
Festmat för hela familjen.

SMAKA PÅ

Hamburgare



Torskburgare 
med hemgjord dressing 
4 portioner

30  
min

6 500 g torskfilé
6 1 ägg
 1 tsk salt
6  2 krm malen vitpeppar
 2 dl panko ströbröd
6  3 msk smör

Dressing:
6  ½ dl gräddfil
6  1 dl majonnäs
6  3 dl hackad 
 smörgåsgurka
6  ½ dl hackad dill
 salt och peppar

Till servering:
6  4 hamburgerbröd
6  4 salladsblad
6  6 rädisor, tunt skivade
6  ev dill

Mixa fisken hastigt i matberedare till en fiskfärs eller 
hacka fint med vass kniv. Blanda med ägg, salt och peppar. 

Forma till fyra biffar och vänd runt i panko ströbröd. 
Stek i smör tills de är genomstekta med fin färg, ca 6 min. 

Blanda gräddfil, majonnäs, hackad gurka och dill. 
Smaka av med salt och peppar. Fyll bröden med burgare, 
sallad, rädisor, ev dill och dressing. 

Årets bästa lördagshäng är snart här, och jag tänker 
inte missa chansen att mysa till det ordentligt i 
TV-soffan. Mina bidrag till deltävlingar och final är en 
färgstark blandning av nya, spännande recept och 
riktiga familjeklassiker. 

Därför kan jag lova att att alla i familjen kommer 
att hitta just sina favoriter – och att alla kan säga att 
rätt maträtt vann när finalen är över.  

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop                 

Förbered för 
familjefestival. 

RECEPT
Du hittar alla 
recept i vår 

Coop-App och 
på coop.se.



Bild tagen från sidan, uppslag (som en fortsättning på förra sidan)
+ (affisch, grekiskburgare)

Caesarburgare
4 portioner

25  
min

6 2 kycklingfiléer
 1 tsk salt
6  ½ tsk svartpeppar
6  1 msk olivolja
6  8 skivor bacon
6  4 hamburgerbröd
6  4 salladsblad
6  1 rödlök, tunt skivad
6  20 g parmesan, hyvlad 

Caesardressing:
6  2 äggulor
6  1 msk vinäger
6  1 tsk dijonsenap
6  2 ½ dl neutral olja
 2 sardeller (filéer i burk), 
 finhackade
6  1 vitlöksklyfta, pressad
6  2 dl finriven parmesan 
 salt och svartpeppar

Caesardressing:  Vispa ihop äggulor, vinäger och 
senap. Häll i oljan i en tunn stråle under konstant 
vispning.  Tillsätt sardeller och vitlök. Rör ner parmesan- 
osten och smaka av med salt och peppar.

Skär kycklingfiléerna i fyra tunna skivor.  Salta och 
peppra. Hetta upp olja i en stekpanna och stek på 
båda sidorna tills de är genomstekta med fin färg. 

Stek baconskivorna lätt knapriga. Fyll bröden med 
sallad, kyckling, bacon, skivad rödlök, dressing och 
mer hyvlad parmesan. 

SARA TIPSAR: 
Gör en sallad av 

ingredienser som blev 
över och servera 

bredvid.

SARA TIPSAR: 
Smula ner fetaost 

och hacka ner några 
kalamataoliver i färsen 

om du gör dina egna 
burgare.

Grekisk hamburgare 
4 portioner

15  
min

6 4 hamburgare av 
 nötfärs eller högrev
6 1 stor tomat
6 1 liten rödlök
6 4 hamburgerbröd
6 4 salladsblad
 2 grillade paprikor 
 (på burk)
6 2 dl färdig tzatziki

Stek hamburgarna på båda sidorna tills de är genom-
stekta, ca 3 min. Skär tomat och lök i tunna skivor. 

Stek ev bröden så de blir varma. Fyll bröden med 
sallad, tomat, lök, paprika, burgare och tzatziki. 

Gör din egen 
tzatziki, se recept 

på coop.se



Laga Enchilada 
ikvälL

Mer inspiration och recept hittar du på

Vårt recept på en riktig hit!

4 portioner
500 g kycklingfilé
1 msk olja eller smör att steka i
1 påse Santa Maria Enchilada Spice Mix
500 g passerade tomater
3 dl riven ost
8 st Santa Maria Tortilla Corn  
& Wheat Medium
 
 

santamaria.se                  santamariasverige

Sätt ugnen på 200˚C. Tärna och stek 
kycklingen. Blanda passerade tomater 
med kryddmixen och hälften av osten. 
Häll hälften av såsen över kycklingen  
och låt småkoka i ett par minuter, tills 
kycklingen är genomstekt. Fördela  
kycklingblandningen på tortillabröden, 
rulla ihop och lägg med skarven neråt i 
en ugnssäker form. Häll resten av såsen 
över rullarna och toppa med resten av 
osten. Gratinera i ugn, ca 10 minuter. 
Till servering: mixad sallad, cocktail- 
tomater och gräddfil.

Kyckling- och mozzarellapizza 
4 portioner Ugn: 200°

30  
min

 1 pizzakit
6 3 dl riven ost
 ¼ grillad kyckling
6 1 mozzarella (125 g)
6 ca      färsk ananas
6 1 tsk torkad oregano

Lägg ut pizzabotten på en plåt med bakplåtspapper. 
Bred på tomatsås och strö över riven ost. 

Strimla kycklingen, riv bitar av mozzarellan och skiva 
ananasen tunt. Fördela allt över pizzan och grädda 
mitt i ugnen ca 20 min. Strö över oregano och servera 
direkt.

SARA TIPSAR: 
Strö gärna över färska 
basilikablad och oliver 

vid servering.



Bild tagen ovanifrån, Uppslag

Pizza toppad med 
fänkål, salami och oliver 
4 förrättsportioner Ugn: 250°

30  
min

6 3 dl vetemjöl + ½ dl till utbakning
 1 tsk bakpulver
 1 tsk salt
6 2 ½ dl yoghurt (10 %)

Topping:
6 ½ fänkål
6 2 dl crème fraiche
 70 g fänkålssalami eller 
 annan italiensk salami
6 ½ dl gröna oliver
6 2 tsk olivolja
6 svartpeppar

Blanda mjöl, bakpulver och salt i en bunke. Tillsätt 
yoghurten och rör kraftigt till en kladdig deg. 

Stjälp upp degen på en plåt med mjölat bakplåts-
papper. Pudra över mjöl på degen och tryck ut degen 
till en så tunn rundel som möjligt, ca 30 centimeter. 
Grädda mitt i ugnen ca 15 min.  

Hyvla fänkålen riktig tunt, gärna på mandolin. 
Bred crème fraiche på pizzabotten och fördela 
fänkål, salami och oliver ovanpå. Ringla över 
olja och dra ett varv med pepparkvarnen.

Surdegspizza 
med carpaccio
2 förrättsportioner Ugn: 200°

35  
min

 1 frp pizzadeg, gärna surdeg
6 2 gula lökar, hackade
6 2 msk olivolja
6 ev 1 msk finhackad timjan

Topping:
6 100 g rå oxfilé, i lövtunna skivor 
 1 tsk flingsalt
6 ½ tsk färskmalen svartpeppar
6 30 g parmesan
6 2 msk pinjenötter, torrostade
6 20 g rucola
6 2 tsk olivolja
6 2 citronklyftor

Platta ut degen så tunt det går på en plåt 
med bakplåtspapper. 

Fräs löken mjuk i olja på låg värme utan att den får 
färg. Tillsätt timjan och mixa till en röra.

Grädda pizzabotten mitt i ugnen 10-15 min. Bred på 
lökröran och fördela oxfiléskivor ovanpå. Salta och 
peppra. 

Hyvla över parmesan och toppa med pinjenötter och 
rucola. Ringa över olja och servera med en citronklyfta 
att pressa över. 

Tips! Frys oxfilén 1 timme innan så blir det lättare att 
skära tunna skivor.

Det går lika bra att 
använda den hemgjorda 
degen till denna pizza.

SARA TIPSAR: 
Dela på degen och gör 

två mindre pizzor istället.



Stracciatella Cheesecake
med  mörk choklad

Använd en springform ca 20-22 cm i diameter. Täck botten med plastfilm. Fördela hälften 
av kaksmulet i botten på formen. Separera äggulor och äggvitor och lägg i var sin skål. 
Vispa äggulorna och sockret pösigt. Blanda i Philadelphia, vaniljsocker och ingefärs- 
essence i äggsmeten. Vispa grädden i en tredje skål, rör försiktigt ner den i ägg/ost- 
smeten. Vispa äggvitorna hårt och vänd försiktigt ner i smeten. Häll 1/4 av smeten i 
formen, bred ut, strö över chokladhack. Häll i ytterligare 
1/4 smet, strö över chokladhack, upprepa och avsluta 
med ett lager smet. Toppa med kaksmulor, täck och 
frys över natten. Tag ut cheesecaken i rumstempe-
ratur ca 30 minuter innan servering.  

Tips: Servera gärna med lite färska bär till.

CA 10 PORTIONER
8 Digestivekex, krossade 
4 ägg 
2 dl strösocker 
400 g Philadelphia 
2 tsk vaniljsocker 
2 msk ingefärsessence 
2 dl vispgrädde 
300 g Marabou Premium, finhackad 

Asiatisk fisk i ugn
4 portioner Ugn: 200°

30  
min

6 3 dl jasminris
6 500 g vit fisk, torsk eller kolja
 1 tsk salt
 225 g frysta sojabönor
6  ev ½ kruka koriander 

Sås:
6 1 burk kokosmjölk
6 1 vitlöksklyfta, skivad
 ½-1 grön chili, urkärnad
6 1 msk finhackad ingefära
6 1 lime, pressad saft
6 1 kruka koriander
 ½ msk kaffir limeblad, 
 eller 1 färskt limeblad
 1 msk fisksås

Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Mixa alla ingredienserna till såsen. 

Salta fisken och lägg i en ugnsform tillsammans med 
sojabönorna. Häll över såsen och tillred mitt i ugnen 
ca 20 min. Servera med ris och ev mer koriander.



Bild tagen ovanifrån, helsida (+affisch)

Pulled chicken 
med mangosalsa
4 portioner Ugn: 175° Tid: 15 min + tid i ugn

15  
min

6 1 hel kyckling
6 1 msk socker
6 1 msk spiskummin
 1 tsk rökt paprikapulver
6 1 tsk torkad ingefära
6 1 tsk cayennepeppar eller  
 chiliflakes
 1 tsk salt
6 4 vitlöksklyftor, krossade
 2 dl vatten
6 1 kycklingbuljongtärning

Mangosalsa:
 2 grillade paprikor (på burk)
 225 g fryst, tinad mango
6 ½ rödlök, finhackad
6 ½ kruka koriander, hackad
6 ½ lime, finrivet skal och saft
6 1 msk flytande honung
 salt

Till servering:
 1 pkt tortillabröd, mini
6 ev 2 dl gräddfil

Dela kycklingen i fyra delar och skär bort ryggraden. 
Blanda alla torra kryddor och gnid in kycklingbitarna 
med blandningen. Lägg i en ugnssäker gryta med lock 
tillsammans med krossade vitlöksklyftor, vatten och 
smulad buljongtärning. Lägg på locket och tillred i 
nedre delen av ugnen 1 ½ timme, köttet ska  lossna 
lätt från benen. För krispigare yta, sätt på grillen på 
ugnen och ta bort locket de sista 5 min. 

Mangosalsa: Skär paprikan i mindre bitar och blanda 
med mango, lök, koriander och lime. Smaka av med 
honung och salt.

Dra loss kycklingköttet med två gafflar så det trådar 
sig. Stek tortillabröden i torr stekpanna så de får lite 
färg.  Servera kycklingen och salsan i tortillabröden 
och rulla ihop. Toppa ev med gräddfil.

Nacho de lux 
med pulled pork
4 portioner Ugn: 225° eller mikro

25  
min

 400 g pulled pork
6 1 burk tacosås (240 g)
6 1 påse nachochips (ca 200 g)
6 3 dl cheddarost, riven
 1 dl jalapeños
6 100 g körsbärstomater, skivade
6 1 salladslök, strimlad 
6 ½ liten rödlök, strimlad
6 30 g sallad
6 2 dl gräddfil

Strimla köttet med 2 gafflar och lägg i en stekpanna. 
Häll i tacosåsen och stek på medelvärme tills köttet 
är varmt.

Fördela nachochips på tallrikar eller serveringsfat. 
Lägg kött och riven ost ovanpå. Ställ in i mikro eller 
ugn tills osten smält. 

Toppa med jalapeños, tomater, lök, sallad och ringla 
över gräddfil.

SARA TIPSAR: 
Gott att servera även 

i hårda eller mjuka 
tacobåtar.



Burrito med kyckling
4 portioner Ugn: 225°

30  
min

6 450 g kycklingfilé eller lårfilé
6 1 msk olivolja
6  1 gul lök, hackad
6  200 g morötter, grovt rivna
6  1 påse tacokrydda (40 g)
6  2 dl majs
6  ½ burk tacosalsa (300 g)

6  6 tortillabröd, t ex 
 ”corn and wheet” 
6 1 burk tacosås (240 g)
6 3 dl riven ost

Till servering:
6 50 g salladsmix
6 2 dl gräddfil
6 ev ½ kruka koriander

Strimla kycklingen i tunna strimlor. Hetta upp olja i en 
stor stekpanna och stek tillsammans med lök, moröt-
ter och tacokrydda. Stek ca 10 min. Tillsätt majs och 
tacosalsa.

Fördela kycklingen i tortillabröden och rulla ihop. 
Lägg rullarna med skarven nedåt i en rymlig ugns-
form. Häll på tacosåsen och strö över osten. 
Gratinera mitt i ugnen ca 12 min. 

Servera burritosen med sallad, gräddfil och ev koriander.

Tacotårta
8 portioner Ugn: 200°

40  
min

6 500 g färs (nöt- soja- eller 
 annan valfri färs)
6 1 gul lök, hackad
6 1 paprika, fintärnad
6 1 påse tacokrydda (40 g)
 1 dl vatten
6 1 burk kokta bönor, t ex vita (400 g)
6 1 burk tacosås (240 g) 

6 5 tortillabröd (medium)
6 3 dl riven ost
6 2 dl crème fraiche
6 ½ burk tacosås
6 20 nachochips
6 2 dl riven ost

Till servering:
6 70 g salladsmix
6 3 dl gräddfil
6 ev 1 kruka koriander

Fräs färsen tills den är brun och smulig. Tillsätt lök, 
paprika och tacokrydda. Stek under omrörning någon 
minut till. Häll i vatten och låt koka in i färsen. Vänd 
ner avsköldja bönor och en burk tacosås.

Varva tortillabröd med färs, riven ost och crème  
fraiche i en pajform. Avsluta med att täcka tårtan 
med tacosås. 

Fördela chips ovanpå och strö över riven ost. Grädda 
långt ner i ugnen ca 20 minuter. Servera tårtan med 
en grönsallad, gräddfil och toppa ev med koriander.

Rädisor är gott 
att knapra på till!

SARA TIPSAR: 
Tårtan kan göras på 
plåt med bakplåts-

papper och flyttas över
till ett serveringsfat.



Köp snacksen tillKöp snacksen till
myset!myset!

Bowl med sashimilax 
4 portioner

10  
min

6 ca 300 g  laxfilé, Finest, Salma  
 eller annan lax av hög kvalitet
6 2 msk skalade sesamfrön 
6  50 g småbladig salladsmix
 ½ röd chili, strimlad
6      kruka koriander

Dressing:
6  ½ dl japansk soja 
6  2 tsk finriven ingefära
6  1 msk sirap 
 1 tsk ättiksprit (12%)

Blanda alla ingredienser till dressingen. Rosta 
sesamfröna gyllene i en torr stekpanna. 

Skär laxen i centimeterstora kuber. Fördela salladen i 
små skålar. Toppa med lax, chili och koriander. Häll 
över dressing och strö på sesamfrön.

Toppa eventuellt med 
krispiga sojabönor.

SARA TIPSAR: 
Perfekt som förrätt  

men kan serveras med  
ris som en huvudrätt. 



Kronärtskocksröra 
3 deciliter

5  
min

 ca 300 g marinerade 
 kronärtskockor
6 3 dl finriven parmesan
6  ½ liten citron, pressad saft
 salt och svartpeppar
6 ev 2 msk olivolja

Mixa kronärtskockorna hastigt i en matberedare 
eller hacka fint med kniv. Rör ner parmesan och 
smaka av med pressad citronsaft, salt och peppar. 
Tillsätt eventuellt lite olivolja. 

Skär potatis i stora klyftor 
och vänd runt i olja på en 
plåt. Salta och rosta i 225¤  

i ca 25 min. 

Servera med salami, oliver, 
marinerad fetaost och 

grönsaksstavar. 
Gott att servera 

med smörstekt baguette 
i tunna skivor!



Skagenröradipp med chips 
6 deciliter

10  
min

6 340 g skalade räkor
6 ½ liten rödlök, finhackad
6 1 liten vitlöksklyfta, riven
   1 tsk sambal oelek
6 1 tsk olja
6  1 dl majonnäs
6  ½ dl crème fraiche
6  1 tsk finrivet citronskal
6  1 msk pressad citronsaft
6  ev 2 msk finhackad dill
 salt

Till servering:
6 chips 

Låt räkorna rinna av om de legat i lag. Fräs lök, 
vitlök och sambal oelek hastigt i olja. Rör ihop alla 
ingredienserna till dippen i en skål och smaka av 
med salt. Servera med chips.

Smörstekt kavring  
med laxröra 
4 portioner

15  
min

6 ½ liten kavring
6  20 g smör

Laxröra:
6  250 g varmrökt lax
6  1 ½ dl crème fraiche 
6  2 dl små kapris
6  ½ dl finskuren gräslök
 salt

Skär kavringen i skivor och stansa ut runda former. 
Stek i smör på båda sidorna. 

Mosa laxen och rör ihop med resten av ingredienserna, 
spara ev några kapris till servering. Smaka av 
med salt. 

Toppa brödbitarna med röra och ev resterande kapris. 
Alternativt låt alla servera sig själva från en stor skål.

SARA TIPSAR: 
Smula sönder 

kanterna och smörstek 
till ett krunch att toppa 

sallader med.



Kärleksmums 
med Marabouglasyr
16 bitar Ugn: 175° Tid: 40 min + tid att svalna

40  
min

6 smör och ströbröd till formen 
6 3 ägg 
6  2 ½ dl strösocker 
6 150 g smör, smält
6  ½ dl solrosolja 
6  ½ dl mjölk 
6  1 dl kakao 
6  3 dl vetemjöl 
  2 tsk bakpulver 

Glasyr:
200 g Marabou choklad, valfri smak

Smörj och bröa en liten långpanna (ca 24×30 cm). 
Vispa ägg och socker pösigt med elvisp. Tillsätt smör, 
olja och mjölk. Sikta ner kakaon och rör om. Blanda 
mjöl och bakpulver och rör ner i smeten.

Blanda allt väl och häll smeten i långpannan. Grädda 
mitt i ugnen 25-30 min. Låt kakan svalna. 

Smält chokladen varsamt över vattenbad eller i mikro 
och bred över chokladkakan. 

Tortillapizza med 
ananas och vit choklad 
4 portioner Ugn: 200°

20  
min

6 ca      färsk ananas
6 4 tortillabröd 
6 100 g vit choklad
6 ½ liter vaniljglass till servering
6 ev myntablad till garnering
 2 passionsfrukter, kärnorna

Skiva ananasen i tunna skivor och lägg ut på tortilla-
bröden. Riv över vit choklad och grädda i övre delen 
av ugnen till gyllene färg. Garnera med myntablad och 
servera med vaniljglass och passionsfrukt.

SARA TIPSAR: 
Prova Änglamarks 
vita choklad med 

citronsmak!
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