
MATINSPIRATION & RECEPT

GRILLA MER!
Massor av enkla tips och recept.



Smoothietallrik
2 portioner

5  
min

6 4 dl kokosnötsdryck 
6 2 frysta bananer
6 10 stora frysta jordgubbar

Till Topping:
6 färska jordgubbar
6 kokosflakes

Mixa kokosdrycken med bananer och jordgubbar till 
en slät smoothie. Häll upp i två skålar och toppa med 
färska jordgubbar och kokosflakes.

Ledigheten är här och det betyder mer tid för njutning! 
Jag älskar långa sovmorgnar och att planera och laga 
smarriga middagar för familj och vänner. Det jag tycker 
bästa om med semestern är den goda maten och att 
man kan sitta kvar riktigt länge vid bordet.

Att allt fler vågar ta ut svängarna vid grillen är fantastiskt 
kul. Prova gärna att grilla något nytt i sommar, det finns 
massor av spännande nyheter att lägga på gallret. 
Prosciuttolindad halloumi blir till exempel ett super-
gott tilltugg som passar utmärkt till drinken. 
På följande sidor hittar du mina tips och 
recept för en lyckad grillsommar.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop                 

Dags att prova 
något nytt. SARA TIPSAR: 

Gott att servera med 
puffad quinoa.

RECEPT
Du hittar  

alla recept i vår  
Coop-App.



Annons

Fläskfilé med potatissallad
4 portioner

40  
min

6 500 g fläskfilé
 1 msk flingsalt
6 1 tsk nymalen svartpeppar

Potatissallad:
6 600 g färskpotatis
6 250 g körsbärstomater, delade
6 1 liten rödlök, strimlad
 

 150 g frysta gröna 
 sojabönor, tinade
6 2 msk olivolja
6 1 msk vitvinsvinäger
 ½ tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
 30 g vattenkrasse eller   
 babyspenat

Örtdressing:
6 1 bananschalottenlök
6 1 vitlöksklyfta
6 ½ kruka basilika
6 ½ kruka oregano
6 1 dl olivolja
6 ½ dl vitvinsvinäger
6 1 msk flytande honung
 ½ tsk salt

Putsa fläskfilén och krydda med salt och 
peppar. Grilla runt om till fin färg. Fortsätt 
grilla över indirekt glöd under lock till en 
innertemperatur på 67°. Lägg åt sidan att 
vila minst 5 min innan servering. Koka pota-
tis i saltat vatten, låt svalna. Dela potatisen 
och vänd varsamt runt med tomater, lök, 

sojabönor, olja, vinäger, salt och peppar. 
Vänd ner vattenkrasse vid servering. 

Finhacka lök, vitlök och örter. Blanda med 
olja, vinäger, honung och salt. Skär köttet i 
skivor vid servering och skeda dressingen 
över. Servera med potatissalladen.

SARA TIPSAR:
Gott även med 
balsamvinäger.



Fiskspett med citrongräsmarinad
4 portioner 20 min + tid att marinera

20  
min

6 500 g vit fisk, t ex torskrygg 
 1 tsk salt

Marinad
 1 citrongräs
 1 röd chili
6 2 msk grovriven ingefära
 3 msk fisksås
6 2 msk neutral olja

Till servering
 1 röd chili, hackad
6 ½ kruka koriander
6 1 lime i klyftor

Skär fisken i tärningar och vänd runt i salt. 
Låt stå ca 30 min. 

Finhacka citrongräs och chili. Mixa det hackade 
med ingefära, fisksås och olja. Vänd runt fisken i 
marinaden och låt marinera minst 30 min.  

Trä fisken på blötlagda spett och pensla med 
mer olja. Grilla till fin färg runt om, 3-4 min. 
Servera med hackad chili, koriander och limeklyftor. 

Sotad regnbåge (Fjordörret)  sashimi style
4 förrättsportioner 25 min + tid att svalna

25  
min

 400 g regnbågsfilé, gärna   
 den tjockare delen
6 1 msk sesamfrön
 1 msk flingsalt
6 1 gulbeta
6 ½ lime, pressad saft
6 1 stor avokado
6 30 g småbladssallad
6 2 dl frysta gröna sojabönor, tinade
 1 dl gari (inlagd ingefära)

Dressing
6 2 msk japansk soja
6 1 msk flytande honung
 1 tsk ättiksprit (12%)
 ½ tsk sesamolja

Rulla fiskbiten i sesamfrön och flingsalt så det täcker 
runt om. Grilla ena sidan av fisken över het glöd till fin 
grillyta utan att röra den, ca 1 min. Vänd och gör 
samma sak på andra sidan. Täck fisken med plast och 
ställ i kyl att kallna helt, minst 2 tim. 

Skala och hyvla gulbetan supertunt med en mandolin 
eller potatisskalare. Vänd runt i limesaft och en nypa 
salt. Skär avokadon i bitar. Vänd ihop sallad, sojabönor, 
avokado och betor på ett fat. 

Skär fisken i 1 cm skivor med en vass kniv. Blanda soja, 
honung, ättika och sesamolja. Droppa lite av dressingen 
över salladen och fisken. Servera med gari och resten 
av dressingen.

Strö över 
rostade 

sesamfrön.

Att grilla fisk kräver lagom glöd, inoljad fisk och tålamodet 
att låta fisken ligga still tills det blivit en fin yta.

SARA TIPSAR: 
Servera med någon av 

våra goda nudelsallader 
på coop.se

SARA TIPSAR: 
Regnbågen (Fjortdörret) 

går utmärkt att byta  
mot lax.



Sötpotatisspread
5 deciliter 

Sojabönsspread
3 deciliter

Svamp- och getoströra
4 deciliter 

Tapenade med valnötter
3 deciliter  

20 
min

5 
min

15
min

5 
min

Skala och skär sötpotatisen i mindre bitar. 
Koka mjuk i saltat vatten. Mosa eller mixa 
sötpotatisen slät och tillsätt citronsaft, olivolja, 
spiskummin och vitlök. Smaka av med salt.

Mixa bönor, färskost och pepparrot till en slät 
kräm. Rör ner dill och smaka av med salt.

Pensla svamparna med olja och grilla tills de är 
genomvarma, ca 8 min. Finhacka svampen och 
blanda med smulad chèvre, olja, vitlök och timjan. 
Smaka av med salt och peppar.

Hacka oliver och nötter fint. Rör ihop med olja, 
persilja och vitlök. Smaka av med salt.

6 700 g sötpotatis
6 1 msk pressad citron- eller limesaft
6 1 msk olivolja
6 1 tsk spiskummin
6 1 vitlöksklyfta, riven
 salt

 125 g frysta gröna sojabönor, tinade
6 100 g philadelphiaost
6 2 msk finriven färsk pepparrot
6 ½ dl hackad dill  
 salt 

6 3 portabellosvampar
6 olivolja, till pensling
6 100 g chèvre
6 1 msk olivolja
6 1 vitlöksklyfta, riven
6 1 msk finhackad timjan
 salt 
6  svartpeppar

6 3 dl urkärnade kalamataoliver
6 1 dl valnötter
6 2 msk olivolja
6 ½ dl hackad persilja
6 1 vitlöksklyfta, riven
 salt

Variera gärna med 
andra svampsorter.

Smaksätt 
gärna med 
sesamolja 
och strö på 
sesamfrön.

Byt ut sojabönorna mot gröna ärter om du har det i frysen.

Riv ner parmesan 
i röran om du är 

en ostälskare.



Grillad filodegspizza 
med portabellosvamp
4 förrättsportioner

30  
min

6 250 g mascarpone
6 1 liten vitlöksklyfta, riven
6 1 tsk torkad timjan
 salt
6 3 portabellosvampar
6 3 msk olivolja
6 1 vitlöksklyfta, riven
 ½ tsk salt 
6 ½ tsk nymalen svartpeppar
 4 färska filodegsark
6 20 g parmesanost
6 30 g rucola
6 2 msk pinjenötter, torrostade
 ½ msk rosépeppar
6 svartpeppar

Blanda mascarpone med vitlök och 
timjan, smaka av med lite salt.

Grilla svamparna på båda sidor tills de är genomvarma, 
ca 8 min. Blanda olja med riven vitlök och pensla 
svamparna några gånger under grillningen. Salta och 
peppra. Pensla filodegsarken med resterande vitlöks-
olja och vik ihop två gånger lite slarvigt så degen blir 
lätt veckad. Grilla hastigt på båda sidor tills degen 
fått fin färg. 

Bred mascarponeosten på filodegen. Skiva svampen, 
hyvla parmesanosten och lägg på mascarponen. 
Toppa med rucola och pinjenötter. Smula över rosé-
peppar och dra ett varv med svartpepparkvarnen.

 

Perfekta 
drinktilltugget!

Prosciuttolindad halloumi med örtolja och sparris
4 förrättsportioner

20  
min

6 ½ dl hackad basilika
6 1 dl olivolja
6 2 msk vit balsamvinäger
6 1 halloumi (200 g)
6 6 skivor prosciutto el liknande 
 lufttorkad skinka
6 olivolja till pensling
6 1 knippe sparris (250 g)
 1 tsk flingsalt

Mixa basilika med olja tills oljan har en grön, fin färg. 
Blanda med vinäger.

Dela eller skär halloumin i 6 avlånga bitar. Linda skinka 
runt ostbitarna. Pensla med olja och grilla till fin färg 
runt om. Grilla sparrisen runt om 2-3 min. Lägg upp 
allt på fat och ringla över örtoljan vid servering. 
Strö flingsalt på sparrisen. 



Picklad potatissallad med kryddig korv
4 portioner 30 minuter + tid att dra

30  
min

6 4-8 kryddiga korvar

Potatissallad:
6 800 g färskpotatis
 2 ½ dl vatten
6 1 dl strösocker
 ½ dl ättiksprit (12%)
6 ½ gurka
 1 silverlök
 salt och svartpeppar
6 ev 100 g körsbärstomater, delade
6 1 dl hackad persilja

Skala och koka potatisen i saltat vatten. Blanda vatten, 
socker och ättika i en skål. Skala och tärna gurkan. 
Skär löken i tunna strimlor. Dela potatisen medan den 
fortfarande är varm och lägg ner i ättikslagen med 
gurkan, löken och ev tomater. Vänd varsamt runt och 
smaka av med salt och peppar. Låt stå och dra i rums-
temperatur minst 1 tim eller över natten i kylskåp.

Grilla korvarna och servera till potatissalladen. Vänd 
ner persilja vid servering.

Grillad broccoli med kycklingfilé 
4 portioner 30 min + tid att marinera

30 
min

Banka den tjocka delen av kycklingfilén så den blir 
något tunnare. Blanda ihop alla ingredienserna till 
marinaden. Vänd runt kycklingen och låt marinera 
minst 30 min men gärna längre. Salta och peppra. 
Grilla tills kycklingen är genomstekt, ca 8 min, vänd 
flera gånger.

Dela broccolin på längden genom stjälken. Dela den 
ytterligare på längden så att det blir som klyftor. 
Pensla med olja och grilla försiktigt tills broccolin är 
något mjuk med fin färg, vänd flera gånger. Salta.

Rör ihop alla ingredienserna till yoghurtsåsen och 
smaka av med salt och honung. Servera kycklingen 
med broccolin, yoghurtsåsen och ev mer chili och lime.

6 *4 kycklingfiléer

Marinad:
6  1 lime, finrivet skal och saft
6  1 vitlöksklyfta, finhackad
6  ½ chili, finhackad
6  1 msk olivolja
   1 tsk salt
6 ½ msk olivolja
    1 tsk salt
6  ½ tsk nymalen svartpeppar
6  250 g broccoli
6  ½ msk olivolja
    1 tsk flingsalt
6 ev mer chili och lime till servering

Limeyoghurt:
6 3 dl yoghurt (10%)
6 1 lime, finrivet skal
6 1 vitlöksklyfta, riven
6 1 tsk malen koriander
 salt
6 flytande honung

SARA TIPSAR:
Servera med någon 

av Pauluns nya rismixer 
eller mixa din egen.

SARA TIPSAR:
Gott att servera med 
en söt-stark senap.



Pinacolada glasstårta
4 portioner  15 minuter + 4 timmar i frysen

Grillade aprikoser med 
vispad vanilj créme fraiche
4 portioner

15  
min

20  
min

6 1 stor färsk ananas (ca 800 g)
6 2 lime, finrivet skal
6 ½ lime, pressad saft
6 1 dl flytande honung
6 1 burk kokosmjölk 
 (det tjocka i burken)

Till servering:
6 ananasbitar
6 skivad lime
6 myntablad

6 2 dl crème fraiche
6 1 tsk vaniljsocker
 6 färska aprikoser
6 2 msk lönnsirap

Till servering:
6 lönnsirap
6 8 färska jordgubbar
6 myntablad

Skala ananasen och skär bort den träiga mittstocken. 
Tärna ananasen, spara några bitar till garnering, och 
mixa slät med limeskal (endast det gröna), limesaft 
och honung. Ta det tjocka från kokosmjölksburken och 
lägg i en bunke. Vispa fluffigt med elvisp. Vänd runt 
ananasen med den vispade ”kokosgrädden”. Häll i en 
valfri frysbar form (gärna i plast, alt. klädd i plastfolie, 
så blir glasstårtan lätt att få ut) och täck med plast. 
Lägg in i frysen och låt stå minst 4 tim.

Stjälp upp glasstårtan på ett fat och garnera med 
ananas, lime och myntablad.

Vispa crème fraiche hård med elvisp och rör 
ner vaniljsockret.

Dela aprikoserna och ta bort kärnorna. Grilla runt 
om tills de har fin färg och är lätt mjuka. Vänd runt 
aprikoserna med lönnsirap och fördela i portions-
skålar eller glas. Toppa med en klick crème fraiche 
och ringla över lite extra sirap vid servering. 
Garnera med delade jordgubbar och mynta.

SARA TIPSAR:
Dubbla gärna receptet 
till kalas. OBS! Tänk på 
att frystiden ökar då. 

SARA TIPSAR:
Går lika bra med 

nektariner, persikor 
eller plommon.



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.

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 3b4e24 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress


