger, Strösocker, Chiliflakes, Paprikapulver

VETETORTILLAS:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
25 g Smör, Coop 500 g 30,95 kr/st 0,05 1,55 kr
8 dl Vetemjöl Special, Coop 2 kg 20,95 kr/st 0,24 5,03 kr
 
Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                           6,58 kr

Att ha hemma: Salt, Bakpulver 

CRÈPES MED RÖDBETOR OCH CHÈVRE:
Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
2 dl Vetemjöl Special, Coop 2 kg 20,95 kr/st 0,06 1,26 kr
2 dl Havregryn, Coop 1,5 kg 16,50 kr/st 0,04 0,66 kr
5 dl Mjölk, Coop 1 l 9,25 kr/st 0,5 4,63 kr
3 Ägg, Coop 6-pack 14,95 kr/st 0,5 7,48 kr
2 förkokta Rödbetor, fpk 500 g 16,95 kr/st 1 16,95 kr
Chèvre, President 200 g 44,95 kr/st 1 44,95 kr
20 g Valnötter, Coop 200 g 36,95 kr/st 0,1 3,70 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                            79,61 kr

Att ha hemma: Smör, Salt, Svartpeppar, Olivolja, Honung 

PASTA MED RÅSTEKT BROCCOLI OCH PARMESAN:

Produkt Enhetspris Mängdåtgång Förbrukningspris
    
Spagetti, Kungsörnen 1 kg 14,50 kr/st 0,4 5,80 kr
500 g Broccoli, fpk 250 g 19,95 kr/st 2 39,90 kr
½ dl Olivolja, Coop 500 ml 44,95 kr/st 0,1 4,50 kr
2 Vitlöksklyftor 9,95 kr/st 0,17 1,69 kr
1 tsk Chiliflakes, Santa Maria 32 g 24,95 kr/st 0,16 3,99 kr
60 g Parmesanost, Coop 150 g 47,50 kr/st 0,4 19,00 kr

Kostnad för mängd ingredienser i recept                                                             74,88 kr

Att ha hemma: Flingsalt, Svartpeppar

KOSTNADSBERÄKNINGAR. KOSTNADSBERÄKNINGAR.

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de 
priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum) vid publicering. Med 
reservation för prisändringar därefter och att lokala prisavvikelser kan förekomma. I Coops 
större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräk-
ningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop. 

Kostnaden för 4 personer beräknas på mängden ingredienser som används i receptet och de 
priser som gäller i Coops mellanstora butiker (Coop & Coop Konsum) vid publicering. Med 
reservation för prisändringar därefter och att lokala prisavvikelser kan förekomma. I Coops 
större butiker (Coop Forum/Stora Coop) kan priserna generellt sett vara ännu lägre än i beräk-
ningarna. Priserna gäller ej i Coop Nära/Lilla Coop. 


