
MATINSPIRATION & RECEPT

SOMMARMAT
Recept för soliga dagar.  



Nu är det snart semester och dags för lata 
dagar! Kanske hittar du några nya favoriter  
till midsommarbordet eller så vill du prova  
att grilla mer vegetariskt. Avkoppling, sol  
och god mat är det bästa med sommaren.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

 4 glas
Melonslush5  

min

6 1 kg vattenmelon, gärna kärnfri
6 2 lime
6 1 apelsin
 ½ liter is
 frukt till garnering

Skär bort skalet och tärna melonen. Skär bort skalet med 
en kniv så att fruktköttet blir synligt på citrusfrukterna  
och ta bort ev kärnor. Tärna frukterna och mixa med resten 
av ingredienserna i en blender. Servera direkt. Garnera  
med melon-, apelsin- och limeskivor.

SARA TIPSAR: 
Tillsätt finrivet skal  

från ena limen för mer 
limesmak. 

RECEPT
Du hittar  

alla recept i vår  
Coop-App.



Krämig citrongrässill
 4 portioner  Tid: 10 min + tid att dra

10  
min

 1 frp 5-minuterssill (420 g)
6 1 liten rödlök
 1 citrongräs, hackat
6 1 msk pressad citronsaft
6 2 dl crème fraiche
6 2 msk hackad citronmeliss 

Häll av spadet från sillen ner i en skål och skär sillen  
i 1 cm bitar. Skär löken i tunna skivor, gärna med  
mandolin. Lägg löken i sillspadet att marinera under 
tiden du gör resten.

Mixa citrongräs, citronsaft och en sked crème fraiche 
med en stavmixer tills citrongräset är finfördelat. 
Vispa resterande crème fraiche fast med elvisp. Blanda 
det mixade med vispad crème fraiche, väl avrunnen lök, 
citronmeliss och sillbitarna.  

Garnera ev med citronmeliss.

Gubbröra på ansjovissill
 4 portioner

25  
min

6 4 kokta potatisar
 1 burk ansjoviskryddad sill (240 g)
6 2 hårdkokta ägg
6 ½ rödlök
6 1 kruka gräslök
6 ½ knippe rädisor
6 1 dl majonnäs
6 1 dl gräddfil

Tärna potatis, sill, ägg och lök fint. Skär gräslöken  
fint och klyfta rädisorna. Varva alla ingredienserna  
i olika lager i en fin burk enligt ordningen på bilden. 

Perfekt till  
knytkalaset!



Marinerade grillade tofuspett
 4 portioner  Tid: 25 min + tid att marinera

25  
min

6 400 g naturell hård tofu

Marinad:
6 2 msk japansk soja
 1 lime, pressad saft
 ½ citrongräs, finhackat
 ½ röd chili, finhackad
6 1 vitlöksklyfta, finriven
6 1 msk finriven färsk ingefära
 1 tsk finriven färsk gurkmeja  
 eller 1 tsk torkad
6 ½ msk malen koriander

Tomatsallad:
6 200 g körsbärstomater
6 50 g färska böngroddar
6 1 salladslök, strimlad
6 ½ dl hackad mynta
6 1 msk olivolja
6 1 msk flytande honung
6 1 lime, pressad saft
 1 tsk flingsalt

Blanda alla ingredienser till marinaden. Skär tofun  
i avlånga bitar och vänd runt i marinaden. Låt stå  
i rumstemperatur minst 30 min, men gärna längre.  
Trä tofun på blötlagda spett och grilla runt om till  
fin färg.

Fintärna tomaterna och vänd varsamt runt med  
resten av ingredienserna till salladen. 

Grillad blomkål med jordnötssås
 4 portioner  

25  
min

6 600 g blomkål
6 1 msk olivolja
 2 tsk flingsalt
6 ½ kruka koriander, hackad
6 ½ röd chili, finhackad

Jordnötssås:
 1 dl krämigt jordnötssmör
6 1 lime, pressad saft
 ½ röd chili, finhackad
6 ½ kruka koriander, hackad
 ½ dl vatten

Blanda alla ingredienser till jordnötssåsen.  
Skär blomkålen i ca 2 cm tjocka skivor. Behåll gärna 
blasten på blomkålen. Pensla med olja och salta.  
Grilla både skivor och de buketter som lossnat tills  
de är mjuka och har fått fin färg.

Servera blomkålen med såsen som tillbehör på din 
grillmeny.

SARA TIPSAR: 
Strö koriander och  

chili över blomkålen  
och servera med  
jordnötssåsen.

SARA TIPSAR: 
Perfekt som  

vegoalternativ  
på buffén!

Jättegoda varma 
som kalla samt 

dagen efter.



Grillad sallad med nobisdressing  
och varmrökt lax
4 portioner  

20 
min

Lägg ägget i kokande vatten och låt koka 3 min. Skölj 
av i kallt vatten. Skala direkt och gröp ur innehållet 
ner i en skål. Tillsätt vinäger, senap och vispa slät. 
Häll i olja, droppvis till att börja med, under vispning. 
Rör i gräslök och smaka av med salt och peppar.

Dela salladen på längden och skär i klyftor. Pensla 
med olja och grilla till fin färg på båda sidor, salta. 
Servera salladen med nobisdressing, varmrökt lax 
och citron.

 4 gemsallad
6 1 msk olivolja
 1 tsk flingsalt
6 200 g varmrökt lax
6 citron

Nobisdressing:
6 1 ägg
6 2 tsk vitvinsvinäger
6 1 tsk dijonsenap
6 1½ dl neutral olja
6 ½ dl finskuren gräslök
 salt och svartpeppar

Sommarsallad med grillad lammrostbiff
 4 portioner  

25  
min

6 600 g lammrostbiff
 1 msk flingsalt
6 1 tsk nymald svartpeppar

Sommarsallad:
6 70 g salladsmix med rucola
6 50 g färska böngroddar
6 12 jordgubbar i bitar
6 1 avokado, tärnad
6 100 g fetaost
 ½ msk rosépeppar
6 ½ citron, finrivet skal och saft
6 2 tsk olivolja
6 2 tsk flytande honung
 flingsalt 

Salta och peppra köttet. Grilla ca 10 min runt om till 
en innertemperatur på 52°. Låt vila 5 min på skär-
brädan innan köttet skärs upp i skivor.

Fördela sallad, böngroddar, jordgubbar och avokado 
på ett serveringsfat. Bryt fetaosten i bitar, lägg på 
salladen och strö över rosépeppar. Finriv citronskal 
(endast det gula) och pressa saft över salladen. 
Ringla över olja och honung, strö på flingsalt.

Passar även  
med kallrökt lax  

eller räkor. SARA TIPSAR: 
Lammrostbiff är  

en riktig favoritdetalj  
på grillen!



Plockfat med melon och ost
4 portioner  

10
min

Skala, kärna ur och tärna melonen. Dela ev jord-
gubbarna. Fördela allt på ett serveringsfat med 
minimozzarella, tärnad taleggio och basilikablad.

6 1 nätmelon
6 ½ l jordgubbar
  150 g minimozzarella
  100 g taleggio eller annan kittost
6 ½ kruka basilika

SARA TIPSAR: 
Gott i kombo med  

grillat surdegsbröd, 
charkuterier och  
bubbel i glasen.

SUCCÉGLASSEN
I DIN BUTIK!



Grillad kryddig korv i pita med tzatziki
10 bitar  

20 
min

Grovriv gurkan och krama ur vätskan. Blanda gurkan 
med yoghurt, dill, vitlök, olja och smaka av med salt 
och peppar.

Grilla korvarna till fin färg. Värm bröden på grillen 
eller i mikro enligt ev anvisning på förpackningen. 

Servera korvarna med pitabröd, tomat, lök och  
tzatziki.

6 4–8 kryddiga korvar
 4 pitabröd (gärna tunna  
 libanesiska pitabröd)
6 150 g körsbärstomater
6 ½ rödlök i ringar

Tzatziki:
6 ¹⁄³ gurka
6 3 dl yoghurt (10%)
6 ½ dl hackad dill
6 1 vitlöksklyfta, finriven
6 1 tsk olivolja
 ½ tsk salt
6 svartpeppar

Grillad fläskfilé taco de lux
4 portioner  

30 
min

Rubba in fläskfilén med tacokrydda och ringla över 
olja. Grilla runt om till fin yta. Lägg köttet på indirekt 
glöd under lock och grilla till en innertemperatur på 
68°. Låt köttet vila medan du grillar majskolvarna till 
fin färg, ca 5 min. 

Mosa avokado och blanda med vitlök, koriander och 
limesaft. Smaka av med salt. 

Tärna tomaterna och vänd runt med tacosalsa. 

Skär köttet i skivor och servera med tortillabröd,  
guacamole, tomatsalsa, gräddfil och ev extra  
koriander.

6 500 g fläskfilé
 2 msk tacokrydda
6 ½ msk olivolja
6 4 majskolvar

Guacamole och tomatsalsa:
6 2 avokado
6 1 vitlöksklyfta, riven
6 1 dl hackad koriander
6 ½ lime, pressad saft
 salt
6 300 g körsbärstomater
6 1 burk tacosalsa (300 g)

Till servering:
6 tortillabröd
6 gräddfil
6 ev koriander

SARA TIPSAR: 
För en matigare pita,  

fyll med kall eller varm 
kokt färskpotatis.SARA TIPSAR: 

Färska majskolvar  
är som godast när de 

grillas direkt utan  
att förkokas.



För varje liter Ramlösa du köper, skänker Ramlösa Vattenfond en liter rent  
vatten till Röda Korsets utvecklingsprojekt i Afrika. Hittills har vi bidragit  

med 240 miljoner liter. Tack för att du som kund är med och bidrar.

Bärmuffins i filodeg
9 stycken  Ugn: 175°  

30 
min

Rör ihop alla torra ingredienser till muffinssmeten. 
Tillsätt ägg och smör och rör till en jämn smet. 

Skär varje filodegsark i 12 fyrkanter. Lägg 2 bitar (totalt 
18 st används) per muffins i en smord muffinsplåt. 
Skeda smeten i ”filodegsformarna”. Tryck ner bär i  
smeten och grädda mitt i ugnen ca 18 min. Pudra över 
florsocker vid garnering.

 2 färska filodegsark
6 smör till muffinsplåten
6 2 dl färska bär, t ex blåbär  
 och hallon
6 1 msk florsocker

Muffinssmet:
6 1½ dl vetemjöl
6 1 dl mandelmjöl
6 1 dl strösocker
6 1 tsk vaniljsocker
6 1 tsk bakpulver
6 2 ägg
6 100 g smör, rumsvarmt

SARA TIPSAR: 
Grädda muffinsen  

i pappformar om du  
inte vill ha med  

filodegen.



santamaria.se                  santamariasverigeI

Stora amerikanska BBQ-smaker för 
kött, fisk och vegetariskt.  
Toppa din svamp- och ostburgare med 
Sweet & Spicy Chipotle! Med våra äkta 
amerikanska BBQ-såser i glasflaska, 
utan konserveringsmedel, skapar du de 
rätta söta, rökiga, intensiva och fylliga 
smakerna. Avnjuts som de är eller kan 
med fördel användas som glaze.

greater
        bbq
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