
MATINSPIRATION & RECEPT



När jul- och nyårsfirandet är över, lämnar det oss alltid 
med en viss tomhet – inte minst i plånboken. Som tur är 
brukar det funka såhär: När vi har som minst att röra oss 
med, blir vi som mest kreativa i köket. 

För att hjälpa dig och familjen med inspiration och lite nya 
idéer, har Coop och jag tagit fram en folder full av middags-
recept och tips som passar både plånboken och januari-
vardagen. Billigt – men utan att tumma på kvaliteten. 
Och gott, utan att krångla till det. Med bra råvaror 
och en nypa nytänkande lovar jag att ni 
tar er ända in i februari. 

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop                 

Ju färre slantar 
desto fler idéer. 

GÖR DIN 
SMARTKASSE
Lägg recepten i varukorgen 
på coop.se/sparmiddagar.

Kycklingklubba 
med rostade rotgrönsaker
4 portioner Ugn: 200° 

40 
min

6 4 kycklingklubbor
 1 tsk salt
6 ½ tsk grovmalen svartpeppar
6  400 g potatis
6  400 g morötter
6  400 g palsternackor

Till servering:
6 1 apelsin
6  30 g rucola
6  2 dl bearnaisesås

Lägg kycklingklubborna på en ugnsplåt. Krydda med 
salt och peppar. Halvera potatisarna. Skala och skär 
morötter och palsternackor i lika stora bitar. 
Lägg på plåten runt kycklingen och ringla över olja. 
Salta. Rosta allt mitt i ugnen ca 35 min. 

Skär bort skalet på apelsinen med en kniv och 
skär i tunna skivor. Vänd ihop rotsaker med rucola 
och apelsinskivorna. Servera med bearnaisesås.

SARA TIPSAR: 
Blanda 1 dl majonnäs 
(gärna Hellman´s) med 
½ dl sweet chilisås till 

en god sås.

Rödbeta, kålrot rotselleri...
oavsett vilka rotsaker du 
har hemma, alla är goda 

att rosta!



Bönköttbullar med gräddsås
4 portioner

30  
min

6 1 kg potatis
6  400 g nötfärs
6  1 burk kokta vita bönor, avsköljda
6  1 gul lök, finhackad
 1 tsk salt
6  ½ tsk svartpeppar
6 2 msk smör 
 2 dl vatten
6 2 dl grädde
 1 tsk kinesisk soja
6  2 dl rårörda lingon

Koka potatisen i saltat vatten. Blanda färsen med 
mosade bönor, lök, salt och peppar. Forma till runda 
bollar med blöta händer. Stek köttbullarna i smör till 
fin färg, ca 5 min. 

Lyft köttbullarna ur stekpannan och häll på vatten 
i pannan. Tillsätt grädde, soja och en stor sked 
av lingonen. Rör om och smaka av såsen med salt 
och peppar. 

Lägg ner köttbullarna i såsen och servera direkt ur 
stekpannan med kokt potatis och rårörda lingon.

SARA TIPSAR: 
Ta köttbullarna ur stek-
pannan precis innan de 
är genomstekta De blir 
klara av eftervärmen i 
såsen och blir då extra 

saftiga.

Rotfruktsraggmunk 
med äpple och bacon
4 portioner

30  
min

6 400 g potatis
6  300 g palsternacka
6  1 gul lök
6  1 ½ dl mjölk
6 ½ dl vetemjöl
6  2 ägg
 1 tsk salt
6  1 msk olja
6  2 msk smör

Till servering:
6 ca 140 g bacon, strimlat
6 2 äpplen, tärnade

Skala och riv potatis och palsternacka grovt. 
Finhacka löken. Vispa ihop mjölk med mjöl och tillsätt 
äggen. Salta. Rör ner potatis, palsternacka och lök. 

Hetta upp olja och smör i en stekpanna och klicka 
ut skedar av raggmunksmeten. Platta till lätt så de 
blir jämntjocka. Vänd när stekytan är krispig och fin 
i färgen. Stek till fin yta även på andra sidan. 
Gör likadant med resten av smeten.

Stek bacon lätt krispig i en het stekpanna. Lägg ner 
äpplena och stek med någon minut till. Servera med 
raggmunkarna.

Gott att 
servera 

med gröna 
ärtor.

Garnera ev 
med persilja.



Pasta penne med 
köttfärs och champinjoner
4 portioner  

25 
min

Koka pasta enligt anvisningen på förpackningen. 
Stek färsen i smör tills den är brun och smulig. 
Tillsätt champinjoner, vitlök, salt och peppar. Stek 
under omrörning ytterligare 3 min. 

Häll i 2 dl från det kokande pastavattnet, samt grädde 
eller crème fraiche. Riv ner en köttbuljongtärning 
och låt sjuda ca 5 min. Vänd runt såsen med pastan 
och servera med hyvlad parmesan. Garnera ev med 
färska örter.

6 400 g pasta penne
6 400 g nötfärs
6  1 msk smör
6  250 g champinjoner, delade
6  1 vitlöksklyfta, riven
 1 tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 2 dl grädde eller crème fraiche
6 1 köttbuljongtärning
6 parmesan, till servering
6 ev oregano till garnering

Fiskgryta med nudlar och broccoli
4 portioner

20  
min

6 250 g broccoli
6 1 burk kokosmjölk (400 ml) 
 1 dl vatten
 1 påse Tom Kha Gai kryddmix
 ½ pkt äggnudlar (125 g)
6 500 g torsk, i bitar
 salt
6 1 kruka koriander
6 1 lime i klyftor

Skär broccolin i små buketter och stjälken i tunna 
skivor. Koka upp kokosmjölken, vatten och krydd-
mixen i en bred kastrull. Lägg i broccolin och låt 
sjuda ca 2 min. 

Lägg i nudlarna och lägg i fisken efter 1 min. 
Låt sjuda på lägsta värmen ca 2 min, beroende 
på fiskbitarnas tjocklek. Smaka av med salt. 
Toppa soppan med färsk koriander och pressa 
i limesaft.

SARA TIPSAR: 
För mer svampsmak, 

byt buljongen mot 
2 msk svampfond.



Ugnsrostad kyckling 
med couscous
 4 portioner Ugn: 200°

50  
min

6 1 hel kyckling
 1 tsk salt
 1 msk Ras el hanaut 
 (marockansk kryddblandning) 
 eller grillkrydda
6  2 rödlökar, klyftade
6  250 g körsbärstomater
6  4 dl couscous
6  1 kruka mynta
6  ev 1 citron

Dela kycklingen på mitten längs ryggraden. Salta och 
krydda runt om hela kycklingen. Lägg i en ugnsform 
tillsammans rödlöken. Rosta mitt i ugnen ca 30 min, 
till en innertemperatur på 75°.

Lägg in tomaterna att rosta med kycklingen ytterligare 
20 min. Tillred couscous enligt anvisningen på 
förpackningen. Vänd varsamt runt couscousen med 
tomater, lök och mynta. 

Ugnsfisk med saffran och vitlök
 4 portioner Ugn: 200°

35 
min

6 500 g vit fisk, ev torsk 
 1 tsk salt
6 70 g färsk spenat
 2 dl crème fraiche, smaksatt 
 med saffran och tomat
 ½ dl vatten
6 1 liten vitlöksklyfta, riven
6 125 g körsbärstomater

Potatismos:
6 1 kg potatis
6  2 dl mjölk
6  2 msk smör
 1 tsk salt

Potatismos: Skala och koka potatisen i saltat 
vatten. Krossa med ballongvisp och tillsätt mjölk, 
smör och salt. Rör kraftigt till ett fluffigt mos. 

Salta fisken och lägg i en ugnsform med spenat-
bladen. Rör ihop crème fraiche, vatten och vitlök. 
Häll såsen ovanpå fisken och lägg dit tomaterna. 
Tillred mitt i ugnen tills fisken har en innertemperatur 
på 48°, ca 20 min. 

Stek en delad citron 
och pressa över saften

vid servering. 

SARA TIPSAR: 
Det går lika bra att 
blanda 2 dl naturell 
crème fraiche med 

1 påse saffran.



INGREDIENSER 
1 paket Risenta Quinoaburgare
800 g sötpotatis 
2 msk majsstärkelse 
4 msk olivolja 
Havssalt och svartpeppar
 
SÅ HÄR GÖR DU
Blanda mixen med 2,75 dl hett vatten. Forma 4-6  
burgare och pensla med rapsolja. Stek, kör i ugn  
eller grilla!
 

Sätt ugnen på 215 grader. Skala och skär  
sötpotatisen i stavar och lägg i en plastpåse. Tillsätt 
majsstärkelse, slå en knut på påsen och skaka runt 
sötpotatisen tills den är täckt av stärkelsen. Tillsätt 
olivolja, salt och peppar, skaka lite till och lägg allt på 
en ugnsplåt. Kör i ugnen 25-35 minuter, rör gärna runt 
lite efter halva tiden.

TILL SERVERING
Du får så klart servera din burgare precis som du vill, 
men om du vill ha lite hjälp på traven skulle vi föreslå 
hamburgerbröd, chilisås, ketchup och  
kanske en god coleslaw.

Fler recept på risenta.se
Följ oss på Facebook och Instagram
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QUINOABURGARE  MED   
SÖTPOTATISFRITES

Potatis- och purjolökssoppa med örtbaguette
4 portioner Ugn: 200° 

25  
min

6 500 g potatis
6  ½ purjolök (5 dl strimlad)
6  2 grönsaksbuljongtärningar
 1 liter vatten
 salt och peppar
6  ev 1 dl grädde

Örtbaguette:
6  50 g rumsvarmt smör
6  3 dl finhackad persilja
6  1 riven vitlöksklyfta
 ½ tsk salt
6  1 baguette

Skala och skär potatisen i mindre bitar. 
Strimla purjolöken (använd även den gröna delen).
Lägg allt i en kastrull med buljongtärningar och 
vatten. Låt sjuda tills potatisen är mjuk. Mixa slät 
med en stavmixer och smaka av med salt och peppar. 

Ringla ev i lite grädde vid servering. Rör ihop smör, 
persilja, vitlök och salt. Snitta baguetten och fyll 
snitten med smöret. Grädda mitt i ugnen ca 8 min. 

SARA TIPSAR: 
Byt grädden mot 

crème fraiche för en 
lite syrligare smak.

Pröva Coops bake-off 
baguetter som finns i 

fler olika sorter!



Tagliatelle med kallrökt 
lax, dill och citron

Spagetti med 
linser och tomatsås

4 portioner

4 portioner

15  
min

25  
min

SARA TIPSAR: 
Ta vatten från pasta-

kastrullen till såsen för 
en tjockare konsistens. 
Stärkelsen från pastan  

reder såsen något.

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.
Skär broccolin i små buketter och stjälken i tunna 
skivor. Lägg i pastavattnet de 3 sista min.

Koka upp vatten med fiskbuljongtärningen. Häll i 
grädde, citronsaft och dill. När såsen är varm 
vänd runt med pasta, broccoli och lax. Smaka av 
med salt och peppar. 

Koka spagettin enligt anvisningen på förpackningen. 
Värm tomatsåsen och häll i avsköljda linser. 
Smula ner 100 g av fetaosten och låt allt bli varmt. 
Smaka av med salt. Smula över resten av fetaosten 
vid servering. Dra ett varv med pepparkvarnen och 
toppa ev med strimlade örter.
 

6 400 g torkad tagliatelle
6 250 g broccoli
 2 dl vatten
 1 fiskbuljongtärning
6  2 dl grädde
6  ½ citron, pressad saft
6  1 dl finhackad dill
6  200 g kallrökt lax, i stora strimlor
 salt och peppar

6 400 g spagetti
6 1 burk färdig tomat-pastasås, 
 (ca 400 g)
6  1 pkt kokta linser (ca 400 g)
6  150 g fetaost
 salt och svartpeppar
6  ev färska örter att toppa med

SARA TIPSAR: 
Gott att tillsätta extra 
vitlök, chili och hackad 
färsk basilika i såsen.



Korvwrap med 
morotskross och örtkeso

Tacobåtar 
med kycklingfärs

25  
min

20  
min

Skala och skär potatis och morötter i mindre bitar. 
Koka i saltat vatten tills de är mjuka. Krossa med 
potatiskross eller ballongvisp. Klicka i smör och 
vänd runt. Smaka av med salt. 

Stek korvarna tills de är varma med fin yta. 
Smaksätt keson med olja och örter. Servera kross 
och korv med sallad och keso i tortillabröd. 

Stek färsen i olja till ett smul, på hög värme under 
omrörning. Tillsätt kryddmixen, vatten och stek 
ytterligare några minuter.

Snabb picklad rödlök: Skiva löken tunt, gärna på 
mandolin. Krama runt med socker och salt tills den 
börjar vätska sig. Tillsätt vinäger och låt stå och 
dra minst 5 min. 

Värm tacotubsen enligt anvisning på förpackningen. 
Servera med färsen, rödlöken, salsa, gräddfil 
och koriander.

6 300 g potatis
6  300 g morötter
6  25 g smör
 salt
6 8 tunna korvar, gärna kabanoss
6  250 g keso
6 2 tsk olivolja
 ½ msk örtkrydda
6  4 romansalladsblad
6  4 tortillabröd 

6 400 g kyckling-, höns- eller nötfärs
6 2 tsk olja
 1 påse Faijita- eller Tacokrydda
 1 dl vatten
 1 pkt mjuka eller hårda tacoskal 
 i båtform, (för 4 portioner)
6  3 dl tacosås eller tacosalsa
6  3 dl gräddfil
6  1 kruka koriander

Snabbpicklad rödlök:
6  1 rödlök
6  1 msk strösocker
 2 krm salt
6  1 msk pressad limesaft 
 eller vinäger

SARA TIPSAR: 
Keso finns i många olika 

smaker, kolla vad som 
finns i din butik!

Smaksätt med din favorit-
ketchup, t ex sirirachasås.

4 portioner  

4 portioner  



FONTANA #SNÄLLOST
EN HÅLLBAR NYHET!
På Cypern heter osten Anari. Den produceras av vassleprotein 
som blir över när halloumi produceras. Lanseringen är ett led i 
vår hållbarhetssträvan och det är viktigare än någonsin att det 
vi äter även ska smaka gott för vårt samvete. Fontana #snällost 
passar utmärkt tillsammans med färska bär och honung eller i 
matlagning. För recept och inspiration, läs mer på fontana.se

God, mild, hållbar och generös* – en snäll ost helt enkelt. 

Följ oss på                          #gillagrekiskt #fontanafoodFölj oss på                          #gillagrekiskt #fontanafood

* 1 kr av varje såld förpackning går oavkortat 
till Frixos stiftelse. Läs mer på: frixosstiftelse.se

NYHET!

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
MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress


