
MATINSPIRATION & RECEPT

Recept för glöggfesten, julbordet och nyår.
EN GODARE JUL



Kryddigt julbål
6 glas

5 
min

6 1 apelsin i skivor
6 3 kanelstänger
 ½ liter is
 1 dl konjak
 50 cl mörk öl
 ½ liter julmust

Lägg apelsinskivor,  
kanelstänger och is i  
en kanna. Häll i konjak,  
öl och must. Rör om ett  
varv och servera.

SARA TIPSAR: 
 För mer kanelsmak  

låt stängerna stå och  
dra i konjaken.

Julen närmar sig med stormsteg! I år vill jag prioritera det 
gröna. Vinterns grönsaker har blivit trendiga. Alla kålsorter 
är helt rätt och finns lättillgängligt paketerade i våra 
butiker. Tillaga grönkål, svartkål och brysselkål på ett nytt 
sätt och gör din advent och ditt julbord mer färgstarkt i år. 

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Julmys

RECEPT
Du hittar  

alla recept i vår  
Coop-App.

6 = Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.



10 stycken  Tid: 20 min + 1 tim i kylen 
Laxsnittar med picklad blomkål20  

min

6 5 skivor ljust toastbröd
6 2 msk smör till stekning
 100 g cream cheese
6 200 g kallrökt lax
6 gräslök till garnering

Picklad blomkål:
 2 dl ljummet vatten
6 1 dl strösocker
 ½ dl ättiksprit (12%)
6 100 g blomkål

Koka upp vatten, socker och ättika. Dela blomkålen 
i små buketter. Skär ev buketterna i skivor. Häll lagen 
över blomkålen och låt stå i kylen ca 1 tim.

Skär bort kanterna på brödskivorna. Stek bröden  
gyllene i smör i en stekpanna. Dela skivorna på mitten 
och bred på cream cheese. Lägg på lax och picklad 
blomkål. Garnera med gräslök.

4 portioner  Ugn: 225°
Tunnbrödschips med västerbottensost10  

min

6 4 skivor hårt tunnbröd
 4 dl riven västerbottensost (ca 160 g)

Dipp:
 1 finhackad schalottenlök
6 1½ dl gräddfil
6 3 msk majonnäs
6 1½ msk svensk senap
 1½ tsk ättiksprit (12%)
6 3 msk hackad dill
 salt

Lägg brödskivorna på en plåt med bakplåts-
papper. Fördela den rivna osten över bröden 
och grädda mitt i ugnen till fin färg, ca 7 min. 
Låt svalna och bryt i bitar. 

Blanda alla ingredienserna till dippen och 
smaka av med salt. Servera till chipsen.

Köp en färdig 
dilldippmix!

Glögg
fest

en



SARA TIPSAR: 
 Låt våffeljärnet  

stå framme och låt  
gästerna grädda sina 

egna våfflor!

8 stycken
Saffransvåfflor med hallon och grädde30  

min

6 ca 120 g smör till våffelsmeten
 1 pkt saffran
 våffelmix för 8 våfflor
6 smör till gräddning

Till servering:
6 225 g frysta hallon
6 1 dl strösocker
6 2 dl vispgrädde

Smält den mängd smör som behövs (enligt anvisningen 
på våffelförpackningen) med saffran i en kastrull.
Blanda smeten till våfflorna enligt anvisningen på  
förpackningen. Låt vila ca 10 min. Hetta upp ett våffel-
järn. Smörj järnet med lite smör den första omgången 
och grädda gyllene våfflor.

Koka upp hallon och socker och låt ev svalna. Vispa 
grädden. Servera våfflorna nygräddade med hallon-
sylten och grädden.

16 bitar  
Filodegsrullar med dadlar och ädelost20  

min

 4 färska filodegsark 
6 100 g ädelost, t ex Kvibille ädel
6 100 g urkärnade dadlar, hackade
6 2 msk smör till stekning

Dela filodegsarken på mitten så det blir 8 stycken. 
Lägg 2 bitar på varandra och riv ¼ av ädelosten över 
degen. Strö över ¼ av de hackade dadlarna på osten. 
Rulla ihop från kortsidan.

Gör resterande filodegsrullar likadant. Hetta upp en 
stekpanna och stek rullarna ca 5 min i smör på  
medelvärme så osten hinner smälta och de är gyllene  
i färgen. Skär i bitar.

Favorittippad på 
årets glöggmingel!



8 bufféportioner  Tid: 5 min + 3 tim i kylen  
Inlagd sill med citrongräs och granatäpple5   

min

 2 frp 5-minuterssill (à ca 400 g)
 3 dl vatten
6 2 dl strösocker
 1 dl ättiksprit (12%)
 ½ granatäpple, kärnorna
6 2 salladslökar, strimlade
 2 citrongräs, finhackade
 1 röd chili, strimlad

Skölj av sillen och skär i 2 cm bitar. Blanda vatten, 
socker och ättika till en lag. Lägg ner sill, granat-
äppelkärnor, salladslök, citrongräs och chili i lagen. 
Täck med plast och låt stå 3 tim i kylen. 

Garnera gärna med 
havtorn, apelsinskal 

och stjärnanis.

8 bufféportioner  Tid: 5 min + 2 dygn i kylen
Havtornsgravad lax med ättiksmajonnäs5  

min

6 600 g laxsida med skinn
6 3 msk strösocker
 1½ msk salt
 2 dl frysta havtorn

Ättiksmajonnäs:
6 2 äggulor
6 ½ msk strösocker
 2 tsk ättiksprit (12%)
6 1 tsk svensk senap
6 2 dl neutral olja
 salt
6 ev 1 tsk finrivet apelsinskal

Blanda socker och salt. Gnid in laxen med blandningen 
och lägg i en form. Täck laxen med tinade havtorn. 
Tryck till lite så att bären spricker och täck formen 
ordentligt med plast. Låt stå i kylen ca 2 dygn. Vänd 
runt laxen någon gång per dag. Torka bort rester  
av marinaden vid servering och skär laxen i tunna 
sneda skivor. 

Vispa äggulor med socker, ättika och senap. Häll i 
oljan i en tunn stråle under konstant vispning tills  
det blir en tjock majonnäs. Smaka av med salt och  
ev rivet apelsinskal. Servera såsen till laxen.

Julb
ord

et
SARA TIPSAR: 
Byt havtorn mot  

riven försk rödbeta  
för att få en rosa fin  

kant på laxen.



Ugn: 175° + 125°  Tid: 3–4 timmar
Honung- och ingefärsglaserad julskinka3  

tim

6 1 rimmad julskinka (3–3½ kg)
6 1 dl flytande honung
6 ¾ dl riven färsk ingefära (60 g)
6 ½ dl nejlikor

Skär bort svålen men behåll så mycket av fettkappan 
som möjligt. Snitta fettkappan med en vass kniv till ett 
rutmönster. Blanda honung och ingefära. Massera in 
hälften av glazen runt hela skinkan och stick ner nejli-
korna i fettkappan. Tillaga i nedre delen av ugnen på 
175° till fin färg, ca 1½ tim. Pensla med glazen 3–4 
gånger under tiden. Täck skinkan med folie och sänk 
temperaturen till 125°. Stick in en termometer i skinkan 
och låt gå klar i ugnen till en innertemperatur på 70°. 

Fetaosten går  
bra att byta ut  

mot ädelost.

SARA TIPSAR: 
Blanda gärna salladen 

med en dressing på olja, 
pressad citron, vitlök, 

salt och peppar.

6 portioner
Grönkålssallad med fetaost och granatäpple15   

min

6 200 g färsk grönkål
6 1 msk olivolja
 1 tsk flingsalt
6 2 äpplen, tunt skivade
6 1 dl russin
6 1 dl mandlar, rostade
6 150 g fetaost
6 ½ granatäpple, kärnorna

Ansa bort ev grova stjälkar från grönkålen. Krama 
grönkålen i en stor serveringsskål med olja och salt 
så kålen mjuknar något. Vänd runt med äpple, russin, 
mandlar, smulad fetaost och granatäppelkärnor.



SARA TIPSAR: 
Mixa torrt,  

överblivet vörtbröd  
till ett smakrikt 

ströbröd.

SARA TIPSAR: 
Går bra att använda 
andra typer av gryn  

t ex bulgur eller  
kamutvete.

4 portioner
Juligt mathavre med brysselkål25  

min

6 4 dl mathavre
6 ½ msk olivolja
 1 paket saffran
 4 dl vatten
6 ½ grönsaksbuljongtärning
6 300 g färsk brysselkål
6 1 msk olivolja
6 1 rödlök, klyftad
 1 röd chili, tunt strimlad
6 ½ apelsin, pressad saft
 salt och svartpeppar

Fräs mathavre med olja och saffran i en kastrull tills 
allt är jämnt gult. Häll i vatten och lägg i buljongtär-
ningen. Låt sjuda under lock ca 10 min. 

Ansa och dela brysselkålen. Hetta upp olja i en stek-
panna och stek brysselkålen, rödlök och chili. Stek tills 
lök och brysselkål mjuknat något och fått lite färg. 
Vänd ihop med mathavret och pressa över apelsinsaft. 
Rör om och smaka av med salt och peppar.

8 bufféportioner  Tid: 30 min + 4 tim i kylen
Kycklingköttbullar med picklad rotselleri40  

min

6 2 dl mjölk
6 2 dl ströbröd 
6 1 ägg
 1 tsk salt
6 1 tsk kryddpepparkorn
6 1 tsk svartpepparkorn
6 1 tsk torkad rosmarin
6 1 liten gul lök, finhackad
6 500 g kycklingfärs
6 olja till stekning

Picklad rotselleri:
6 1 kg rotselleri
 6 dl vatten 
6 3 dl strösocker
 1½ dl ättiksprit (12%)
6 2 lagerblad
6 10 svartpepparkorn
6 ev 1 färsk rödbeta

Blanda mjölk, ströbröd, ägg och salt i en bunke. 
Mortla de torra kryddorna. Blanda alla ingredienserna 
med färsen till en jämn smet. Forma till runda bollar 
med blöta händer. Hetta upp olja i en stekpanna och 
stek bollarna i omgångar till fin färg.

Picklad rotselleri: Skala och tärna rotsellerin. Blanda 
vatten, socker och ättika till en lag i en kastrull.  
Lägg ner rotsellerin, lagerblad och svartpepparkorn 
(samt ev 1 skalad rödbeta för fin rosa färg). Låt sjuda 
tills rotsellerin är nästan mjuk, ca 15 min. Lägg i väl 
rengjorda burkar, låt svalna och sedan dra i kylen ca  
4 tim. 



Få en godare jul
i Poängshoppen.i Poängshoppen.
Upptäck poängen med Coops medlemsprogram.

50 000
POÄNG
500 kr rabatt 

på ett köp

45 000
POÄNG
Stekpanna

Jamie Oliver
28 cm

100 000
POÄNG

Stavmixer
Bamix

1 000
POÄNG

Saffran
Coop

2 000
POÄNG

Ekologisk 
pepparkaksdeg
Coop Änglamark

Upptäck poängen med Coops medlemsprogram.
Du som är medlem i Coop MedMera får ta del av ett helt unikt 
medlemsprogram, där du samlar poäng på allt du handlar hos 
Coop samt hos våra utvalda partner. Poängen kan du sedan 
använda till massor av olika saker – för alla smaker – i Poäng-
shoppen på coop.se, appen eller i Medlemspunkten i butik.

Så här i juletid har vi samlat extra många juliga produkter i 
 Poängshoppen. Du kan till exempel fylla julbordet med massor 
av härliga godsaker. Men du kan också byta poängen mot en 
 läcker   brödrost till brorsan, eller kanske en snygg stavmixer till 
 svärmor att lägga under granen. Varmt välkommen in och få en 
godare jul i Poängshoppen!

ATT ANVÄNDA POÄNGEN ÄR ENKELT!

Gå in i Poängshoppen på coop.se, 
coop- appen eller Medlemspunkten i butik.
Välj en poängvara. 
Om du väljer en poängvara som finns på Coop 
 laddas den på ditt Coop MedMera-kort. 
Gå till butiken och hämta ut din vara. 
(Kom ihåg att dra ditt kort eller uppge ditt 
 personnummer i kassan.)

1

2

3

4

Väljer du en poängvara från någon av våra  partner får du istället en 
kampanjkod som du uppger när du utnyttjar ditt erbjudande eller rabatt.

300 000
POÄNG

Brödrost
Dualit

180 000
POÄNG
Köksmaskin

Bosch
3 500
POÄNG

Ekologisk glass 
med julsmaker
Coop Änglamark
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NYHET! EN LITE  
SMARTARE JULSKINKA.

Skinkan är höjdpunkten på julbordet, så välj din noggrant! I år  
har vi dessutom några smarta nyheter som gör julbords stöket lite  
enklare. Förutsättningarna för en god jul har aldrig varit bättre.

BULJONGFRI JULSKINKA
Alla gillar ju inte dopp i grytan, då finns det heller ingen  
anledning att bära hem buljongen. Vår buljongfria julskinka  
är mindre kladdig och bekvämare att bära.

SKIVAD JULSKINKA
AV SVENSK RAPSGRIS®

En julskinka av Svensk Rapsgris® är både saftigare och 
mörare. Här har vi också skurit upp den i tunna fina  
skivor så att du enkelt kan lägga upp den på julbordet.

HEL SKIVAD JULSKINKA
Att skära skinkan snyggt är en konst, men det 
finns genvägar. Vår hela, griljerade julskinka är 
både snygg och praktisk.

SARA TIPSAR: 
 Servera gärna  

sötstark senap till 
pizzan.

6 pizzabitar  Ugn: 200°
Pizza med julskinka och grönkål25  

min

6 1 färdig pizzadeg (ca 500 g)
6 2 dl crème fraiche
6 5 dl plockade grönkålsblad
6 ½ msk olivolja
 ½ tsk flingsalt
 2 fikon, i klyftor
6 1 dl valnötter
6 ½ liten rödlök, strimlad
6 150 g tunt skivad julskinka
 svartpeppar

Rulla ut pizzadegen på en plåt med bakplåtspapper. 
Bred på crème fraiche. Krama grönkålen med olja 
och salt tills den mjuknat något. Toppa pizzan med 
grönkålen, fikon, nötter och lök. Grädda mitt i ugnen  
ca 20 min. Toppa med skinkskivor och dra ett varv 
med pepparkvarnen. 



20 stycken  Ugn: 200°  Tid: 35 min + 2 tim 15 min
Vörtkuvertbröd 35  

min

6 25 g smör
 1 påse vörtmix (kryddblandning)
6 1 dl mörk sirap
 33 cl mörk öl
6 25 g jäst
6 ½ dl russin
6 5 dl rågsikt (ca 300 g)
6 5 dl vetemjöl (ca 300 g)
6 mörk sirap att pensla med

Smält smöret i en kastrull. Tillsätt kryddor, sirap och 
öl. Värm till 37°. Smula ner jästen i en bunke eller deg-
blandare. Tillsätt lite av degvätskan och rör tills jästen 
löst sig. Häll i resten av degvätskan, russin och hälften 
av mjölet lite i taget under omrörning. Arbeta degen  
5 min och tillsätt resten av mjölet. Arbeta degen 5 min 
med maskin eller 10 min för hand. Låt degen jäsa 
under bakduk ca 1½ tim. 
 
Häll ut degen på mjölat bakbord och dela i 20 bitar. 
Forma till runda bollar och lägg i insmorda små formar 
eller i muffinsplåt. Låt jäsa ytterligare 45 min.

Grädda mitt i ugnen 12–15 min. Pensla bröden med 
sirap direkt när de kommer från ugnen. Låt kallna i 
sina formar.

4 portioner  
Paradis rocky road glasscoupe5  

min

6 1 liter glass, t ex vanilj och choklad
 3 dl minimarshmallows
  16 chokladpraliner från en Paradisask
6 1½ dl vispgrädde, vispad
6  ½ dl krossade nötter, t ex hasselnötter

Varva glasskulor med marshmallows, krossade 
chokladpraliner, vispad grädde och nötter i  
4 serveringsglas. 



4 portioner  Ugn: 150°
Oxfilé med svartkål, sötpotatis och madeirasås1  

tim

6 800 g oxfilé, gärna mittbiten
 1 msk flingsalt
6 1 tsk nymalen svartpeppar
6 2 msk smör

Madeirasås:
 2 schalottenlökar, finhackade
6 1 msk smör
 2 dl söt madeira
 2 dl vatten
 2 msk konc. oxfond
 ½ tsk kinesisk soja
 1 msk maizena
6 50 g smör

Tillbehör:
6 600 g sötpotatis
6 2 msk olivolja
 1 tsk salt
6 300 g svartkål
6 olivolja
 salt

Förberedelser: Fräs löken till såsen mjuk i smör. Häll på 
madeira, vatten, fond och soja. Låt sjuda ca 15 min. Mixa 
såsen slät med stavmixer. Red av såsen med maizena 
utrörd i lite kallt vatten. Ta från värmen och låt stå till 
serveringen. 

Skär sötpotatisen i stora kuber (ca 4×4 cm). Hetta upp 
olja i en stekpanna och stek till fin yta runt om. Lägg över 
på en plåt med bakplåtspapper. Låt stå till serveringen.

Krydda köttet med salt och peppar. Hetta upp en stek-
panna och bryn köttet runt om i smör. Lägg över köttet  
i en ugnsform. Hit kan du förbereda köttet. 

Vid servering: Sätt en stektermometer i köttet och stek 
mitt i ugnen till en innertemperatur på 55°, 30–40 min. 
Låt vila på skärbrädan ca 8 min så stiger temperaturen 
några grader samtidigt som köttsaften bevaras i köttet. 
Skär köttet i tjocka skivor.

Salta sötpotatisen och rosta i ugnen samtidigt som  
köttet tills den är mjuk, ca 15 min. Värm såsen och vispa 
ner smöret strax innan servering. Hetta upp en stek-
panna och stek svartkålen hastigt i olja. Salta. Servera 
på uppläggningsfat eller på tallrikar. 

Halstrade pilgrimsmusslor med blomkålspuré, 
rostade hasselnötter och brynt smör
4 portioner

30 
min

Blomkålspuré: Skär blomkålen i mindre bitar och koka 
mjuk i saltat vatten. Låt rinna av och mixa till en slät 
puré med crème fraiche. Smaka av med salt. 

Bryn smöret till serveringen i en kastrull under om -
rörning tills det doftar nötigt. 

Låt musslorna rinna av på hushållspapper. Hetta upp 
en stekpanna. Stek musslorna ca 20 sek per sida i 
smör så de får fin färg, salta.

Lägg upp blomkålspuré och musslor på 4 tallrikar  
eller i musselskal. Toppa med grovt hackade nötter, 
vattenkrasse och ringla över det brynta smöret.  

 12 pilgrimsmusslor 
6 1 msk smör
 ½–1 tsk salt

Blomkålspuré:
6 400 g blomkål
6 2 msk crème fraiche
 salt

Till servering:
6 40 g smör
6  ½ dl hasselnötter, rostade  

och skalade
  20 g vattenkrasse eller  

mâchesallad

Nyår
sfes

ten



1. Ta ut köttet till rumstemperatur ungefär  
 en halvtimme innan stekning. 

2. Gör pico de gallo: Halvera tomaterna,  
 ta bort den hårda stammen och de små  
 fröna. Tärna tomaten. Skala och hacka  
 löken. Tärna chili. Lägg tomater, lök och  
 chili peppar i en skål. Pressa limejuice på  
 toppen. Krydda med salt och peppar.  
 Rör i koriander.

3. Stek köttet i pannan till önskad stekgrad.  
 Krydda med salt och peppar. Skiva köttet  
 i mindre bitar.

4. Värm tortillas. Bred dem med Crème  
 Bonjour Jalapeno färskost. Lägg i lite  
 skivat kött, lite mer cream cheese, och  
 pico de gallo. Toppa med lite koriander  
 och cheddarost.

 TIPS! Gör receptet vegetariskt – byt ut  
 köttet mot t.ex. Oumph eller Quorn.

BEEF TACOS
4 PORTIONER

2  stora filéer av nötkött t.ex. ryggbiff,  
 lövbiff, entrecote tot. ca. 320 g
 salt, nymalen svartpeppar
8  små majstortillas
1 frp  Crème Bonjour Jalapeno färskost

Pico de gallo/tomatsalsa 
1 stor tomat
1/2  liten rödlök
1 liten bit röd chili
1 msk  limejuice
 flingsalt, nymalen svartpeppar
2 msk  hackad färsk koriander
 (några nypor nymalen svartpeppar)

Stekning: olivolja eller Milda Kockens Val 
Servera med: koriander, cheddarost

Crème Bonjour  
JalapenoNYHET!

LINGON- OCH MARÄNGPAJ 
12 bitar  Ugn: 175° + 125°  Tid: 1½ tim + tid att svalna

1,5 
tim

6 4 dl mandelmjöl                                  
6 1½ dl rismjöl                                             
6 ½ tsk bakpulver                           
6 100 g kallt smör i tärningar                                    
6 1 ägg
6 1 tsk kanel
 1 krm salt                                             
 1 msk kallt vatten  

Fyllning:
6 125 g smör
 1 msk maizena
6  1 dl citrussaft, t ex av citron,  

apelsin och lime
 finrivet skal av 2 citrusfrukter 
6 3 ägg
6 ½ dl flytande honung 
6 2 dl frysta tinade lingon, på pajen        

Schweizisk maräng:
6 2 äggvitor
6 1½ dl strösocker
           

Pajbotten: Sätt ugnen på 175°. Lägg alla ingredienser 
utom vattnet i en matberedare. Mixa snabbt ihop till 
en smulig massa. Tillsätt vattnet och arbeta snabbt 
ihop till en deg. Tryck ut pajdegen i en form med  
löstagbar kant, 24–26 cm diametern. Låt stå i frysen 
15 min. Förgrädda mitt i ugnen, 15–20 min.  

Fyllning: Sänk ugnsvärmen till 125°. Smält smöret.  
Rör ihop maizena med citrussaften. Vispa lätt ihop 
citrusblandningen med citrusskal, ägg och honung. 
Tillsätt smöret. Häll smeten i pajskalet och grädda 
mitt i ugnen ca 35 min. Låt svalna till rums temperatur. 
Strö lingonen över fyllningen.

Schweizisk maräng: Rör äggvitor och socker i en skål 
över vattenbad tills sockret smält, ca 5 min. Ta bort 
skålen från vattenbadet och vispa marängen med 
elvisp tills den svalnat, 5–10 min. Spritsa marängen 
över pajen och bränn av med brännare till gyllene färg.

Urgod  
och underbart  

vacker! 



2016
NY SMAK

I Apotekarens årsmust har en
ny ingrediens blivit varsamt

tillsatt för att skapa en smakrik 
juldryck, utan att ge avkall
på den goda  mustsmaken.

Bara ett fåtal personer  känner
till det hemliga receptet. 

Vilken smak tror 
du att det är? 

Lokala avvikelser kan förekomma.

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 93a134 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress


