
MATINSPIRATION & RECEPT

NYA VARDAGS-
MATEN

Titta in på #nyavardagsmaten.



Det är spännande saker på gång! Under hösten 
kommer våra butiker att storsatsa på den nya 
vardagsmaten med massor av inspiration för att 
minska ner på köttet till förmån för fisk, fågel 
och mer grönt. Hur stor förändringen ska bli 
bestämmer du. Det kan räcka med att en del av 
köttfärsen ersätts med rivna morötter eller så 
går du hela vägen och gör en vegovariant där 
färsen byts till linser. Vi vill få sociala medier att 
svämma över av middagsinspiration, så sätt 
igång och lägg upp bilder på dina nya vardags
favoriter med hashtaggen #nyavardagsmaten på 
instagram. Jag ser fram emot att bli inspirerad!  

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

Äppelchips
Ugn: 100°

3 
tim

6 3 äpplen, gärna Pink lady 
6 ½ tsk malen kanel

Ta bort kärnhuset med en urkärnare och skär äpplena  
i tunna skivor med mandolin. Fördela på en plåt med 
bakplåtspapper och pudra över kanel. Låt stå i ugnen 
tills de är som chips, ca 3 tim. Öppna ugnsluckan då 
och då för att släppa ut fukten som bildas. 

SARA TIPSAR: 
 Vill du använda  

flera plåtar samtidigt  
i ugnen behöver du  
en varmluftsugn.

RECEPT
Du hittar  

alla recept i vår  
CoopApp.



4 förrättsportioner  
Råraka med räkor30  

min

6 200 g handskalade räkor
6 1 syrligt äpple, finhackat
6 1 salladslök, strimlad
6 ½ dl hackad dill
6 ½ citron, finrivet skal och saft
 salt

Rårakor:
6 600 g potatis
 1 tsk salt
6 2 msk smör

Vänd runt räkor med äpple, salladslök, dill, citronskal 
och saft. Smaka av med salt. 

Skala och grovriv potatisen. Blanda runt med salt och 
krama ur så mycket vätska det går. Hetta upp en stek
panna och lägg i en klick smör. Ta ¼ av potatisen och 
platta ut till en tunn råraka med en stekspade. Stek 
den gyllenbrun och frasig på båda sidor på svag värme. 
Gör likadant med resten av potatisen. 

Toppa rårakorna med räkröran och servera ev med 
citron.

4 stycken  Ugn: 225°

Rostad surdegsmacka med 
fikon och ch vre

20  
min

6 4 stora skivor surdegsbröd
6 ½ dl olivolja
 4 färska fikon
6 200 g chèvre
6 2 msk flytande honung

6 2 msk pinjenötter
 1 tsk flingsalt
6 svartpeppar
6 färsk timjan till garnering

Pensla brödskivorna med olja på båda sidor och dela ev på 
mitten. Rosta gyllene i övre delen av ugnen, ca 5 min. 

Lägg delade fikon och bitar av chèvre på brödskivorna. Ringla 
över honung och strö på pinjenötter. Rosta ytterligare några 
minuter i ugnen. Osten ska smälta lätt. Smula över flingsalt, 
dra ett varv med pepparkvarnen och garnera med timjan. 



SARA TIPSAR: 
Du hittar även färdiga 
grynmixer i din butik.

4 portioner
Chili con aubergine30  

min

6 1 stor aubergine (ca 450 g)
 ½ tsk salt
6 1 msk olivolja
6 1 röd paprika, fintärnad
6 1 gul lök, hackad
6 1 vitlöksklyfta, finriven
6 1 msk tomatpuré
6 ½ msk spiskummin
6 ½ msk paprikapulver
6 ½–1 tsk chiliflakes
6 500 g krossade tomater
 3 dl vatten
6 1 grönsaksbuljongtärning
6 1 burk cannellinibönor,  
 avsköljda (à 400 g)
6 1 msk honung
6 ½ msk vinäger
 salt och svartpeppar

Till servering:
6 1 kruka koriander eller persilja
6 bröd

Riv auberginen grovt och strö över salt. Hetta upp  
olja i en gryta och stek auberginen under omrörning 
några minuter. Tillsätt paprika, lök, vitlök, tomat  
puré och torkade kryddor. Stek ytterligare 3 min.

Häll i krossade tomater, vatten och buljongtärning. 
Låt sjuda under lock ca 10 min. Häll i bönorna och 
smaka av med honung, vinäger salt och peppar. 

Servera med färsk koriander och ett gott bröd.

4 portioner
Quinoa- och mathavremix med stekt ägg 30  

min

6 1 dl quinoa, gärna röd
6 1 dl torkade mungbönor
6 1 dl pumpa eller solroskärnor
6 1 dl mathavre
 4 dl vatten
6 ½ msk olivolja
 1 tsk salt

Till servering:
6 4 ägg
6 1 msk olivolja
 salt och svartpeppar
6 1 dl hackad persilja
 harissasås eller srirachasås

Blanda quinoa, mungbönor och kärnor i en kastrull.  
Häll i vatten, olja och salt och låt sjuda ca 15 min 
under lock. Tillsätt mathavre och låt sjuda ytterligare 
10–15 min. Stek äggen i olja i en het stekpanna.  
Salta och peppra. Servera med persilja och harissa. 

Gör din egen harissa:
Lägg 150 g väl avrunnen grillad paprika med 1 tomat  
i bitar, 2 grovhackade röda chilifrukter, 2 hackade  
vitlöksklyftor, 1 msk hackad persilja,1 msk pressad 
citronsaft, 2 msk olivolja och ½ tsk salt i en mixer. 
Mixa till en slät sås.

Mungbönorna 
ger ett härligt 
tuggmotstånd!



4 portioner  

Pasta med kantareller, 
spenat och färska örter

20  
min

6 500 g kantareller
 1 bananschalottenlök, hackad
6 1 vitlöksklyfta, skivad
6 1 msk smör
 salt och svartpeppar
6 2 dl grädde
 1 dl vatten
 ev maizena till redning

Till servering:
6 320 g pasta
6 70 g babyspenat
6 2 dl hackade örter, t ex timjan  
 och persilja

Putsa svampen och skär ev i mindre bitar. Hetta upp 
en stekpanna och stek svamp, lök och vitlök i smör. 
Salta, peppra och rör om då och då. Häll i grädde och 
vatten. Låt såsen småputtra ca 5 min. Red av såsen 
med maizena om ni önskar en tjockare konsistens.

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen  
under tiden såsen puttrar. Blanda pastan med såsen, 
spenat och färska örter. 

4 portioner
Stroganoff med tofu25  

min

6 3 dl ris
6 grönsallad

Stroganoff:
6 270 g tofu, gärna rökt 
6 1 gul lök, hackad
6 1 vitlöksklyfta, finhackad
6 1 msk smör
6 2 msk tomatpuré
6 500 g krossade tomater
6 ½ dl hackade marinerade  
 soltorkade tomater
6 1 dl grädde

Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

Skär tofun i stavar. Fräs lök och vitlök i smör och 
tomatpuré under omrörning någon minut. Häll i  
krossade tomater, soltorkade tomater och grädde.  
Låt småputtra ca 5 min. Lägg ner tofun i såsen.  
Låt allt bli varmt och servera med ris och grönsallad.

Hacka ner färsk 
chili om ni vill ha 
mer sting i maten.



SARA TIPSAR: 
Går bra att göra på  

torkade pastaplattor.  
Se anvisningen på  

förpacknigen.

6 portioner  Ugn: 225°
Lasagne med röda linser45  

min

6 1 msk olivolja
6 2 morötter, grovrivna 
6 1 gul lök, hackad
6 2 vitlöksklyftor, rivna
6 1 tsk torkad rosmarin
6 2 msk tomatpuré
6 2 dl torkade röda linser
6 800 g krossade tomater
 3 dl vatten
6 1 grönsaksbuljongtärning
 salt och svartpeppar
 ½ tsk cayennepeppar
 250 g färska pastaplattor
6 4 dl crème fraiche
6 4 dl riven lagrad ost, t ex
 Västerbottens eller prästost

Till servering:
6 70 g salladsmix
6 ½ dl torrostade pumpakärnor 

Hetta upp olja i en stekpanna och stek morot, lök, vitlök 
och rosmarin utan att det tar färg. Tillsätt tomatpuré 
och stek ytterligare någon minut under omrörning. 

Häll i linser, krossade tomater, vatten och lägg i buljong
tärningen. Låt sjuda ca 10 min. Smaka av med salt,  
peppar och cayennepeppar. Varva pastaplattor med 
tomatsåsen, crème fraiche och riven ost. Avsluta med 
tomatsås och toppa med riven ost. Gratinera mitt i 
ugnen ca 25 min. Servera med en grönsallad toppad 
med rostade pumpakärnor.

Smaka av 
tomatsåsen med 
honung om den 
känns för syrlig.

SARA TIPSAR: 
För mer djup i smaken 
häll i en skvätt rödvin 
eller balsamvinäger. 

4 portioner
Spagetti med kycklingfärssås30  

min

6 320 g spagetti
6 färsk basilika
6 riven parmesan

Kycklingfärssås:
6 1 msk olivolja
6 400 g kycklingfärs
 1 tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 1 morot, grovriven
6 100 g rotselleri, grovriven  
 eller 2 blekselleristjälkar, 
 strimlade
6 1 gul lök, hackad
6 2 vitlöksklyftor, rivna

6 2 msk tomatpuré
6 500 g krossade tomater
 1½ msk kycklingfond
6 1 tsk torkad timjan
6 ev ½ tsk chiliflakes

Hetta upp olja i en stekpanna och bryn kyckling
färsen. Salta och peppra. Tillsätt morot, selleri,  
lök, vitlök och tomatpuré. Stek under omrörning 
ytterligare någon minut. Häll i krossade tomater, 
fond, timjan och ev chiliflakes. Låt småputtra ca  
10 min.

Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda pastan med såsen och toppa med basilika  
och riven parmesan.



SARA TIPSAR: 
Tillsätt chiliflakes, 

cayennepeppar eller 
färsk chili om ni gillar  

lite hetta.

4 portioner
Panerad fiskburgare med remouladsås30  

min

6 500 g torsk eller sej
6 1 ägg
 1 tsk salt
6 ½ tsk vitpeppar
6 1 dl ströbröd
6 1 msk olja
6 1 msk smör

Remouladsås:
6 1 dl majonäs
6 1 dl yoghurt (10%)
6 1 smörgåsgurka, finhackad
6 1 msk citronsaft
6 1 tsk dijonsenap

Till servering:
 4 hamburgerbröd
6 4 salladsblad
6 ¹⁄³ gurka, skivad

Mixa eller finhacka fisken till en färs. Blanda med ägg, 
salt och peppar. Forma till 4 burgare och vänd runt i 
ströbrödet. Hetta upp olja i en stekpanna och klicka i 
smör. Stek fiskburgarna ca 2 min per sida. 

Blanda alla ingredienserna till såsen. Fyll bröden med 
sallad, gurka, fiskburgare och remouladsås.

4 portioner
Bouillabaisse-risoni med räkor35  

min

 4 dl risoni
6 1 liten fänkål
6 1 gul lök, hackad
6 1 vitlöksklyfta, finhackad
6 1 msk olivolja
 ½ g saffran (1 förp)
6 2 msk tomatpuré
6 2 dl krossade tomater
 1 dl vatten
 1 fiskbuljongtärning
6 ½ tsk torkad timjan  
 eller 1 msk färsk finhackad timjan
6 280 g handskalade räkor
 salt och svartpeppar

Till servering:
 aioli
 ev färsk timjan till garnering

Koka risoni enligt anvisningen på förpackningen. Skär 
fänkålen i tunna strimlor. Spara gärna fänkålsdillen till 
garnering. Fräs lök, vitlök och fänkål i olja i en kastrull 
eller traktörpanna. Tillsätt saffran och tomatpuré. 
Stek under omrörning någon minut. Häll i krossade 
tomater, vatten, buljongtärning och timjan. Låt små
puttra ca 5 min. Vänd ner risonin och räkorna i såsen. 
Smaka av med salt och peppar. Toppa med en klick 
aioli och garnera med fänkålsdillen eller färsk timjan.

Gott med picklad rödlök,  
se recept på coop.se

SARA TIPSAR: 
Gör en sallad på  

hyvlad fänkål, citron 
saft och salt. Passar 

garanterat alla  
fiskrätter.



Lägg ner  
1 tunt skivad  
rödlök i lagen.

Avokado, det perfekta 
alternativet till smör på 

din macka!

Koka eller ånga  
blomkålen och servera med 

harissa eller tomatsås!

Broccoli går även  
att ugnsrosta eller  

att grilla! 
Picklad rotselleri
6 1 rotselleri (ca 800 g)
 3 dl vatten
6 2 dl strösocker
 1 dl ättiksprit (12%)

Skär bort skalet från rotsellerin. Skär i 1 cm 
tjocka skivor och sedan i mindre bitar. Koka 
bitarna i saltat vatten tills mjuka. Blanda vatten, 
socker och ättika i en skål. Lägg ner den varma 
rotsellerin och låt svalna i lagen innan den ställs 
in i kylen. Håller i kylskåpet ca 1 vecka.

Rostad zucchini med 
parmesan
6 2 zucchini
6 1 msk olivolja
6 2 dl finriven parmesan
6 svartpeppar

Dela zucchinin på längden, snitta ytorna  
med en kniv och ringla över olivolja.  
Salta och tillaga mitt i ugnen  
på 200°, ca 30 min.  
Riv över parmesanost  
vid servering. Dra  
ett varv med  
pepparkvarnen  
och servera. 

Blomkål med tomatsås
6 1 blomkålshuvud
6 4 dl färdig tomatsås 
 salt och svartpeppar

Dela blomkålen i buketter och lägg i en ugnsform. 
Häll över tomatsås och tillaga mitt i ugnen på  
225° ca 20 min. Salta och peppra vid servering.

Råstekt broccoli med fetaost
6 250  g broccoli
6 1 msk olivolja
 ev flingsalt
6 50 g fetaost

Plocka broccolin i små buketter. Skala och skär  
broccolistjälken i tunna skivor. Hetta upp olivolja  
i en stekpanna och stek broccolin hastigt. Salta  
ev och smula över fetaost vid servering.

Avocado med vinägrett
6 2 avokador
6 2 msk olivolja
6 1 msk balsamvinäger
6 1 krm finriven vitlök
 salt och svartpeppar

Blanda olja, vinäger, vitlök, salt och peppar 
till en vinägrett. Dela avokadorna, ta bort  
kärnorna och häll i vinägretten. Ät med en 
liten sked.

Bra och enkla grönsakstillbehör att servera  
till din middag. Ca 4 portioner.

MERA GRÖNT



SARA TIPSAR: 
 Ta även med blasten 
från blomkålen eller 
spara den till woken.

4 portioner  Ugn: 225°
Ugnskyckling med pesto och soltorkade tomater35  

min

6 3 kycklingfiléer
6 ½ blomkålshuvud
6 1 dl marinerade soltorkade  
 tomater, strimlade
 ½ tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 1½ dl pesto
6 1½ dl grädde
6 1 dl mjölk

Till servering:
6 200 g körsbärstomater, tärnade
6 10 grovhackade basilikablad

Skär varje kycklingfilé i 3–4 bitar och blomkålen i 
buketter. Fördela kyckling, blomkål och soltorkade 
tomater i en ugnsform. Salta och peppra.

Blanda pesto med grädde och mjölk och häll över 
kycklingen i formen. Gratinera mitt i ugnen ca 25 min. 
Toppa ev med tomater och basilika eller servera vid 
sidan om.

4 portioner  Tid: 25 min + tid att blötlägga nötterna
Tacofest på cashewnötter25  

min

6 200 g naturella cashewnötter
6 1 msk olivolja
6 1 liten gul lök, hackad
 1 påse tacokrydda (28 g)
6 2 dl tacosås

Nachos med böndipp:
6 2 dl kokta blandade bönor,
6 2 dl tacosås
6 2 dl gräddfil
6 nachochips

Tillbehör:
mjuka och hårda tacobröd, strimlad 
isbergssallad, tärnad gurka, tärnade 
tomater, finhackad rödlök, majs, 
mosad avokado, gräddfil, koriander 
och limeklyftor

Lägg nötterna i en bunke med rikligt med kallt vatten 
och låt stå 6 tim i rumstemperatur eller i kylen under 
natten. Skölj nötterna och låt dem rinna av i ett durk 
slag någon minut. Hacka nötterna till ett smul i en 
matberedare. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 
nötterna med lök och tacokrydda under omrörning 
några minuter. Tillsätt tacosås och stek lite till. 

Böndipp:  
Mosa bönorna och blanda med tacosåsen. Lägg i en 
skål och toppa med gräddfil. Bjud med nachochips 
att dippa. 

Värm ev tacobröden och servera med taconötterna 
och alla goda tillbehören.

Gör egen pesto,  
recept på coop.se!

Servera med ris, pasta 
eller något gott gryn!



ROSTAT BRÖD MED KRÄMIG 
GETOST, BASILIKA, BÖNMIX, 
BLÅBÄR OCH MAJS 
DU BEHÖVER
1 burk Bonduelle bönmix 
(250 g avrunnen vikt)
1 burk Bonduelle majs 
(140 g avrunnen vikt)
4 stora skivor surdegsbröd
1 vitlöksklyfta
1 msk olivolja
1 msk äppelcidervinäger
¼ knippe basilika
120 g getost/cream cheese
100 g blåbär

GÖR SÅ HÄR
Rosta brödet och gnid in det 
med vitlök.
Häll bönor och majs i en sil och 
skölj med kallt vatten. Vänd ihop 
bönor och majs med olja och 
äppelcidervinäger. Smaka av med 
salt och peppar.
Hacka basilikan fint.
Smöra bröden med getost och lägg 
dem på ett stort fat eller fyra tallrikar.
Fördela bönmixen på bröden och 
dekorera med basilika och blåbär.

TIPS: Kan även tillagas med färskost 
och jordgubbar.

ALLTID I SÄSONG
SEDAN 1853

MYCKET 
BETT 

MYCKET 
SMAK

NYHET! 
SPRÖDA BALJVÄXTER 

FRÅN BONDUELLE
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SARA TIPSAR: 
 Ta tempen på brödet, 

det är klart vid 98°.

1 bröd  Ugn: 175°  Tid: 15 min + 1½ tim i ugnen

Bikarbonatsbröd med äpple  
och fänkål

15  
min

6 5 dl naturell yoghurt
 1½ dl mörk sirap 
 2 tsk bikarbonat 
6 6 dl vetemjöl 
6 3 dl grahamsmjöl 
6 2 dl rågmjöl 
6 1 tsk fänkålsfrön, mortlade 
 1½ tsk salt 
6 3 dl grovrivet äpple 
 

Blanda yoghurt, sirap och bikarbonat. Tillsätt de torra 
ingredineserna tillsammans med äpplet och blanda 
väl. Häll smeten i en brödform med bakplåtspapper i. 
Grädda i nedre delen av ugnen ca 1½ tim.

Låt brödet svalna i handduk innan det skärs upp.

Garnera brödet 
med skivat äpple 

innan gräddning.



4 portioner  Tid: 5 min + ca 6 tim i kylskåp
Chiayoghurtbägare5  

min

6 4 msk chiafrön 
6 ½ tsk vaniljpulver
6 1 msk flytande honung
6 3 dl mandeldryck  
 eller annan mjölk
6 4 dl naturell yoghurt
6 100 g färska hallon
6 100 g färska blåbär

Blanda chiafrön med vaniljpulver, honung och mjölk. 
Låt stå 30 min i rumstemperatur. Rör om och ställ in i 
kylen att svälla minst 6 tim. 

Varva yoghurt, chiapudding och mosade bär i bägare. 
Toppa gärna med hela färska bär.

Äppelkompott med ingefära
6 portioner

20 
min

Skala, kärna ur och tärna äpplena. Lägg i en 
kastrull med gari, honung och vatten. Låt sjuda 
under lock ca 5 min. Häll upp i skålar och toppa 
med puffad quinoa och färska hallon. Servera  
ev med mjölk.

6 1 kg äpplen
 1 msk finhackad gari (inlagd ingefära)
6 ½ dl honung
 ½ dl vatten

Till servering:
6 puffad quinoa eller kokosflingor
 100 g färska hallon
6 ev mjölk till servering

Variera smaksättningen 
med kanel, vanilj eller 

kardemumma.



Hjortronfylld glasskula 
4 portioner  Tid: 5 min + tid att frysa

5 
min

6 1 liter vaniljglass
6 1 dl hjortronsylt eller annan sylt
6 5 digestivekex, finkrossade

Tina glassen något så den går att forma. Lägg en rejäl 
skopa glass i handen och tryck ett hål i mitten. Lägg 
dit en sked sylt och slut igen hålet. Forma till en boll 
och rulla i kexsmulor. Lägg glassbollen i en bullform 
och låt ligga i frysen minst 1 tim. Gör samma sak med 
resten av glassen.

SARA TIPSAR: 
Perfekt dessert som  
går att variera med 

många olika smaker.



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 077117 17 17 vardagar 8–18. www.coop.se
ID 7ad223 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress


