
MATINSPIRATION & RECEPT

DAGS FÖR 
SKOLSTART
Recept för en prisvärd och enkel vardag.



Sommaren är fortfarande här några veckor  
till men det är ändå skönt att komma tillbaka 
till lite vardag. Barnen får hänga med sina 
kompisar och man börjar längta efter lite 
rutiner igen. Kanske behöver man strama till 
en del på utgifterna efter semesterns 
utsvävningar. Här hittar du prisvärda, enkla 
recept för hela familjen.

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop

12 stycken  Tid: 20 min + 1 tim 15 min att jäsa  Ugn: 250°
Frukostfrallor35  

min

6 25 g jäst
 4 dl vatten, rumsvarmt
6 2 msk olivolja
6 1 tsk flytande honung
6 1½ dl grovt rågmjöl
6 9 dl vetemjöl special (540 g) 
 2 tsk salt
6 1 dl pumpafrön + extra till  
 utbakningen

SARA TIPSAR: 
Smakar som bäst  

nybakade med färskost, 
tomat och gurka!

Smula sönder jästen i en bunke eller köksmaskin  
och rör ut med lite av vattnet tills jästen löst sig. 
Tillsätt resten av vattnet, olja och honung. Rör ner 
mjöl, salt och pumpafrön lite i taget till en smidig deg. 

Forma degen till en lång rulle. Rulla degen i pumpa - 
frön och låt jäsa under bakduk 1 tim. Dela i 12 bitar 
och flytta bitarna med hjälp av en stekspade till  
en plåt med bakplåtspapper och låt jäsa ytterligare 
15 min. Pensla eller spreja med vatten och grädda  
mitt i ugnen på 250°, ca 15 min. 

RECEPT
Du hittar  

alla recept i vår  
Coop-App.



Blomkål- och purjolökssoppa med svampmacka
 4 portioner

30  
min

6 300 g potatis
6 300 g blomkål
6 10 cm purjolök, den gröna delen
 1 liter vatten
6 2 grönsaksbuljongtärningar
6 1½ dl grädde
 salt och svartpeppar

Svampmacka: 
6 200 g svamp, t ex champinjoner
6 2 msk smör
6 1 vitlöksklyfta, skivad
 salt och svartpeppar
 100 g cream cheese
6 1 msk hackad timjan
6 4 skivor bröd

Skala och tärna potatisen. Skär blomkål och purjolök  
i mindre bitar. Lägg alla grönsaker i en kastrull med 
vatten och buljongtärningar. Låt koka tills potatisen  
är mjuk, ca 10 min. Tillsätt grädden och mixa soppan 
slät med en stavmixer. Smaka av med salt och peppar.

Skiva och stek svampen i en het panna med smör  
tills vätskan ångat bort. Tillsätt vitlök och stek någon 
minut till. Smaka av med salt och peppar. Blanda 
svampen med färskost och timjan i en skål. Rosta  
brödet och toppa med svampröran. Servera svamp-
mackorna till soppan.

Ärtplättar
 4 portioner

30  
min

6 4 dl mjölk
6 3 dl vetemjöl
6 3 ägg
 ½ tsk salt
6 2 dl frysta ärtor
6 ½ dl hackad mynta
6 smör till stekning

Morotssallad:
6 2 apelsiner
6 300 g morötter, grovrivna
6 1 msk riven ingefära
6 flytande honung
 salt

Vispa mjölk och mjöl till en jämn smet i en bunke. 
Vispa ner ägg och salt. Tillsätt ärtor och mynta och 
mixa med en stavmixer. Hetta upp en stekpanna  
eller plättlagg och stek plättarna i smör till fin färg  
på båda sidor. 

Skala apelsinerna och skär i bitar. Blanda apelsinen 
med morot och ingefära. Smaka av med honung och 
salt. Serverat till plättarna.

SARA TIPSAR: 
Du kan byta ärtorna  

mot gröna sojabönor som 
du hittar i frysdisken.

Blomkål eller broccoli,  
båda blir lika bra!



Pizza med ägg och korv
 4 portioner  Ugn: 225°

25  
min

 1 pizzakit (deg + tomatsås)
6 150 g falukorv
6 4 ägg
6 1 tsk torkad oregano
6 20 g babyspenat eller basilikablad
6 svartpeppar

Rulla ut pizzadegen på en plåt med bakplåtspapper. 
Bred på tomatsåsen. Skär korven i skivor och  
fördela på tomatsåsen. Knäck äggen över pizzan så 
gulan förblir hel. Strö över oregano. Grädda mitt i 
ugnen enligt anvisningen på förpackningen. Toppa 
med spenat och ny malen svartpeppar vid servering.

Burritos med köttfärs
 4 portioner  Ugn: 225°  

30  
min

6 500 g nötfärs
6 olja till stekning
6 1 påse tacokrydda (28 g)
6 2 burkar tacosås (à 230 g)
6 6 majstortillabröd
6 3 dl riven ost (ca 120 g)
6 grönsallad, till servering

Bryn köttfärsen i en stekpanna med olja. Krydda med 
tacokryddan och stek någon minut till. Häll i 1 burk 
tacosås och rör om. Fördela mitt på tortillabröden och 
rulla ihop. Lägg rullarna i en ugnsform och häll på den 
andra burken tacosås. Strö över ost och gratinera mitt 
i ugnen på 225°, 10–15 min. Servera med grönsallad.

SARA TIPSAR: 
Strö över riven ost eller  

smulad fetaost.

SARA TIPSAR: 
Servera gärna med 

guacamole, gräddfil  
och färsk koriander.



Lax med nektarinsalsa 
4 portioner  

25 
min

Skär nektarinerna i bitar och strimla salladslöken. 
Skala och tärna gurka och kiwi. Blanda frukt och  
grönsaker med limeskal (endast det gröna), limesaft  
och koriander. Smaka av med honung och flingsalt. 

Salta laxen. Hetta upp olja i en stekpanna och stek 
laxen på båda sidor till fin färg, ca 5 min totalt.  
Servera laxen med salsan och kokt ris.

6 500 g laxfilé
 2 tsk flingsalt
6 2 tsk olivolja

Nektarinsalsa:
 3 nektariner
6 1 salladslök
6 ¹⁄³ gurka
6 2 kiwi
6 ½ lime, finrivet skal och  
 pressad saft
6 1 kruka koriander, hackad
6 2 tsk flytande honung
 flingsalt

Till servering:
6 ris

Pastagratäng med bacon
 4 portioner  Ugn: 200° 

35  
min

6 ca 140 g bacon
6 1 liter kokt pasta, t ex snäckor  
 (ca 250 g okokt)
6 50 g babyspenat
6 125 g körsbärstomater, delade
6 6 ägg
6 3 dl mjölk
6 1 dl grädde
 ½ tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 2 dl riven ost

Strimla och stek bacon till fin färg i en torr, het stek-
panna. Lägg pasta, bacon, spenat och tomater i en 
ugnsform. Vispa lätt upp ägg med mjölk, grädde, salt 
och peppar. Häll smeten i formen och strö över ost. 
Grädda mitt i ugnen på 200° ca 25 min.

SARA TIPSAR: 
Använd en termometer, 

48° är den perfekta 
innertemperaturen.

SARA TIPSAR: 
Perfekt att laga  

på pasta som  
blivit över.



Krämig spagetti med kycklingfärs,  
salvia och citron

Fegvegobollar med picklad blomkål

4 portioner  

4 portioner  Tid: 35 min + tid för blomkålen att dra  

25
min

35
min

Picklad blomkål: Skär blomkålen i fina små buketter. 
Lägg blomkål i en kastrull med vatten, socker och 
ättika. Koka upp och låt koka 2 min. Häll i en ren glas-
burk och låt stå ca 30 min.

Fegvegobollar: Strimla och stek bacon till fin färg i en 
torr, het stekpanna. Mosa bönorna med t ex en ballong-
visp. Blanda bönorna med resten av ingredienserna till 
en smet och rör sist ner bacon. Forma till bollar och 
stek runt om i oljan på medelvärme ca 5 min. 

Skysås: Bryn löken i smör och häll på vatten. Smula ner 
buljongtärningen och häll i soja. Låt småputtra några 
minuter. Red av med maizena till önskad konsistens.

Servera bollarna med mos, skysås, picklad blomkål 
och rårörda lingon. 

6 1 msk olivolja
 500 g kycklingfärs
 1 tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 10 cm purjolök, hackad
6 1 vitlöksklyfta, riven
6 3 msk finhackad färsk salvia
 2 dl vatten
6 2 dl grädde
6 1 kycklingbuljongtärning
6 ½ citron, finrivet skal

Till servering:
6 320 g spagetti

6 140 g bacon
6 1 burk svarta bönor (ca 400 g)
6 2 dl riven ost
6 2 dl mandelmjöl
6 1 ägg
6 1 dl ströbröd
6 1 dl grovriven gul lök
 1 tsk salt
6 ½ tsk svartpeppar
6 2 msk olja

Picklad blomkål:
6 600 g blomkål
 4 dl vatten
6 1½ dl strösocker
 1 dl ättiksprit (12%)

Skysås:
6 ½ gul lök, finhackad
6 1 msk smör
 5 dl vatten
6 1 köttbuljongtärning
 1 tsk kinesisk soja
 maizena till redning

Till servering: 
6 potatismos
6 rårörda lingon

SARA TIPSAR: 
Recept på olika  

varianter av mos och 
rårörda lingon hittar  

du på coop.se

Hetta upp olja i en stekpanna och bryn kyckling-
färsen, salta och peppra. Tillsätt purjolök, vitlök och 
salvia. Stek under omrörning någon minut till. Häll i 
vatten och grädde. Lägg i buljongtärningen och låt 
sjuda under lock ca 10 min. Smaka av med citronskal 
(endast det gula) och ev mer salvia.

Koka spagettin enligt anvisningen på förpackningen. 
Vänd runt med såsen.



Kyckling med karamell� erad lök, rödbetor med get� t och 
gyllenepotat� gratäng
Recept för 4 personer

4 kycklingbröst
1 msk soja
1 vitlöksklyfta, hackad
2 msk olivolja
2 krm salt
salt och peppar
4 rödbetor
1 Peka Potatisgratäng, 800 g
75 g riven gratängost
    eller mozzarella
2 gula lökar
2 msk smör
1 tsk honung
100 g getost, typ Chèvre
50 g spenat
färsk timjan

1. Blanda soja, vitlök, olja och salt.
Lägg kycklingen i en påse med 
marinaden. Låt dra i 1 timme.
Kyckling med karamelliserad lök, 
rödbetor med getost och gyllene 
potatisgratäng

2. Skala rödbetorna och koka dem 
20 min i lättsaltat vatten.

3. Sätt ugnen på 200°. Häll upp 
gratängen i en ugnsfast form, 
strö över ost och gratinera i 
mitten av ugnen i ca 20 min.

4. Ta upp kycklingbrösten och ste 
dem gyllenbruna i panna. Salta 
och peppra. Lägg dem i en ugns-
fast form och stek i ugnen 15-20 
min, tills innertemperaturen är 
70-72°.

5. Skala och skiva löken. Fräs den 
i smör, tillsätt honung och stek 
mjuk på medelvärme.

6. Klyfta rödbetorna och lägg på 
ett fat. Smula över getosten och 
servera med karamelliserad lök, 
spenat, kyckling, färsk timjan 
och din krämiga potatisgratäng

Så god att du kallar den din

Filodegsrullar med ost och skinka
4 stycken

10 
min

Dela filodegsarken på mitten så det blir 8 stycken. 
Lägg 2 bitar på varandra och sedan 2 skivor skinka. 
Lägg en bit filodeg till på skinkan och strö över hälften 
av osten. Lägg på ytterligare en degbit och rulla ihop 
från långsidan. Dela rullen på mitten.

Gör en rulle till med resterande ingredienser. Stek ost- 
och skinkrullarna runt om till fin färg i en stekpanna 
med olja. 

 4 färska filodegsark
6 4 stora skivor rökt skinka
6 2 dl riven ost 
6 olja till stekning

SARA TIPSAR: 
De är goda kalla också  

så ta med rullarna i  
matsäcken.

Gott att dippa  
i ketchup.



Nektarinkaka med marshmallows

Hallon- och lakritsglass

12 bitar  Ugn: 200°

4 portioner

45 
min

5 
min

Mixa frysta hallon, kvarg och florsocker till fin, 
jämn färg. Krossa ev turkisk peppar och vänd ner 
i glassen. Servera direkt med lakritssås, strössel 
och ev färska hallon.

6 100 g smör
 3 nektariner
6 1½ dl strösocker
6 2 dl vetemjöl
6 1 tsk bakpulver
6 3 ägg
 15 marshmallows

Smält smöret i en kastrull och dra åt sidan.  
Skär nektarinerna i bitar och lägg i en smord  
och bröad form, ca 22 cm i diameter. Rör ner  
sockret i smörkastrullen. Blanda mjöl och  
bakpulver, rör ner det samt äggen i kastrullen.  
Häll smeten i formen. Grädda mitt i ugnen  
på 200° i 25 min. Fördela marshmallows över  
kakan och grädda ca 10 min till.

6 225 g färska hallon, frysta
6 3 dl kvarg eller crème fraiche
6 1 dl florsocker
 ev 10 turkisk peppar
 saltlakritssås och strössel
 ev färska hallon



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


