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Matglädje som ger eko!

Italienska smaker med: salsiccia,  pistaschpesto, pecorino…
PA LOS PASTA!

VEGO  
& SUPER-

GOTT!

(Kanske världens bästa  
”comfort food”) 

MÄTTANDE  
SOPPOR! 

VINTER-MAT
Plånboksvänlig

● Köttfärslimpa med  
brunsås & lingon

● Färskostfyllda kyckling- 
rullar med risoni

Gnocchi med  
krämig ostsås & 

broccoli.



                      Sara Begner 
                       är matkreatör  
                     och chef för  
                  Coop provkök.
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Alla recept provlagas
Alla recept i Mer Smak är provlagade.  
Du kan tryggt kasta dig över dem och 
vara säker på att mått, ingredienser  
och tider stämmer! (När vi provlagar 

använder vi vanlig ugn.)

= Ingredienserna finns som 
ekologiskt alternativ i Coops butiker.
k

MER SMAK / Januari

EFTER JULENS ALLA festligheter tänker jag 
fynda för att tackla januaris lite tunnare 
plånbok. Att fynda känns väldigt mycket 
roligare än att spara, och effekten blir ju 
faktiskt densamma. Jag startar med att 
äntligen tömma frysen och utmana mig 
själv med att laga middagar av det som 
redan finns hemma. När övergivna torsk-
filéer, edamamebönor och en trött fänkål 
som gömde sig längst in i kylen förvandlas 
till en saffransdoftande (restpåse från 
julbaket) fisksoppa är jag supernöjd.
 

NÄSTA FYNDPLATS ÄR matlådan som får 
göra comeback, och jag fyller den med det 
som gör magen gladast just nu. En varm 
och hemlagad lunch. Chili con carne med 
mycket bönor är en solklar favorit, och 
smakerna blir bara bättre av att få stå till 
sig. På sidorna 6–11 lär Paolo Roberto oss 
att koka pasta på en spik. Med få men bra 
ingredienser tillagade med kärlek och 
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Matglädje som ger eko!

Italienska smaker med: salsiccia,  pistaschpesto, pecorino…PA LOS PASTA!

VEGO  
& SUPER-

GOTT!

(Kanske världens bästa  

”comfort food”) 

MÄTTANDE  
SOPPOR! 

VINTER-MAT
Plånboksvänlig

● Köttfärslimpa med  

brunsås & lingon

● Färskostfyllda kyckling- 

rullar med risoni

Gnocchi med  

krämig ostsås & 

broccoli.

Hej, Robert Ehrin i Östhammar. Du lagade 
pastagratängen ur nummer 11 och la upp en 
bild på instagram. Du fick många likes, men 
hur smakade maten?

– Tack, den var jättegod! Även om jag brukar 

laga pasta har jag aldrig tidigare gjort en gra-

täng. För mig var det också nytt att använda 

smaksatt tomatsås. 

Lagar du mycket pasta?
– Ganska mycket. Det här var en enkel och 

bra rätt som inte krävde så många ingredien-

ser. Dessutom var den en perfekt rätt att ha 

med i matlådan till jobbet.

(Receptet hittar du på coop.se)

”En perfekt rätt till matlåda”

Därför får du Mer Smak
Du får den här tidningen för att du är 
viktig för oss på Coop. Mer Smak skick-
as hem till våra mest trogna kunder:  
till dig som är medlem i Coop, som 
handlar för minst 1  000 kronor under 30 
dagar och som drar ditt medlemskort. fyndar jag i frysen!

Varsågod!

Har du också lagat recept ur Mer Smak?  
Lägg upp din bild på instagram med hashtaggen 

#coopmersmak. Då har du chans att vinna en kokbok.
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Gröna soppor ............................................  36
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respekt bjuder han  
på middagar som  
alla älskar. Basta!

 
Välkommen till 
ett nytt år, med 
ännu mer mat 
som kittlar  
smaklökarna.

I januari

FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

POÄNG-
VARAN!

Middagar som  
är snälla mot  

plånboken hittar  
du på sid 17–20.

Ge dig själv en bra  
start på dagen med  
Coop Änglamark ekolo- 
gisk frukt & nöt müsli.  
Gå in i poängshoppen  
på coop.se och ladda  
ner den på ditt kort  
för 3 000 poäng. 

Fler poängvaror hittar du på:  
coop.se/poangshop

Visste du att 
nästan 100 % av 
recepten går att 

laga eko?

k

För inspiration och recept, 
besök zeta.nu eller #gryneffekten

DEN GODA 
GRYNEFFEKTEN.
La cucina originale är ekologiska grynblandningar som passar lika bra till 
middag som till frukost, bakning och desserter. Grynerna har en härlig 
konsistens och ger både njutning och välmående – dessutom håller 
de dig behagligt mätt. Länge.

En tusenårig tradition i medelhavsköket, färdig att njuta på 10 minuter.
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husmorstips för moderna kök
Tips & trix

=+ +

Enkel vardagsmiddag på 25 minuter!

Superenkel slät grönsakssoppa!
1. Skala och skär ca 800 g rotfrukter m m (välj dem du gillar) i ungefär lika stora bitar  
och koka ca 10 min i 1 liter grönsaksbuljong, tills de är mjuka. 2. Mixa soppan så slät 
som du vill ha den. 3. Blanda ner en burk crème fraiche. Salta efter smak. Tips! Man 
kan smaka av med pressad citron eller sweet chili. Servera med t ex vitlöksbröd. 

Alla pratar om  …
Den veganska rätten i Bocuse d’Or 2017! De tävlan-
de får en lista på 146 råvaror att välja på och får 
även välja två ingredienser som representerar det 
egna landet. Sveriges tävlande, Alexander Sjögren, 
är peppad inför den veganska presentationen.

”Ambitionen är att skapa den godaste veganrätt 
som går att tillagas. Jag är lyckligt lottad som är 
med just i år. Det här känns nytt och modernt.”
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BÖNORNA
»Ställ om innan  
det är skarpt läge«
Heidi Andersson, ”Armbryters- 
kan från Ensamheten”, har ett  
nytt mål i livet.

Vad innebär det att du ska bli fossilfri 
till 2025?

– Jo, jag och min man Björn Ferry har 
bestämt oss för att kanalisera all energi 
vi har fått över när vi har slutat tävla 
på elitnivå på att helt utesluta olja, kol 
och fossilgas ur vårt liv. Vi fokuserar på 
”bilen, biffen, bostaden, begären och 
börsen”. Vi ser det som en stor utmaning, 
men ingen uppoffring. 
Vad kan man göra rent praktiskt?

– Det behövs politiska styrmedel för 
att rädda mänskligheten, men jag som 
vanlig människa kan också göra mycket. 
Som att äta vegetariskt. Vi åker tåg så 
ofta vi kan, buss eller elbil. Allt man kan 
göra av olja kan man också göra av skog. 
Vi själva tar samlandet och odlandet till 
nya nivåer. Men vi försöker också på-
verka t ex restauranger genom att fråga 
om vegetariskt. Och skolan! Jag och vår 
son, Dante, har tagit på oss att ta hand 
om förskolans komposterbara avfall. 

– Gå in på klimatkontot.se och kolla 
hur det ser ut för dig. Morgondagens 
vinnare är de som lyckas ställa om till ett 
fossilfritt liv, innan det blir skarpt läge.

Följ Heidi Anderssons 
klimatresa på  
fossilfri.com.gör Det Goda 

RiktiGT gOtT!

Det har aldrig varit enklare 
atT äta ekologiskt
Njut lite extra av dina favoriträtter, genom 
vårt stora utbud av produkter från noga ut-
valda ekologiska råvaror. Smaklig måltid!

Hitta inspiration på santamaria.se

 santamariasverige

 LAGa
EKO IDAg
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En burk bönor (valfri sort!) kan tillsättas till de flesta maträtter för att dryga  
ut kassan, få mer protein och mättnad i maten och för att det är så gott! I din 
vanliga gryta, i salladen, i köttfärsen …

MÅNADENS  
MATPROFIL

RÖRA: Mosa 1 burk bönor 
grovt med en gaffel. Pressa över 
½ citron, pressa i 1 vitlöksklyf-
ta. Flingsalta, peppra och ringla 
över kallpressad olivolja.  
Gott att bre på bröd till soppa.

GRYTA: Fräs 1 hackad gul lök, 2 skivade vit- 
löksklyftor, 1 msk riven ingefära och 1 tsk curry 
i olja i en kastrull. Häll i 1 liter grönsaksbuljong 
och 4 tärnade potatisar. Låt koka ca 15 min.  
Tillsätt 4 dl kokta bönor och 70 g spenat. Salta 
och peppra. Servera med krutonger och yoghurt. 

När Tommy Myllymäki tog guldet 2014.
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med rätt råvaror är det lätt att laga mat! Färskriven parmesan,  
knapriga valnötter, pressad citron, gräsdoftande olivolja, krämig mascarpone 

och hemgjord pasta. Paolo Roberto får enkla rätter att smaka himmelskt.
R E C E P T :  P A O L O  R O B E R T O   F O T O :  E V A  H I L D É N

PASTA!
Paolos godaste

  Jag lagade maten
NAMN: Paolo Roberto
AKTUELL MED: De egna restaurang- 
erna Pane Fresco. Boken Paolos Yoga. 
Och den egna olivoljan och pastan!

»Gnocchi är en perfekt  
helgsyssla med barnen. Det är 
verkligen inte svårt, och bar-
nen tycker det är jätteroligt.«

GNOCCHI MED OSTSÅS  
& BROCCOLI
TID: 1 TIMME

Den krämiga ostsåsen  

med citron – mmm ...

4 PORTIONER

k 250 g broccoli, i små bitar

k 1 liten gul lök, finhackad

k 1 msk olivolja
500 g gnocchi, kokt  

   (eller motsvarande mängd hemgjord)

k 1 dl hackad persilja, till servering

k  1 liten citron, finrivet skal 

k finriven parmesan

OSTSÅS

k 20 g smör
2 msk vetemjöl 
k 4 dl mjölk 
k 1 tsk torkad mynta
k  ½ liten citron,  

finrivet skal

k 1 äggula
k 1 ½ dl riven parmesan
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Ostsås: Smält smöret i en kastrull. 

Tillsätt mjölet. Häll i mjölken under 

vispning tills det blir en krämig sås.  

Tillsätt mynta och citronskal. Ta kast-

rullen från värmen och rör ner äggula 

och riven parmesan. Smaka av med  

salt och peppar.

2. Hetta upp olja i en stekpanna och 

stek broccoli och lök hastigt. Vänd ner 

den kokta gnocchin. Salta lätt. Ringla 

över ostsåsen. Toppa med persilja, 

citronskal, finriven parmesan och  

chiliflakes vid servering. 

Tips!
Gnocchi är 
kul att göra 
själv, men 

det finns för-
stås färdig 
att köpa.

HEMGJORD GNOCCHI
6 PORTIONER

k 800 g mjölig potatis
k 8 dl vetemjöl 
k 2 ägg 
k 1 msk olivolja
1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och koka potatisen i 
saltat vatten. Låt svalna.
2. Häll ut det mesta av mjölet 
blandat med salt på arbetsbän-
ken och pressa potatisen i en  
hög ovanpå. Gör en grop i den 
pressade potatisen och knäck 
ner äggen. Ringla över oljan och 
arbeta ihop till en smidig deg. 
Tillsätt mer mjöl om degen är 
kladdig. Forma degen till tums-
tjocka rullar. Skär i ca 2 cm långa 
bitar. Tryck till bitarna lätt mot en 
mjölad gaffel. Lägg den färdiga 
gnocchin på den mjölade bänken 
eller på ett fat.
3. Lägg ner gnocchin i omgångar 
i saltat kokande vatten med en 
skvätt olja. Lyft upp med en hål- 
slev när de flyter upp till ytan, 
efter ca 3 min. 

Räfflorna och den lilla 
”fickan” fångar  upp såsen.

Paolo lärde  
sig göra gnocchi 

redan som  
barn.

VAD KÄNNETECKNAR DIN MAT? 
”Med rätt råvaror är det enkelt att 
laga god mat! Italiensk mat är aldrig 
överarbetad.”
BOR: I ett modernt betonghus, med 
inspiration från romartiden.

Rulla degklumpen lätt mot en mjölad gaffel för att få de fina räfflorna.
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PAOLOS GODASTE / Perfekt  pasta
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RISOTTO CON FUNGHI  
(risotto med karljohanssvamp)
TID: 35 MIN +  

30 MIN BLÖTLÄGGNING

Vi vet – det här är inte pasta.  

Men det är förbaskat god, enkel 

vardagsmat!

4 PORTIONER

3 dl arborio- eller avorioris 

25 g torkad karljohanssvamp 
1 liter vatten
3  msk konc svamp- eller  

kantarellfond 

k 2 msk olivolja
k 1 gul lök, finhackad

1 pkt saffran (½ g)

k 50 g smör 
k 100 g riven lagrad ost
k  1 dl riven parmesan  

+ till servering 

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg den torkade svampen  

i en skål och häll över vattnet. 

Låt svampen ligga i blöt 30 min. 

Sila av men spara vattnet.  

Skär svampen i små bitar. 

Blanda blötläggningsvattnet 

med fonden i en kanna. 

2. Värm oljan i en kastrull och 

fräs löken mjuk utan att den 

får färg. Tillsätt ris, svamp och 

saffran. Häll i hälften av svamp-

buljongen och sjud utan lock 

25–30 min. Rör om och späd 

kontinuerligt under tiden med 

buljongen.

3. Tillsätt smör, ost och parme-

san. Rör om och smaka ev av 

med salt. Servera med extra 

parmesan.  

TID: 30 MIN

Ser inte mycket ut för 

 världen… Men är grymt gott!

4 PORTIONER

k 400 g färsk tagliatelle 
k 1 zucchini
1 schalottenlök, finhackad 

k 1 msk olivolja
3 00 g marinerade kron- 

ärtskockor, delade

salt och svartpeppar

PISTAGEPESTO

k 1 dl pistagenötter
2 msk vatten 
k ½ dl finriven parmesanost 
k ½ kruka basilika
k 1 liten vitlöksklyfta
k  ½ citron, finrivet skal  

(endast det gula)

k ½ dl olivolja 
salt 

PASTA MED SALSICCIA
TID: 45 MIN

Krämig, smakrik och helt  

underbart god. Lovar!

4 PERSONER

k 400 g pasta, gärna paccheri 

PASTASÅS

3 50 g färsk salsiccia (rå)
k 3 msk olivolja

1– 2 torkade peperoncini  
eller 1 tsk chiliflakes

k 1 rödlök, finhackad

1 tsk fänkålsfrön
k 500 g passerade tomater
k  1 dl grovhackad oregano  

(eller 1 tsk torkad)

k 1 lagerblad
1 tsk salt 
k ½ tsk svartpeppar
170 g mascarpone
2 dl färskriven pecorino

TILL SERVERING

riven pecorino
e v ½ kruka basilika eller  

oregano

GÖR SÅ HÄR

1. Dra av skinnet från salsic-

cian. Hacka till en färs. 

2. Hetta upp olja i en kastrull 

och fräs salsiccia och pepe-

roncini. Fräs under omrörning 

utan att det får färg. Tillsätt 

lök och fänkålsfrön, fräs med 

någon minut till. Släng pepe-

roncinon och häll i passerade 

tomater, oregano, lagerblad, 

salt och peppar. Låt såsen 

småputtra ca 30 min. Släng 

lagerbladet.

3. Lägg pastan i kokande 

saltat vatten och koka någon 

minut mindre än enligt 

förpackningens anvisning. 

Häll den avrunna pastan i 

pastasåsen och rör ner mas-

carpone och peccorino.

4. Servera direkt med mer 

pecorino och ev färska örter.

»Vardag eller fest spelar ingen roll.  
Den här rätten är enkel men elegant. Pasta  

i Italien är aldrig överarbetad.«

»Det här är barnens 
favorit. De älskar 

salsiccia. Det handlar 
också om att välja en 
bra pasta som kokas 

al dente.«

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg pistagenötterna i en 

kastrull med kokande vatten. 

Koka dem i 3 min och låt dem 

rinna av i ett durkslag. Mixa till 

en slät pesto med resten av 

ingredienserna och smaka av 

med salt. 

2. Koka upp en stor kastrull  

med saltat vatten till pastan. 

Dela zucchinin på längden och 

skär i halvmånar. Hetta upp olja 

i en stekpanna och fräs lök och 

zucchini under omrörning tills 

de är mjuka utan att de fått färg. 

3. Lägg ner pastan i det kokande 

vattnet och koka någon minut 

kortare än anvisningen på för-

packningen. Låt pastan rinna av 

i ett durkslag och häll tillbaka 

i kastrullen. Vänd runt med 

peston, zucchinin och kronärt-

skockorna. Smaka av med salt 

och peppar. 

PASTA MED PISTAGEPESTO, ZUCCHINI & KRONÄRTSKOCKOR Tips!
Här är det 
salsiccian 

som ger smak, 
så se till att 

det är en sort 
du gillar!

 R E D A K T I O N E N S  VA L

        Piccini Chianti EKO, 79 kr (22467),  
750 ml.

Stor bärig och kryddig smak med inslag  
av körsbär, slånbär, muskot och med  
ett härligt, lite örtigt avslut. Gott till 
pastan med salsicca.

       Casal di Serra EKO, pris 89 kr  
(12419), 750 ml.

Stor, aromatisk doft med karaktär av 
mineraler och tropisk frukt. Medelfyllig  
smak med mineralkaraktär, citrus och 
mogen tropisk frukt. Passar till gnocchi  
med ostsås och broccoli.

Mezzacorona Pinot Grigio Riserva, 
79 kr (2412), 750 ml.

Torrt, friskt och medelfylligt vin  
i lite kryddig stil. Karaktär av lime, 
tropisk frukt, mineraler och ekfat. 
Passar till pastan med aubergine.

S.Pellegrino mineralvatten,  
1000 ml PET.

S.Pellegrino är känt för sina små pär- 
lande bubblor. Gott till alla Paolos rätter. 
S.Pellegrino-sortimentet är klimat- 
kompenserat.

      Tajano EKO, 79 kr (6090), 750 ml.

Medelfylligt rött vin med smak av 
körsbär, lakrits och kryddor. 
Balanserad fatkaraktär med lång 
eftersmak. Gott till risotton!

             Barrels and Drums Chardonnay, 
alkoholfritt vitt vin. Ca pris 48 kr.

Friskt, torrt vin med en tydlig smak  
av tropiska frukter och citrus.

Drycken som matchar Paolos rätter

Det här är en riktig 
smakresa till Italien.

Ekologiskt!

Ekologiskt!

Ekologiskt!

Alkoholfritt!

»Till dem som säger  
att risotto är knepigt säger  
jag att de är ute och cyklar,  

helt enkelt. Det här är faktiskt  
en av basrätterna hemma  

hos mig, och den är otroligt  
enkel att laga.«

Alkoholfritt!



PAOLOS GODASTE / Perfekt  pasta

Ekologiskt
Med smak av goda beslut.
Gott kaff e bryggs med omsorg. Kaff eälskare laborerar med bryggning, rostning, 
ursprung och malning. Vi doserar noggrant och väntar tålmodigt på varje droppe. 
Ekologiskt kaff e är omsorgsfullt framtaget för kaff ebonden, för plantaget, 
för planeten och för dig. Mer kaff e för kaff eälskare på löfbergs.se
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FULLT AV MÖJLIGHETER – FRITT FRÅN GLUTEN
VÅRT FÖRBÄTTRADE GLUTENFRIA BRÖDSORTIMENT HAR NÅGOT FÖR ALLA SMAKER.  
TESTA SJÄLV, DU HITTAR OSS I DEN GLUTENFRIA FRYSEN!

Lokala avvikelser kan förekomma

NU ÄNNU BÄTTRE

MASCARPONEKRÄM MED CITRON 
TID: 15 MIN + 1 TIMME I KYLEN

Skorpor och aprikoser med smak av mandel 

gör den luftiga mascarponekrämen ljuvlig!

8 SMÅ GLAS

k 3 ägg
k 1 ¼ dl strösocker
250 g mascarpone
k 1 tsk finrivet citronskal
k 8 torkade aprikoser, strimlade

2 msk amaretto
1 dl krossade cantucciniskorpor

GÖR SÅ HÄR

1. Separera äggulor och äggvitor. Vispa  

äggulor och socker poröst. Tillsätt mascar-

ponen, lite i taget, och rör till en slät smet.

2. Vispa äggvitorna till ett fast skum. Vänd 

ner i mascarponeblandningen. Rör ner 

citronskalet. 

3. Fördela mascarponekrämen i små dess-

ertglas och ställ in i kylskåp ca 1 timme.  

4. Lägg aprikoserna att dra i amaretton  

till servering. Garnera med aprikoser och  

skorpor vid servering.

»I Frankrike är  
kocken kung. I Italien  

är råvaran kung.«

Tips!
Skippa 

amaretto-
aprikoserna 

till barnen 
och låt dem 

ta enbart 
skorpor.

TID: 40 MIN

”Färgrik, härlig rätt från  

byarna runt Neapel.”

4 PORTIONER 

400 g linguine

PASTASÅS

k 1 liten aubergine
½ tsk salt
k 1 dl valnötter, hackade

k 2 msk olivolja
k 1 röd paprika, fintärnad

k 1 rödlök, finhackad

k 1 vitlöksklyfta, finhackad

1  torkad peperoncino eller  

1 tsk chiliflakes

½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 1 msk olivolja
1 dl torrt vitt vin
k 50 g rucola

GÖR SÅ HÄR

1. Skär auberginen i små bitar. 

Fördela på en lutande skär-

bräda och strö över saltet. Låt 

Paolo fintärnar grönsakerna och steker 
dem var för sig i sann italiensk anda. 

Självklart kan du skära grönsakerna i 
större bitar om du vill. Men att pastan ska 

vara kokt al dente är en självklarhet!

stå 20–30 min, så att den bittra 

saften dras ut. Torka av auber-

ginen lätt med hushållspapper.

2. Rosta valnötterna i en torr 

panna till fin färg och lägg åt 

sidan. Koka upp en stor kastrull 

med saltat vatten till pastan. 

3. Hetta upp olja i en stor stek-

panna. Lägg i paprika, lök, vitlök 

och peperocino. Fräs tills löken 

är mjuk utan att ha fått färg. 

Salta och peppra. Häll över på 

ett fat och släng peperocinon.

4. Hetta upp olja i samma 

panna och fräs auberginen 

under omrörning ca 4 min. 

5. Lägg pastan i vattnet och 

koka någon minut mindre än 

vad som står på förpackningen 

(al dente).

6. Vänd ihop alla grönsaker i 

stekpannan och häll på vinet. 

Låt sjuda ca 5 min. Lägg ner 

den avrunna pastan i såsen 

och vänd runt med nötter och 

rucola. Smaka av med salt  

och peppar och servera direkt. 

PASTA MED AUBERGINE & PAPRIKA
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HAN LEVDE 
LYXLIV
– PÅ SOPOR 

MATHJÄLTEN / Tristram Stuart

Namn: Tristram Stuart  Ålder: 39  Gör: Matsvinnsaktivist, författare, grundare av Feedback  Familj: Fru, två barn  Bor: London, England  
Restrecept: Räksoppa kokt på skalen från gårdagens räkor, med grädde, lök, vin, tomatpuré ...
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»Jag satte mig ner 
vid grisarna och åt 
frukost med dem«

DUBBLA
POÄNG
  PÅ DITT NYÅRSLÖFTE.

Ansök idag och 
få 5 000 poäng.

Nytt år innebär nya vanor. Hos Coop hittar du allt du behöver för att 
hålla ditt nyårslöfte. Ansök om ett Coop MedMera-betalkort nu och få 

5 000 extra poäng. Du får alltid dubbla poäng* på dina köp hos Coop. 

Läs mer och ansök på coop.se/betalkort

*Undantag gäller vid köp av tobak, presentkort, lotter, spel, apoteksvaror och förmedlade tjänster som t ex postärenden. Vid betalning med kortet hos Coop i dessa fall får du 1 poäng/krona.
Poäng utgår inte vid kontantuttag, fakturabetalning, köp av valuta, eller för räntor och avgifter.

Nu vill den världskände matsvinns-
aktivisten Tristram Stuart stoppa  
det globala matslöseriet. Bland annat 
genom att göra öl av gammalt bröd.

 D ET HÄR ÄR historien om tre små 
grisar. Men inte den klassiska 
sagan, utan den om hur en av vår 

tids viktigaste röster i matsvinnsdebatten 
fick upp ögonen. 

Tristram Stuart var femton år gam-
mal och bodde på en gård i Sussex, strax 
utanför London, England. 

– Jag hade tre grisar som behövde mat. 
Jag gick till mataffären och frågade efter 
mat som skulle slängas och jag gick till 
bageriet för att höra om de hade något 
överblivet bröd. Jag fick så mycket mat att 
jag knappt kunde bära hem den. Det var 
god och fräsch mat, och i början tyckte 
jag såklart att det var bra. Grisarna var 
hur nöjda som helst. Men en morgon när 
jag skulle mata grisarna med gårdagens 
bröd från den lokala bagaren var jag själv 
hungrig. I min hand höll jag en baguette 
med soltorkade tomater och oliver. Jag 
satte mig ner vid grisarna och åt frukost 
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med dem, och brödet var fantastiskt gott. 
Maten jag gav dem varje morgon dög mer 
än väl åt människor. 
Hur påverkade det dig?

– Under hela min studietid levde jag 
som en kung – helt gratis. Jag plockade 
brieost, fint bröd och mjölk ur butikernas 
soptunnor. Allt fanns där. Trots att datu-
met gått ut smakade maten bra. Ibland 
hade inte ens datumet passerat, utan 
grönsakerna och frukten som slängdes  
var bara för fula: krokiga gurkor eller 
potatisar med prickar. Det är sjukt. 
Matsvinnsdebatten har ändå tagit fart och 

verkar vara här för att stanna?

– Ja, för tio år sedan var det ingen 
som pratade om matsvinn. Nu har många 
insett att det är viktigt. Om det inte varit 
för gräsrötterna hade vi inte sett den här 
utvecklingen. Individer har makten att 
förändra. En tredjedel av världens livs-
medelsförsörjning kan sparas genom att 
matsvinnet stoppas. Det räcker till att föda 
tre miljarder människor. Hisnande siffror. 
Förändring kan ske på många sätt. Hur gör du? 

– Matsvinn är ett ganska trist ämne; 
hur får man folk att lyssna? Jag tänkte att 
öl var svaret. Istället för att slänga bröd 
gör vi öl av det, en riktigt bra ale. 

– Den allra första flaskan fick Jamie 

»Vi lagar mat av det  
som annars skulle ha 
hamnat i soporna.«

TID: 20 MIN

4 PORTIONER

1 kg blåmusslor i nät
k 400 g spaghetti
k 1 liten gul lök
k  1 vitlöksklyfta,  

finhackad

k ½ tsk torkad timjan
k 1 msk smör
2  dl vitt matlagningsvin 

eller torrt vitt vin

2 dl vatten
1 fiskbuljongtärning
k 2 dl grädde
k ½ dl hackad dill

GÖR SÅ HÄR

1. Skölj musslorna ordentligt och dra 

bort ”skägget”. Släng de trasiga.  

Koka pastan enl anvisning på paketet.

2. Fräs lök, vitlök och timjan i smör  

i en stor kastrull.

3. Tillsätt musslorna och rör ett varv. 

Häll på vin och vatten. Sätt på locket 

och låt koka tills alla musslor öppnat 

sig (släng dem som inte öppnat sig).  

Lyft upp musslorna med en hålslev  

och lägg åt sidan i en skål, täck med 

plast. Plocka ev ut hälften av musslorna 

ur skalen.

4. Smula ner buljongtärningen i ka-

strullen. Häll på grädden. Låt såsen 

koka ihop ca 10 min.  

5. Vänd ihop pastan med sås, musslor 

och dill. Servera direkt. 

Oliver och en massa kända ölkännare 
smaka när jag gästade Jamies show. Jag 
var jättenervös, det var direktsändning 
och jag började tvivla. Öl av gammalt bröd 
– jag höll tummarna för att de inte skulle 
skrynkla ihop ansiktet i avsky. Men de äls-
kade ölet och sa att det var fylligt och kara-
melligt i smaken. Receptet finns på nätet 
om man vill prova själv. Målet är ju såklart 
att ölfirman går i konkurs, eftersom jag 
hoppas att vi slutar slösa bröd!

Idag reser Tristram Stuart världen runt 
för att föreläsa om det globala matslöse-
riet. Han skriver böcker, debatterar – och 
önskar samtidigt att hans jobb och kunskap 
inte behövdes. 

– Jag vill avveckla mig själv. Jag vill att 
matslöseriet ska upphöra, i alla led. Jag 
behövde aldrig leva av sopor när jag rotade 
i soporna som student. För mig var det ett 
sätt att visa på det extrema matslöseriet 
som förekommer varje dag i västvärlden. 
Debatten om ”fula grönsaker” har blossat upp, 

bland annat i Sverige. Varför är vackra råvaror 

viktigt? 

– Jag har ställt den frågan tusentals 
gånger. Butiksägarna själva var övertygade 
om att konsumenterna inte skulle köpa fula 
grönsaker, eftersom de ständigt ratade vis-
sa typer av grönsaker. Men sommaren 2008 
var riktigt regnig i England. Jag tänkte att 
potatisskörden skulle bli skral och att ingen 
skulle köpa de fula potatisarna. Men inga 
klagomål kom, utan konsumenterna köpte 
glatt de potatisar som fanns. Det gjorde 
att något hände i England, och plötsligt 

Goda nyheter på 
coop.thefork.se!
Använd 3000 MedMera-poäng och få:

Gör så här:

2. Logga in
i Poängshoppen på 

coop.se, i Coop-appen eller 
Medlemspunkten i butik.

1. Gå till
coop.thefork.se

och botanisera i hela
restaurangutbudet.

3. Vãlj
 erbjudandet från TheFork 
i Poängshoppen. Du får då 

en bokningskod.

4. Gå till
coop.thefork.se för att boka

bord och använd bokningskoden
för att få 50% rabatt*.

*Rabatten gäller på utvald tvårättersmeny exkl. dryck för dig och ditt sällskap när du bokar via coop.thefork.se. 
Övriga villkor samt mer information kring hur du går till väga finner du under TheFork i Poängshoppen på coop.se, 
i Coop-appen eller i Medlemspunkten i butik.

på utvald tvårätters meny 
på 300 restauranger

i Sverige

50%
rabatt*

Nya restauranger

varje vecka!

marknadsfördes fula grönsaker. Ibland 
såldes de billigare. Frankrike och Sverige 
är några av länderna som följt efter. 
En tredjedel av den mat som produceras för 

livsmedelskonsumtion kastas. Samtidigt går 

en miljard människor hungriga i världen ... 

– Det är sjukt. Min organisation Feed-
back lagar mat av det som annars skulle 
hamna i soporna. Vi använder oss av fula 
frukter och grönsaker, korta morötter och 
bruna bananer. Vi åker runt i världen – 
Peru, Kenya, USA och Australien – och 
överallt går det att laga mat av det som 
skulle ha blivit sopor. Målet är att kunna 
mätta 5 000 människor på varje ställe,  
och det har aldrig varit svårt att få tag på 
bra sopor att laga mat av. Det är en droppe  
i havet men kan ändå få folk att tänka. 
Kan du själv slänga mat?

–Nästan inte. Har du väl börjat inse 
omfattningen av matsvinnet är det svårt, 
oavsett om du tänker på att spara pengar, 
hungrande i andra länder eller miljön. 
Som enskild individ är det lätt att inte  
slösa mat; nätet svämmar över av tips. 
Mitt bästa tips? Svarta bananer blir fan-
tastisk glass om du stoppar dem i frysen. 
Hur är du att bjuda på mat?

– Tacksam! Och jag äter alltid upp allt, 
annars tar jag med mig en doggy bag. 
Och vem är du i köket?

– Jag älskar att laga mat. Köket är  
mitt favoritrum hemma. Igår hade jag 
tolv personer på lunch, chili con carne av 
rådjursnacke. Ska man äta djur tycker jag  
att man ska äta allt. Det blev jättegott. ❤

SPAGHETTI MED 
BLaMUSSLOR
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Gott att toppa med  
chiliflakes!
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    Middagar
som är vänliga 
mot plånboken

+ 1 dessert! 

FÄRSKOSTFYLLDA KYCKLINGRULLAR  
I TOMATSåS MED RISONI
TID: 35 MIN

Ett enkelt recept som är en perfekt  

bjudrätt. Supergod!

4 PORTIONER

500 g tunt skivade kycklingfiléer
1 tsk salt
k ½ tsk nymalen svartpeppar
1 50 g smaksatt färskost,  

  t ex vitlök och örter

k 1 msk olivolja
ca 400 g färdig tomatpastasås 
1 dl vatten
3 dl risoni
k 40 g parmesan, finriven

k 2 msk olivolja
k 1 kruka basilika

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg ut kycklingskivorna på en skärbräda 

och krydda med hälften av saltet och pep-

parn. Lägg en sked färskost på den bredaste 

delen och rulla ihop. Hetta upp olja i en stek-

panna och lägg i rullarna med skarven nedåt. 

Krydda med resterande salt och peppar.  

Vänd och stek runt om när det blivit en fin 

stekyta under. 

2. Häll tomatsås och vatten  i stekpannan  

och sänk värmen. Låt sjuda, gärna under  

lock, 10–15 min. 

3. Koka risonin enligt anvisning på förpack-

ningen. Vänd ner parmesan, olja och strimlad 

basilika. Garnera även kycklingen med basi-

lika vid servering.

Det finns ingen anledning att äta tråkigt för att  
det är januaritomt på kontot. Med härliga kryddor och 

krämiga såser sätter du guldkant på januari. 
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   F O T O :  E V A  H I L D É N

JANUARI
Bästa maten i

Kyckling i krämig sås 

– alltid rätt!

 N Ä R DU VILL HA en ekologisk kyckling av bästa 
kvalitet, titta efter en Kronfågel Bosarpkyckling®. 
Den kommer från våra små, lokala gårdar i  

Sverige. Både kycklingarna och gårdarna är 100 procent 
ekologiska och KRAV-certifierade.  
Kycklingen är av den långsam växande 
rasen Rowan Ranger och ger ett mört  
och extra smakrikt kött.

Smakfulla hälsningar från oss på Kronfågel.
Goda recept hittar du på kronfagel.se/bosarpkyckling

Gott om 
plats både 
inne och ute
Kycklingen 
lever i små 
grupper, den 
kan gå ut och  
in som den vill 
och röra sig 
fritt på mark 
och ängar.

En långsam växande,  
nyfiken ras
Den pigga, nyfikna kyck-
ling rasen heter Rowan 
Ranger. Den tycker om 
frisk luft och att känna 
vinden i fjädrarna.  

Krav som kycklingen gillar
Vår Bosarpkyckling® äter ekologiskt foder 
och kan göra det kycklingar vill: sprätta i 
halmen, picka i gräset och sandbada.

  Ekologisk Bosarpkyckling ®

– en kyckling med mersmak
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Extra mör och smakrik
Hemligheten är att en Bosarpkyck-
ling® rör sig mycket och har vuxit 
långsamt i minst 70 dagar.
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TID: 35 MIN

Den picklade rödkålen och  

den lena purén gör en vanlig 

korvmiddag till vardagsfest!

4 PORTIONER

8  kycklingkorvar, gärna  

med fänkål och äpple

70 g spenat

PALSTERNACKSPURÉ

k 500 g potatis, gärna mjölig

k 500 g palsternacka
k 25 g smör
k 2 dl mjölk
1 tsk salt

PICKLAD RÖDKÅL

k 300 g rödkål
½ tsk salt
3 dl vatten
k 1 dl strösocker
½ dl ättiksprit (12 %)

GÖR SÅ HÄR

1. Palsternackspuré: Skala  

och skär potatis och palster-

nacka i lika stora bitar. Koka 

i saltat vatten. Krossa med 

potatiskross eller ballongvisp 

och tillsätt smör och mjölk.  

Rör kraftigt till ett krämigt  

mos. Smaka av med salt.

2. Picklad rödkål: Skär röd-  

kålen tunt, gärna med mando-

lin. Lägg i en bunke och krama 

runt något varv med saltet.  

Häll vatten, socker och ättika  

i en kastrull och värm tills 

sockret smält. Häll lagen över 

kålen och låt svalna i kylen  

till servering. 

3. Stek korvarna i olja till fin  

färg och genomvarma. Servera 

med puré, rödkål och spenat.

TID: 25 MIN  UGN: 225°

Gör en kylkskåpsrensning,  

så blir din goda grillade 

macka lätt en hel måltid.

4 PORTIONER

k 4 skivor surdegsbröd
k 1 msk olja
k 4 ägg
salt och peppar
k 150 g skivad rökt skinka
k 6 körsbärstomater i skivor

k 150 g ost i skivor

DIJONDRESSING

k 2 msk olivolja
k 2 msk dijonsenap
k 1 msk vitvinsvinäger
k 1 msk honung
k 2 tsk torkad dragon
salt och svartpeppar

VINTERSALLAD

k 150 g vitkål, strimlad

k 2 morötter, tunt slantade

k ½ rödlök, strimlad

k  1 burk kikärter eller  

bönor, avsköljda

k 50 g rucola

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Rosta  

eller stek brödskivorna till fin 

färg. Blanda alla ingredienser  

till dressingen och smaka av  

med salt och peppar. Skär  

alla grönsaker till salladen och 

vänd runt med dressingen.

2. Hetta upp olja i en stekpanna 

och stek äggen så att gulan 

fortfarande är rinnig. Salta och 

peppra efter smak.

3. Lägg skinka, tomat och det 

stekta ägget på brödskivorna. 

Toppa med ost och gratinera  

mitt i ugnen tills osten smält.

CROQUE MADAME MED DRESSAD VINTERSALLAD

TID: 30 MIN + TID I UGN  UGN: 200°

Mixade vita bönor drygar ut  

köttfärsen – smart!

6 PORTIONER

k 800 g potatis
k 3 gula lökar, i klyftor

k 1 msk olja

KÖTTFÄRSLIMPA

k 1 dl ströbröd
k 1 dl vatten
k 1 ägg
k 400 g nötfärs
k 1 gul lök, grovriven

k  400 g vita bönor, mixade 

1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar

BRUNSÅS

k 2 msk smör
k 3 msk vetemjöl
5 dl vatten
k 2 ½ msk konc oxfond
1 tsk kinesisk soja
k 1 dl grädde

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skala och 

koka potatisen i saltat vatten. 

2.Rör ihop ströbröd, vatten och 

ägg i en bunke. Blanda med res-

ten av ingredienserna till kött-

färslimpan. Tryck ut i en smord 

brödform (ca 1 ½ liter). Vänd 

ihop lök med olja i en ugnsform. 

Ställ in i ugnen med köttfärslim-

pan (ta ut tidigare om den blir 

bränd). Grädda köttfärslimpan 

mitt i ugnen till en innertempe-

ratur på 70°, ca 50 min. 

3. Brunsås: Bryn smöret i en 

het stekpanna och pudra över 

mjölet. Vispa och tillsätt vattnet 

under tiden i en tunn stråle. 

Sänk värmen och tillsätt fond 

och soja. Låt småputtra ca  

5 min och häll i grädden. Låt 

sjuda några minuter till.

4. Låt köttfärslimpan vila 10 min 

i sin form och servera sedan 

med kokt potatis, rårörda lingon 

och brunsåsen.

 

KYCKLINGKORV MED PALSTERNACKS- 
PURé & PICKLAD RöDKaL

KÖTTFÄRSLIMPA ”FEGVEGO” MED BRUNSåS & LINGON

Macka till middag? 
Varför inte?

Korv – räddaren  
i nöden!

Bönorna gör köttfärs-
limpan väldigt saftig, men 

det kan vara svårt att skära 
perfekta skivor.

°
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r d hus a : Ser v r  m d rårörd  li go  och s ri l d b s li a!
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Skidsemester i Bayern 8/1-26/3 2017.5 övernattningar 3.299:-

                         Använd din reskod MERSMAK för att få specialpriset!

Sommarsemester 
i Alperna
 Hotel Eberl ���� i Finkenberg im Zillertal, Österrike

Blomstrande ängar, väldoftande skogar och bergstoppar som når ända upp till himlen – natu-
ren i Zillertal är helt enkelt praktfull. Och du kommer inte att sakna något på det 4-stjärniga 
hotellet, här har du till exempel fri tillgång till hotellets wellnessavdelning med pool, där du 
kan ta ett uppfriskande dopp efter upplevelserika dagar i alperna. Vistelsen inkluderar också fri 
transport med vandringsbussen, vilket gör dig lätt för dig att nå de mest intressanta platserna 
i det stora nätverket av markerade vandringsleder i området. Du bor bokstavligen talat granne 
med nationalparken som utgörs av bergpasset Hohe Tauern och det är inte mer än 380 meter 
till de legendariska vattenfallen Krimmler Wasserfälle. Besök t.ex. Innsbruck (71 km).

• 7 övernattningar • 7 x frukostbuffé
• 1 x eftermiddagskaffe med kaka
• 7 x 4-rätters middag med salladsbuffé
•  Fri transport med vandringsbussen 

mellan Hintertux och Finkenberg
• 1 x vandringskarta per rum • Rum med balkong
• 1 x solarietid  • 15 % rabatt på massage
• Rabatt på entré till Swarovski Kristallwelten  

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 99:-. Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Pris med reskod

4.249:-
per person i dubbelrum

Pristillägg i perioden
15/7-14/8: 400:-

Beställ på www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8-17.
Extra: Söndagsöppet hela januari kl. 10-15.

Hotel & Restaurant Schimmelreiter ���

Bo på nordtysk krog, 3 nätter inkl. 
halvpension. Besök Gottorp Slott (14 km), Husum (23 km) 
och kanalstaden Friedrichstadt (33 km). 

Idylliskt i Schleswig-Holstein

Dala Wärdshus Hantverksbyn ��� 
Upplev Sveriges främsta naturidyll med 
utsikt över Siljan. Bo 3 nätter i stuga inkl. 
halvpension. Besök Rättvik (3 km) och Mora (41 km).

Minisemester i Dalarna

Skepparholmen ����

Ladda dina batterier på fridfulla Hassel-
udden, 2 nätter inkl. frukost, 1 fika och 1 x 2-rätters middag. 
Se Stockholms stora sevärdheter (16 km). 

Stockholms vackra skärgård

Se fram emot goda midda-
gar, golfspel och naturidyll 
på din semester i historiska 
Mecklenburg.
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Bilsemester med

Ankomst: Valfri 26/5-1/10 2017.

Bo på familjeägt hotell, mitt i den charmiga vin-
byn Kinderbeuern. Här befinner du dig mellan 
Trier och Koblenz, där Mosel slingrar sig som allra 
mest. Besök t.ex. Traben-Trarbach (16 km) och 
Cochem (37 km).

Bortskämning på hög nivå på lyxigt SPA-hotell med 
stort aktivitetsutbud och fantastisk vy över Bayerns 
skogsidyll. Under sommaren tillgång till läckert pool-
område och under vintern nära till skidbackarna.

Pris med reskod

2.549:-
per person i dubbelrum 

Pris med reskod från 

1.599:-
per person i dubbelrum 

Pris med reskod

1.499:-
per person i i semesterhus 

(v. min. 2 vuxna)

Pris med reskod

1.699:-
 per person i dubbelrum 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
•  1 vinprovning eller en fl. vin per rum

• 5 övernattningar
• 5 x champagnebrunch
•  4 x 4-rätters 

middag/buffé
• 1 x festmiddag • 1 x välkomstcocktail
•  Fri tillgång till wellnessavdelning, tennis- 

badmintonhall och minigolf
• 50 % rabatt på golfkurs och greenfee 

Hotel Alte Dorfschänke ���

Best Western Hotel Sonnenhof ����

Hotel und Golf Schloss 
Krugsdorf i Nordtyskland

Mosels sagolika landskap

Himmelriket i Sydtyskland

• 2 övernattningar 
• 2 frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag 
• 2 x greenfee på slottets golfbana 
   samt fritt lån av drivingrange 

Pris med reskod

1.399:-
per person i dubbelrum 

Pristillägg 30/6-30/8: 100:-

Skönt slott med golfbana

Barnrabatt: 1 barn 0-2 år gratis. 1 barn 3-9 år gratis.
1 barn 10-11 år ½ priset. Dock max. 1 extrasäng per rum. Turistskatt EUR 1,50 per person (över 14 år) och dygn.

Pris med reskod• 5 övernattningar

20 % rabatt på turbåtarna på Mosel (jul-aug) och Rhen (medio apr-medio okt)

Blomstrande ängar, väldoftande skogar och bergstoppar som når ända upp till himlen – natu-

5 nätter från 3.099:-

Ankomst: Söndagar 
26/3-22/10 2017. Dessutom 27/5, 1/7, 21/7 
22/8 och 3/10 2017.

Sommarankomst: Söndagar 2/4-10/12 

Ankomst: Söndag-torsdag t.o.m. 
21/12 2017.

Hotel und Golf Schloss Krugsdorf

Hotel & Restaurant Schimmelreiter 
Bo på nordtysk krog, 3 nätter inkl. 
halvpension. Besök Gottorp Slott (14 km), Husum (23 km) 
och kanalstaden Friedrichstadt (33 km). 

Dala Wärdshus Hantverksbyn 
Upplev Sveriges främsta naturidyll med 
utsikt över Siljan. Bo 3 nätter i stuga inkl. 
halvpension. Besök Rättvik (3 km) och Mora (41 km).

Skepparholmen
Ladda dina batterier på fridfulla Hassel-
udden, 2 nätter inkl. frukost, 1 fika och 1 x 2-rätters middag. 
Se Stockholms stora sevärdheter (16 km). 

Stockholms vackra skärgård

Happydays presenterar: 3 gästfavoriter!
På www.happydays.nu hittar du flera spännande vistelser i Sverige och Europa

Kuravgift max EUR 1,80 per pers/dygn.

Turistskatt EUR 2 per person och dygn.

Barnklubb 3-12 åroch aktivitetsprogram för vuxnaBest Western Hotel Sonnenhof

Barnklubb 3-12 år

Rum med balkong eller terrass

Pris med reskod

3.449:-
per person i dubbelrum 

Pristillägg 25/6-3/8: 150:-

Barnrabatt: 1 barn 0-2 år gratis. 2 barn 3-15 år ½ priset.

Hotel Eberl

Vinn ���� 
SPA-semester

Delta i tävlingen på
happydays.nu

Boka nu – ändra senare

Vi har ändringsgaranti 
för endast 99:-
Se mer på happydays.nu

Gästbetyg 4,0 av 5

3 & 4 nätter också möjligt

Gästbetyg 4,2 av 5Gästbetyg 4,0 av 5

Gästbetyg 4,6 av 5

 

Ekologiskt fredagsmys för de minsta

Nyhet!

På Organix använder vi alltid de bästa ekologiska råvarorna, så att ditt barn får 
riktigt god mat. Inga konstigheter!
                                       Våra plockisar fi nns i fl era olika former och smaker och inspirerar ditt barn till 
                en livslång kärlek till bra mat.
Läs mer på www.organix.com
                                        ORGANIX & NO JUNK PROMISE are Registered Trade Marks of Organix Brands Ltd.          
Lokala avvikelser kan förekomma.

ÄPPELPIZZA PÅ  
TORTILLABRöD
TID: 15 MIN   

UGN: 225°

Honung och kardemumma ger sötma  

och smak till vår läckra dessert.

4 STYCKEN

k 4 små äpplen
k 1 dl crème fraiche
k 4 tortillabröd (medium)

k 1 tsk kardemummakärnor
1 msk flytande honung

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skär äpplena 

 i tunna skivor, gärna på mandolin. 

2. Bred crème fraiche på tortillabröden 

och fördela äppelskivorna ovanpå.  

Strö över färsk mortlad kardemumma 

och ringla på honungen.

3. Grädda mitt i ugnen ca 8 min. 

Billig,  
enkel &  

ljuvligt god  
dessert!
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VARDAGS AKUTEN / Mer matinspiration

     Så lyckas du,
           6 smarta tips

löftet som Palmina vill ska bli verklighet.
– Kasta inte in handduken, det kommer 

att lösa sig, säger Sara. Det ni lagar måste 
utgå från det vegetariska, men locka med  
en hel del nyheter som jag strax ska visa er. 

Följ med in i köket och inspireras av 
knepen som får samma middagsrätt att 
fungera för både köttätare och vegetarianer.

Palmina Gosteli med dottern Tiger, 9 år,  
och lånekatten Armas.

BOR: I Gubbängen utanför Stockholm.

GÖR: Aktivitetshandledare inom social- 
psykiatrin.

NYÅRSLÖFTE: Att laga bättre vardagsmat.

ALLTID I KYLSKÅPET: Vitlök och morötter.

SNABBASTE MIDDAGEN: Soppa, det gillar  
även Tiger.

Familjen i huset

INGEN ORKAR LAGA två olika rätter varje  
kväll, men för Palmina Gosteli är det så 
middagslivet har sett ut de senaste åren. 
Dottern Tiger har varit vegetarian, men  
när hon började förskolan tyckte hon att 
kött, fisk och kyckling smakade bättre än 
vegoalternativet, som valdes bort. Råa 
grönsaker accepteras fortfarande, men är 
de tillagade blir det tvärstopp.

– Jag har tappat både middagsinspira-
tion och matlust, berättar Palmina. Det  
är samma grönsaker och recept som tur- 
nerar runt, vecka efter vecka, fortsätter 
hon.

Att laga kötträtter när du inte vet hur  
det ska smaka är trixigt, och Sara inser att 
här behövs en kombo som väcker Tigers 
intresse för varma grönsaker men även  
får henne delaktig i matlagningen. 

– Jag äter bra, men Tigers middagar 
kompletteras med för mycket halvfabrikat.

Att laga bättre vardagsmat är nyårs-

Sara Begner rycker ut!
 Matkreatören

AN
N

A-LEN
A  A

H
LS

TR
Ö

M

»Jag är vegetarian, men min 9-åriga dotter  
gillar kött. För att båda ska bli mätta lagar jag  
två olika rätter varje kväll. Det måste  

få ett slut, och jag behöver hjälp bums«,  
suckar Palmina Gosteli.

T E X T :  N I N N A  E K B O M   F O T O :  R A P H A E L  S T E C K S É N 

M A T F O T O :  E V A  H I L D É N 

Hjälp,  
jag vill inte 

laga två olika  
middagar!

OK, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt!

NYHET!

Livscykelanalys (LCA) g jord av tredje part visar att Flora 100 % VÄXTBASER AD (60 % fett) har åtminstone 50 % lägre  utsläpp av växthusgaser  
per kilo produkt än smör tillverkat i Sverige (82 % fett). När du brer grönt med Flora 100 % växtbaserad, brer du med oljor från växtriket. Läs mer på flora.nu

Lokala avvikelser i sortiment kan förekomma.

#bregrönt

FLORA 100 % VÄXTBASERAD 

Bre grönt. 
Hälften så stort klimatavtryck  

jämfört med smör.
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6 Recepten på två-i-ett-middagar som kan  
anpassas till både vego- och köttälskare

1 Gör egna  
halvfabrikat

Minska på paniklösningarna genom att ladda 
upp med hemgjorda halvfabrikat. Laga en 
hel plåt med kycklinglårfiléer och gör en rejäl 
laddning med pannbiffar; det går mycket 
snabbare än att rulla köttbullar. Paketera i 
portioner och frys in. Tillsammans med korv 
och bacon i kylen har du alltid ett komple-
ment till vego inom räckhåll.

  2Veckans var-
ma grönsak

Bästa sättet att locka in barnen på en gröna- 
re linje är att de får vara med och välja grön-
saker. Och att vara uthållig. En ny bekantskap 
per vecka, som tillagas på olika vis, är ett  
fiffigt sätt att ge smaklökarna en chans att 
vänja sig vid nykomlingen. 

3Familje- 
vänlig vego

Halloumiburgare, taco med linser och tofu- 
stroganoff – den nya vegomiddagen är så  
mycket mer än råa grönsaker. Matigt, snabb- 
lagat och med välbekanta smaker i ny tapp- 
ning är det mat som även köttvana barn gillar.

 
 
 NUDELSALLAD MED  

APELSIN & INGEFÄRA
TID: 40 MIN

4 PORTIONER

 100 g glasnudlar eller risnudlar

k  1 apelsin (1 tsk finrivet  

skal och 1 dl pressad saft)

k  1 msk finriven ingefära
k  ¾ dl sweet chilisås
k  ½ msk ättiksprit (12 %)

k  150 g vitkål, finstrimlad

k  2 dl salta jordnötter, hackade

ev 1 röd chili, strimlad

MARINERAT TOFU- ELLER  
FLÄSKKARRÉSPETT

k  400 g tofu eller fläskkarré

1 dl japansk soja
k  2 msk riven ingefära
k  1 vitlöksklyfta, riven

salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Spett: Blanda soja, ingefära och 

vitlök. Skär tofu eller karré i avlånga 

bitar och vänd runt i marinaden och 

låt stå minst 20 min att marinera, 

gärna längre. 

2. Tillaga nudlarna enligt anvisning 

på förpackningen. Skölj med kallt 

vatten. 

3. Blanda apelsin, ingefära, sweet 

chili och ättika till en dressing. Vänd 

runt dressingen med nudlar, vitkål 

och hälften av jordnötterna. Toppa 

med resten av jordnötterna och 

strimlad chili.

4. Hetta upp olja i en stekpanna 

och stek spetten till fin färg och tills 

köttet är väl genomstekt. Salta och 

peppra.

Måndag

Mixa  
en soppa

Ta stavmixern till hjälp och fixa veckans 
snabbaste middag. Soppa är ett suve- 
ränt sätt att göra två rätter av en. När 
soppan är klar lägger du i kyckling, 
köttbullar, knaperstekt bacon eller korv 
till de som vill!

5             Undvik över-
raskningar

Att barn är kräsna är ingen överraskning 
för matinspiratören Karolina Sparring, som 
jobbat som förskolekock och numera även 
håller matlagningskurser för barn. Här är 
hennes tips för mer matglädje vid middags-
bordet. 
 

Prata om grönsakerna. Barn gillar  
inte matöverraskningar. Bästa knepet 

är att inkludera barnen i matlagningen och 
prata om grönsakerna. Det gör det mycket 
mer spännande att prova nyheter.

Ångkoka med durkslag. Överkokta 
grönsaker smakar inte gott. Ånga dem 

istället. Enklaste ångkokaren är ett durkslag  
i metall som sätts över kastrullen. Det funge-
rar perfekt. 

Minska matdramatiken. Äta är att  
umgås, så låt stunden runt middags-

bordet fyllas av glädje och berätta om roliga 
saker som hänt under dagen. Sänk kraven,  
gör enklare rätter och bestäm dig för att  

det du lagar till middag är bra.

Vill du också  
få hjälp av Sara?

Sinar tiden, lusten eller orken?  
Har du problem med matvardagen? 

Mejla oss på mersmak@coop.se, 
skriv ”Vardagsakuten” i ämnes-

raden. Berätta om dig och din  
situation, och skicka gärna  

med en bild på  
familjen. 

FOTO: PELLE LU
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Sara och Tiger lagar  
pasta- och broccoligratäng.

Allt-i-ett.
Smart!

Mamma Palmina  
och dottern Tiger hjälps  

åt i köket.Tips på bra  
nykomlingar
• Rödbetor
• Sötpotatis
• Broccoli
• Kål
• Palsternacka
• Blomkål
• Lök

Tips på  
tillagningssätt             
• Woka
• Ugnsrosta
• Ångkoka
• Mixa

B A R N E N S  F A V O R I T

4

m e r  s m a k  n r  1  2 0 1 7



2 72 6

TID: 35 MIN   UGN: 225°

4 PORTIONER

k  1 kg sötpotatis
k  2 msk olivolja
k  1 tsk curry
k  ½ tsk cayennepeppar
1 tsk salt

GRANATÄPPELSALSA

k  3 dl granatäppelkärnor
k  1 kruka koriander eller  

persilja, hackad

k  ev 1 salladslök, strimlad

k  1 tsk olja 
k  ½ lime, finrivet skal och saft

KOKOSPANERAD HALLOUMI

k  400 g halloumi
k  1 ägg
k  1 ½ dl kokosflingor
k  2 msk olja

GÖR SÅ HÄR

1. Skrubba eller tvätta sötpota-
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TID: 25 MIN  UGN: 200°

4 PORTIONER

k  5 gula lökar, skivade

k  ev 2 vitlöksklyftor, skivade

k  1 tsk torkad timjan
k  1 tsk torkad mejram
k  2 msk olivolja
2 dl torrt vitt vin
k  2 lagerblad
k  2 buljongtärningar,  

kött- eller grönsaks-

1 liter vatten
salt

TILL SERVERING 

k  4 skivor ljust surdegsbröd
k  3 dl riven lagrad ost

GÖR SÅ HÄR

1. Fräs lök, vitlök, timjan och 

mejram i en kastrull med olja.  

Tillsätt vin, lagerblad, buljong-

tärningar och vatten. Låt soppan 

småputtra ca 10 min. Smaka  

av med salt.

2. Fördela soppan i fyra ugns-

säkra portionsskålar. Toppa 

med tärnat bröd och riven ost. 

Gratinera högt upp i ugnen till 

fin färg och osten har smält.

GRATINERAD LÖKSOPPA

VARDAGS AKUTEN / Mer matinspiration
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TID: 20 MIN

UGN: 200°

4 PORTIONER

k  250 g broccoli
500 g ostfylld färsk pasta
k  1 dl grädde
k  1 vitlöksklyfta, riven

k  150 g fetaost
k  1 msk olivolja
k  ½ tsk svartpeppar
k  ½ kruka basilika

TILL SERVERING

l ättrökt tunt skivad kalkon  

eller skinka

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skär  

broccolin i små buketter och  

stjälken i tunna skivor. 

2. Koka pastan i saltat vatten  

enligt anvisning på förpack- 

ningen. Lägg i broccolin den  

sista minuten. 

3. Häll av vattnet och fördela  

TID: 35 MIN

UGN: 225°

4 PORTIONER

k  200 g morötter
k  200 g palsternacka
k  200 g rödbetor
k  200 g vitkål
k  1 rödlök
k  2 msk olivolja
1 tsk salt

SPENATPESTO

k  50 g färsk spenat
k  1 vitlöksklyfta, riven 

k  1 ½ dl olivolja
k  2 dl finriven parmesan
k  1 dl finhackade  

pinjenötter
salt

TILL SERVERING

k öttbullar, falafel eller  

stekt ägg

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Skala 

och skär alla grönsaker i lika 

stora bitar. Fördela på en 

ugnsplåt och vänd runt i olja 

och salt. Rosta mitt i ugnen  

ca 25 min. 

2. Spenatpesto: Mixa ihop 

spenat, vitlök och olivolja och 

vänd ner parmesan och pin-

jenötter. Smaka av med salt. 

Tillsätt en skvätt vatten för 

lösare konsistens.

3. Värm köttbullar eller falafel 

enligt anvisning på förpack-

ningen. Eller stek äggen så de 

fortfarande har en rinnig gula. 

Servera till de rostade rotfruk-

terna och spenatpeston.

pasta och broccoli i en ugns-

form. Blanda grädde och vitlök 

och häll över gratängen. 

4. Smula över fetaosten, ringla 

över olivoljan och dra ett varv 

med pepparkvarnen. 

5. Gratinera mitt i ugnen ca 10 

min. Toppa med basilika och 

servera med kalkon eller skinka.

PASTAGRATÄNG MED BROCCOLI & FETAOSTROSTADE ROTFRUKTER MED SPENATPESTO
Hej Palmina, har det fungerat att 

bara laga en middagsrätt?
– Ja, det tycker jag, även om Tiger 
fortfarande är tveksam till varma 

grönsaker. Men hon har varit med och 
lagat maten, vilket är ett steg framåt. 
Löksoppan fick tummen upp. Sakta 
men säkert är vi på väg åt rätt håll.

2 veckor senare

tisen. Skär i stora klyftor. Vänd 

runt i olja, curry och cayenne-

peppar på en ugnsplåt. Salta. 

Rosta mitt i ugnen ca 25 min. 

2. Blanda granatäppelkärnor,  

örter, salladslök, olja, limeskal 

och limesaft. 

3. Skär halloumin i skivor och 

doppa i lättvispat ägg och sedan 

kokosflingor. Hetta upp olja i en 

stekpanna och stek halloumin  

gyllene på båda sidor. 

4. Skeda över granatäppelsalsan 

på sötpotatisen och servera till 

den kokospanerade halloumin.

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Variera mera!
n Istället för fetaost kan  

du variera med ädelost, 

chèvre eller vanlig riven ost. 

n Du kan strö över pinje-

nötter eller valnötter innan 

gratinering. 

n Grillad kyckling, kallrökt 

lax eller räkor är gott till, 

istället för kalkon. 

KVARGKAKA MED BLÅBÄR
TID: 20 MIN  UGN: 200°

4 PORTIONER

k  4 ägg
k  250 g kvarg
k  2 dl mjölk
k  1 dl mandelmjöl
k  2 msk flytande honung
k  ½ tsk vaniljpulver
2 krm salt
k  1 dl frysta blåbär

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ihop alla ingredi-
enser och häll upp i fyra 
smorda portionsformar. 
Eller i en stor form (lägg på 
några min gräddningstid).
2. Klicka ut blåbären och 
grädda mitt i ugnen tills 
den stelnat, ca 15 min.

Det g

år li
ka bra att panera och steka kyckling.

ROSTAD SÖTPOTATIS & 
KOKOSPANERAD HALLOUMI 

Tips!
Dela upp rotfrukterna på 

plåten så kan alla lätt välja 
sina  egena favoriter.



 

 

Tips och erbjudanden för dig som är medlem och ägare
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Vinn fest  
med vinnaren av  
Melodifestivalen 2017

Nedräkningen har börjat och Coop 
laddar inför en ny turné med Melodi-
festivalen. Köp biljetter för halva 
priset eller använd dina poäng och 
upplev Melodifestivalen på plats!

Som Coop-medlem har du nu chans att 

uppleva årets största musikfest till ett 

kanonpris. Handla på Coop för 500 kronor 

och köp biljetter för halva priset. Eller logga 

in i Poängshoppen och använd dina poäng 

till biljetter. Biljetterna gäller till alla genrep 

av deltävlingarna, Andra chansen och till fi-

nalen! Startskottet för Coops Mellobiljetter i 

butik och i Poängshoppen är 11 januari 2017.

Mello för poäng
• Deltävling och Andra chansen:  
2 biljetter för 70 000 poäng.

• Finalen: 2 biljetter för 90 000 poäng. 

Mello för peng
• Handla för 500 kronor och köp biljett  
för 245 kronor (ordinarie pris 490 kronor). 

Gäller för genrep fredag, genrep matiné 

lördag, till samtliga deltävlingar och  

Andra chansen.  

• Till finalen i Stockholm kostar halva- 
priset-biljetten 302 kronor (ordinarie  

pris 605 kronor). 

Obs! Max sex biljetter per kund.

Var med och tävla om ”Århundradets 
klassfest” där du och hela din klass kan 
vinna en fest med mat, dryck och under-
hållning med DJ och mellovinnaren.  
Läs mer i nästa nummer av Mer Smak 
eller håll koll på sajten Coop.se/festival.  
Där hittar du också turnéplan, mello-
recept och massor av annat festivalgott.

Att se Mello på  
en fullsatt arena  
är en upplevelse.

För turnéplan och mer info, gå in på coop.se/festival

Vår Ruset  
med Coop!

Anmälningen till Vår Ruset 
 via Coop öppnar den 10 januari. 

Logga in på coop.se och få  
20 kronor rabatt på anmäl- 

ningsavgiften.

Ge en gåva med Swish till 90 150 41

Tack alla som stöttat vårt arbete!

TILLSAMMANS GJORDE VI 

JULEN MINDRE ENSAM

Mersmak_210x297+5 mm.indd   1 2016-12-05   14:33

Gå på Melodifestivalen för halva priset!

Århundra-
dets klass-

fest!
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Här är Coops partner som du får  
poäng hos just nu! Ska du shoppa  

– börja på coop.se/tjanapoang!

10 miljoner böcker till garan- 
terat bra priser.

Kläder och skor till hela familjen  
från över 400 populära märken.

Kläder, skor och inredning  
från 500 olika varumärken.

Här köper du skor. Över 650  
märken och 30 000 modeller.

Junkyard säljer kläder och sneakers från 
märken som adidas, Nike och Fila.

Tusentals ljudböcker och  
e-böcker i din mobil.

Nordens ledande vitvarubutik  
på nätet. Hos oss hittar du vitvaror, 

sport-, hushålls-, trädgårds-,  
fritids- och badrumsprodukter.

Vad saknar du? Här hittar du  
allt till bilen – reservdelar och  

tillbehör, alltid lågt pris. 

Allt som hör barnvärlden till!  
Trendigt barnmode från bl a  

Mini Rodini och Molo. Dessutom  
barnvagnar, inredning och leksaker  

från världens främsta tillverkare  
– allt till de bästa priserna!

Skicka blommor med Europas  
största nätverk av florister. Beställ  

online och överraska med ett  
blombud redan idag.

Till vardags eller fest – här  
hittar du allt för honom. 

Välj förnybar el märkt  
Bra Miljöval från Sveriges  

mest hållbara elbolag.  

Få upp till 60 procent rabatt  
på din hotellvistelse i Sverige  

och övriga Norden.

Boka rum och få poäng på  
din hotellvistelse.

Ska du ut och resa? Boka med  
TUI och få poäng på din resa.

Ta bussen! Trygg, bekvämt  
och miljösmart.

Alla tidningar till kampanjpris.  
Sveriges största utbud av svenska  

och internationella tidningar.

Musik, film, möbler, leksaker,  
skönhet och mycket mer.
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MedMera erbjudande
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MedMera

Har du tänkt köpa en ny bok, 
en resa, en diskmaskin eller 

kanske något snyggt att sätta 
på dig? Handla online via Coops nya 

shoppingsajt på coop.se/tjanapoang och 
tjäna minst en poäng per krona. Här hittar 
du partner som du redan känner igen, men 
också nya som tittar in då och då för att 
erbjuda dig som Coop-medlem riktigt bra 
klipp. Sajten uppdateras ständigt med  
de bästa erbjudandena för dig som med-
lem, så håll koll. 

Handla online  
och tjäna poäng!

Sugen på kryssning? 
Nu hittar du två nya kryss- 
ningar i Poängshoppen.  
Res för dina poäng  
med Tallink Silja. 

30 000 poäng:  
23 timmars kryssning  
med Tallink Silja på Galaxy.  
En natt ombord i B-hytt för upp till 4 personer. 

40 000 poäng: 23 timmars kryssning med Galaxy.  
I resan ingår en natt ombord i A-hytt för upp till 
fyra personer.

TJÄNA POÄNG  
 – så här gör du

 1 Logga in på  
coop.se/tjanapoang.

 2 Klicka dig vidare  
till den partner du  

vill handla hos.  
(Se ett urval av partner  

här bredvid)

3 Gör dina köp och  
poängen laddas på  

ditt MedMera-kort efter  
att tiden för öppet köp har 
löpt ut, upp till 90 dagar.

Vill du handla mat för poäng i stället för peng? Handla hos  
partner och använd poängen som du tjänar till mat på Coop. Nu är alla 
Coops partner samlade på en shoppingsida på coop.se/tjanapoang. 

Coop.se/tjanapoang 
är din genväg till massor  

av shopping hos våra partner.  
Handla här och få poäng som  

du sedan handlar mat för.  
Smart va?

coop.se/ tjanapoang

Kryssa för  
poängen.

skicka blommor

euroflorist

MedMera erbjudande

Solskenspriser med TUI 
Paxa resan nu. Med TUI får du som  
medlem extra bra rabatt. 

1 Skönt familjehäng med All Inclusive 
Vid den ljusa sandstranden utanför Budoni 

ligger Family Life Janna e Sole. Här finns något för 
alla i familjen – pooler, aktiviteter och avkoppling. 

2 Kärlek på italienska
Charmiga Olbia ligger söder om Sardiniens 

Smaragdkust. Här kan du njuta av italienarnas 
vardagsliv, vindlande gränder, uteserveringar och 
makalösa stränder. 

3 På tu man hand
Sensimar Matta Village ligger inbäddat i  

pinjeskogen vid en sandstrand med klarblått vat-
ten. Njut av vuxentid med någon du tycker om. 

PASSA PÅ: Barnpriser från 1 krona.  
Gäller barn 2–11 år på avresor i april till och med  
9 juni. Erbjudandet gäller ett barn/bokning på  
utvalda hotell.Gäller paketresor med charter.

Mer om erbjudandet:   Som Coop-medlem får  
du alltid minst 600 kronor rabatt på nybokningar 
som görs minst 90 dagar före avresa. Rabatten  
gäller endast bokningar gjorda via inloggning  
på www.coop.se/TUI. Gäller paketresor. 

Missa inte poängen: Du får 1 MedMera-poäng  
per krona på resans totala slutpris. 
För att få medlemsrabatt och poäng krävs det  
att du går in på www.coop.se/TUI.

Sardinien  
x 3
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Kolla in alla  
nyheter från TUI.  

Montenegro, Istrien  
i Kroatien och  
Algarvekusten  

i Portugal.

Idag handlar vi  
för poäng!
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BARNENS KOCKSKOLA / Ugnsomelett

Barnens vegetariska omelett

3 3

1  Skiva 5 kokta kalla potatisar. 2 Lägg ut i botten på en ugnsform.

4  Häll i 3 dl gräddmjölk och 1 tsk 
salt.

7  Sprid ut ovanpå potatisarna och 
häll på äggvispet. Grädda mitt i 

ugnen tills det stelnat, ca 30 min.

5  Vispa äggblandningen.

8 Servera omeletten med en grön  
sallad gjord med till exempel  

spenat och tomater.

3 Knäck 6 ägg i en skål.

6 Häll av spadet från 1 burk majs  
(150 g) och 1 burk urkärnade kala- 

mataoliver (200 g).

 Köp hem:

Finns redan  
hemma:

Salt och ingredienser  
till en liten sallad.
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TID: 45 MIN 

UGN: 200° 

4 PORTIONER

Kokt potatis Ägg Gräddmjölk Majs

3 3

Älskar oliver,  
säger Ella, 7 år,  

 som lagade  
maten.

Kalamataoliver

VA L I O  P R E S E N T E R A R

Ny design.
Samma goda

smak.
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Det är lätt  
att laga vego

Våra vegorecept är så kallade lakto-ovo-vegetariska. 
De innehåller inte kött, skaldjur, fisk, fågel, köttbuljong  
eller gelatin. Däremot kan de innehålla ägg och mjölkprodukter.

 Januari-
inspiration!

Bästa middagstipsen
i januari!

1 Grönsaker i  
säsong – så långt 

det går – skapar varia-
tion  i köket under året,  
beroende på vad som 
       finns tillgängligt.

 2 Under vintern  
gör jag långkok  

  och grytor med olika 
       typer av kål och  
               rotfrukter. 

 3 Lasagne med 
svartkål, en mustig 

långkoksgryta på oumph 
eller kanske rotfrukter i 
  ugn. En smarrig paj slår  
         ju aldrig fel heller! 

VEGO I  
MER SMAK!

Gustav Johansson driver 
populära matbloggen ”Jävligt 
gott”, med enkel och god 
vegetarisk mat för alla!

Vego!
extra sidor för dig som vill äta mer grönt
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TOFU TIKKA MASALA
TID: 35 MIN

Krämig indisk läckerhet!

4 PORTIONER

k  ca 400 g fast tofu
k 1 msk curry 
k 1 tsk gurkmeja
k ½ msk spiskummin
1 msk garam masala
½ –1 tsk chilipulver 
k 1 stor gul lök, strimlad

k 2 lagerblad
4  kardemummakapslar 
k 2 vitlöksklyftor, pressade

k 1–2 msk riven ingefära
1 + 1 dl vatten
k 500 g krossade tomater
k  2–3 dl grädde, ev havre-

1 tsk salt
k ½ tsk curry, till tofun 

k 1 + 1 msk olja, att steka i

GÖR SÅ HÄR

1. Tärna tofun. Blanda de torra 

kryddorna i en skål.

2. Hetta upp olja i en gryta.

Bryn löken med lagerblad och-

kardemumma tills den får färg. 

3. Tillsätt de torra kryddorna,  

vitlök, ingefära och 1 dl vatten. 

Stek under omrörning till en tjock 

kryddpasta, ca 30 sekunder. 

4. Häll i krossade tomater och 

1 dl vatten till, låt småputtra 

10–15 min. Tillsätt grädden och 

låt koka upp. Lyft ur lagerblad 

och kardemummakapslar. Mixa 

såsen slät. Smaka av med salt.

5. Hetta upp olja i en stekpanna. 

Stek tofun. Pudra över curryn. 

Stek till fin färg. Tillsätt tofun i  

såsen. Låt sjuda med 1–2 min.

6. Servera med ris och tillbehör.

Varför startade du bloggen?
– Som ett sätt att hålla koll  

på mina recept. Jag är vegetarian 

sedan tio år, men märkte efter 

ett tag att jag inte blev så värst 

mycket bättre på att laga mat – 

jag kom ju aldrig ihåg från gång 

till gång, vad jag hade haft i min 

quornfärssås. 

Beskriv din matfilosofi!
– För mig är det självklart att 

äta vegetariskt och ekologiskt, 

och så hållbart som möjligt, för 

att bidra till att rädda miljön och 

djuren. Jag vet att många tycker 

att det känns ovant och krångligt 

att ändra vad och hur de äter. 

Därför är det viktigt att visa att 

man kan äta vegetariskt på många 

olika sätt, och att du inte behöver 

ändra dina matvanor så mycket 

för att minska mängden kött du 

äter. Du kommer långt på att bara 

byta ut korven mot sojakorv och 

ha vegofärs i din lasagne. Det är 

många små steg som gäller.

Varför blev du årets matblog-
gare 2016, tror du? 

– Det jag har märkt genom 

åren är att många delar min syn 

på enkel och kravlös vegetarisk 

mat som utgår från mat som folk 

känner igen. 
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PASTASALLAD
 MER PROTEIN – FÄRRE KOLHYDRATER

Hitta fler läckra recept på bonduelle.se f

EKOLOGISK

ALLTID I SÄSONG
SEDAN 1853

ROSTAD GRÖNKÅLSSALLAD  
MED MAJS OCH RÖDA KIDNEYBÖNOR  

DU BEHÖVER
300 g grönkål
1 rödlök, cirka 50 g
2 vitlöksklyftor
2 burk Bonduelle Majs  
(2x140 g avrunnen vikt)
1 burk Bonduelle Ekologiska 
Röda Kidneybönor (250 g avrunnen vikt)
2 msk olivolja
50 g hasselnötter, rostade
2 dl yoghurt
2 msk worcestershiresås
Salt
Svartpeppar

GÖR SÅ HÄR
Bryt grönkålen i stora bitar.  
Finhacka rödlök och vitlök.
Bryn kål, lök och vitlök av i olja tills 
de blivit ljusbruna, tillsammans 
med bönor och majs.
Rör ner yoghurten med worcester-
shiresåsen, smaka av med salt och 
peppar. Lägg kålen i en stor skål eller  
tallrik och garnera med hasselnötter.  
Servera med yoghurtsås. 

TIPS: Rätten kan serveras som tillbehör 
till både fisk och kött, men fungerar även 
utmärkt som en egen vegetarisk måltid.

SE_mer smak annonce.indd   1 24/11/2016   17.19

Tips!
Ta grovmalen 
kardemumma 

istället för 
kapslarna.

Servera Gustav  
Johanssons tofu tikka 

masala med ris, 
koriander, en klick 

yoghurt och lime.
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VEGO! / Soppor
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säsong för soppa – världens bästa ”comfort food”! Här finns  
en enkel tomatsoppa, smakrik buljong med tortellini och en ljuvlig 

sötpotatissoppa med kokosmjölk. Hur ska du kunna välja?
R E C E P T :  E L E O N O R A  V O N  E S S E N   F O T O :  B J Ö R N  T E S C H

TID: 25 MIN

En klar buljong med mycket smak 

är det bästa när det är kallt ute.

4 PORTIONER

k  15 cm purjolök (hälften vit, 

hälften grön)

k 2 vitlöksklyftor, finhackade

k 1 msk olivolja
1 ½ liter vatten
k 3 grönsaksbuljongtärningar
k  250 g färsk tortellini, t ex med 

pesto- och pinjenötsfyllning

k 3 dl frysta gröna ärter
k 70 g babyspenat
k  1 kruka basilika eller persilja, 

strimlad

SOPPOR 
TILL SERVERING

12 crostini
100 g ädelost
k 1 äpple, tunt skivat

k 8 valnötter

GÖR SÅ HÄR

1. Skiva purjolöken. Fräs den 

vita delen tillsammans med 

vitlöken i olja i en kastrull. Häll  

på vattnet och lägg i buljong-

tärningarna. 

2. Häll i pastan när buljongen 

börjar koka och låt koka enligt 

anvisning på förpackningen. 

3. Tillsätt ärter och den gröna 

delen av purjolöken den sista 

minuten av koktiden. 

4. Vänd ner spenat och örter 

och servera direkt.

5. Servera med crostini med 

ädelost, äpple och valnötter. 

GRÖN TORTELLINISOPPA MED ÄRTER, SPENAT & ÖRTER

M
ed t

 rt l 
i i blir s p a  m tig.

Värmande, mättande

SÖTPOTATISSOPPA MED ROSTAD MAJS
Det här är verkligen hela familjens favorit!

TID: 25 MIN

4 PORTIONER

k 400 g sötpotatis
k 1 gul lök
k 1 msk olivolja
1 msk röd currypasta
5 dl vatten
k 1 grönsaksbuljongtärning
k 400 g kokosmjölk 
salt

TILL SERVERING

k 2 tsk olivolja
k 3 dl majskorn
k ½ kruka koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och skär sötpotatisen i mindre bitar. 

Tärna löken grovt. Värm oljan i en kastrull och 

fräs potatis och lök utan att de får färg. Tillsätt 

currypastan och låt fräsa med 1 minut under 

omrörning.

2. Häll i vattnet och lägg i buljongtärningen.  

Låt koka tills potatisen är mjuk, ca 10 min.  

Tillsätt kokosmjölken och låt koka upp. Mixa  

soppan slät och smaka av med salt.

3. Hetta upp olja i en stekpanna och stek majs-

kornen tills de fått färg och doftar popcorn.

4. Servera soppan med majs och koriander.

Spara några droppar  
kokosmjölk att garnera 
soppan med om det är 

finbjudning.

Pitasnibbar med röda  
linser, färskost & citron
Skölj ett tetrapack (290 g) röda linser och  

låt dem rinna av. Mosa med 100 g naturell 
färskost, finrivet skal av ½ citron och 1 krm 

salt. Fyll 2 pitabröd med röran och stek dem 

ett par minuter på varje sida i torr stekpanna. 

Skär upp bröden i snibbar. 
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VEGO! / Soppor

Tips!
Självklart 

funkar andra 
ostar till 
toasten. 

Kanske har 
du kvar från  

i julas.

SUPERENKEL TOMAT- 
SOPPA I KOPP 
TID: 15 MIN

Det är den där lilla skvätten 

grädde som gör det. Mums!

4 PORTIONER

k 1 gul lök, hackad

k 1 vitlöksklyfta, finhackad

k 1 msk olivolja
k 500 g krossade tomater
4 dl vatten
k 1 grönsaksbuljongtärning
k 1 tsk honung eller socker

1–2 krm cayennepeppar
k 1 dl vispgrädde
salt

GÖR SÅ HÄR

1. Fräs lök och vitlök i olja i en 

kastrull.  

2. Häll på krossade tomater, vat-

ten, buljongtärning, honung och 

cayennepeppar. Låt sjuda 10 min 

och mixa slätt. Tillsätt grädden 

och smaka av med salt.

VÄSTERBOTTEN- OCH 
TIMJANTOAST 
TID: 10 MIN

Bröd till soppan är ett måste ... 

De här är supergoda.

4 STYCKEN

75 g västerbottensost, riven

k 100 g färskost
k ½ dl timjan, repad

k svartpeppar
k 8 skivor formfranska
k 2 msk smör

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda västerbottensosten  

med färskost, timjan och  

svartpeppar. 

2. Fördela röran på fyra skivor 

formfranska och lägg en bröd-

skiva på varje. Stek mackorna 

gyllene på båda sidor i smör 

eller grilla dem i mackjärn.  

Dela på mitten vid servering.

Medlemserbjudanden laddade på ditt kort 

5k
rabatt
FLORA 100 % VÄXTBASERAD. 
Gjord på enbart ingredienser från växtriket.  
Tillverkad i Helsingborg med raps från  
svenska gårdar. 400 g. 

15k
rabatt
KRONFÅGEL  
BOSARPKYCKLING®. 
Ekologisk kycklingbröstfilé eller Ekologisk kycklinglårfilé.  
Kronfågel Bosarpkyckling är en KRAV- märkt och EU- 
ekologisk kyckling från våra små lokala gårdar  
i Sverige. Ekologisk kyckling växer långsamt,  
har gott om plats ute och inne. Ca 300–500 g.

10k
rabatt
EKOLOGISK  MÅLTIDSDRYCK,  
KIVIKS MUSTERI. 
Vid köp av 1 valfri ekologisk måltidsdryck;  
lingon eller tranbär. 1 l.

5k
rabatt
VALFRI ORGANIX  
FINGER FOODS 
Ekologisk fredagsmys för de minsta. Finns i smakerna  
morotspinnar, paprikahjärtan, majsringar eller  
tomatskivor. 20 g.

15k
rabatt
GLUTENFRITT BRÖD  
FRÅN SEMPER. 
Vid köp av valfritt fryst bröd från Sempers glutenfria  
sortiment. Gäller 300–600g.

DRA MEDMERA- 
KORTET FÖR  
ATT UTNYTTJA  
RABATTEN! 
Dessa erbjudanden  
är laddade på ditt  
MedMera-kort och  
rabatterna dras  
av automatiskt när  
du drar kortet. 

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMera-kort och gäller t o m 29 januari 2017. Gäller en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 1. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.



Resan är ett  
samarbete mellan

Challe Lundholm
Hälsoinspiratör, 
yogalärare och  
f d chefredaktör 
på ToppHälsa. 
Med en medi-
cinsk yoga ger 
hon dig enkla tips 

och verktyg för ett friskare och 
gladare liv.

Annika Sjöö
Känd från Lets 
dance och Du 
är vad du äter. 
Dansare, tränings-
instruktör och 
kostrådgivare som 
får oss att hitta  

mat & träningsmotivationen.

Gunnar Söderström
Naprapat, person- 
lig tränare, mental 
tränare och kost- 
rådgivare som får  
dig att älska både  
din rygg och att 
träna. 

Cecilia Ehrling
Känd från Let’s 
dance. Cecilia kom-
mer att få dig att 
dansa loss i allt från 
disco till samba, 
zumba och annan 
rolig dansträning. 

Lätt och roligt!

Mia Törnblom
Mia Törnblom 
coachar dig till 
bättre självledar-
skap och får dig 
att våga ta de där 
stegen du borde.  
Många skratt  

och ny mental kraft utlovas.

 Vi som inspirerar dig:

Vårens roligaste resor!
NÄR:  
Resa 1)  6–13 maj 2017
Resa 2)  20–27 maj 2017

VAR:  
Rhodos, hotell TUI Magic Life  
i Plimmiri TTTT+.

PRIS:  
Från 13 995 kr för Coop-medlem.  (Från 14 595:- kr för icke medlem). Avser del i dubbelrum.

AVRESA FRÅN:  
Stockholm, Göteborg, Luleå, Köpen-hamn, Norrköping & Sundsvall.
VAD SOM INGÅR:  
All inclusive = Alla måltider samt lokal dryck (som mineralvatten, läsk och alkoholhaltiga drycker). Transfer och mat ombord. Fullspäckat program.

 SÅ BOKAR DU: MER INFO & BOKNING HITTAR DU PÅ COOP.SE/KOMIFORMRESA    VID FRÅGOR RING: 08-52 75 78 14

Mi Ridell
Mysiga, roliga  
skådisen och sånger-
skan Mi Ridell lär  
oss om kroppssprå-
ket och får oss att 
sjunga och bli bättre 
på att leva livet.  

 
 

SUCCÉN FORT- 
SÄTTER. I vår bär  
det av igen till den soliga  
ön Rhodos där vi presenterar två veckor  
fyllda av allt som får oss att må bra. 

Både du som är nybörjare och du som  
är mer van kan följa med. Tillsammans 
med Coops och Sveriges bästa och mest 
inspirerande profiler får du din bästa må 
bra-vecka någonsin! En resa för dig som 
vill göra mer än att bara sola på semes-
tern. Åk med kompisarna eller ensam.  
Kom hem starkare, gladare, friskare med 
känsla av att allt är möjligt.

Vi ses på Rhodos! /Coop-gänget 

Allt det roliga vi gör:
... yogar i soluppgången.
...  testar massor av rolig och effektiv 

träning och dans.
... går på matlagningskurs. 
…  tar del av givande föreläsningar om 

mat, vikt, hälsa och mental träning. 
...  strandmyser, njuter, äter god mat 

och vin.
... skrattar och har kul!

Sara Begner
Mer Smaks matkreatör 
och chef för Coop 
provkök lär dig hur ditt 
vardagsmatliv kan bli 
godare, grönare och 
nyttigare utan att för 
den skull bli tråkigare. 

Profiler &  
avreseorter på  

resorna kan  
variera.

Följ med Coop/Mer Smak på vårens roligaste och mest inspirerande  
resor. Vi åker till Rhodos och laddar för sommar med träning, yoga, 
dans, mental power, matlagning och massor av skratt.

RHODOS! 
Kom i form på

Två chanser  
att hänga med!

SUCCÉRESAN där  
ALLT ingår!

6–13 och 20–27  
maj 2017

Aqua fun. 
Ack va roligt.

Leila Söderholm
Träning ska vara 
enkelt! Leila är 
träningsexpert 
på TV4, nu senast  
Vardagspuls. Hon 
motiverar dig och 
du får massor av 

konkreta tips att ta med hem. 

Vi vill ge matglädje till alla våra 
läsare. Alla recept i Mer Smak 
som är naturligt glutenfria 
markeras med G och laktosfria 
med L.  
De flesta recept i Mer Smak kan 
dessutom enkelt göras gluten- 
och laktosfria genom att man 
byter ut vissa ingredienser mot 
gluten- och laktosfria alternativ. 

Mer Smak följer Livsmedels-
verkets rekommendationer vid 
märkning av recepten. Enligt  
dem tål en laktosintolerant ca 5 g 
laktos om dagen. Ett recept för  
4 personer som innehåller 30 g 
smör (ca 0,3 g laktos) ska därför 
vara OK.

MER OM GLUTEN: Vete, råg och  
korn innehåller gluten. Byt ut mot 
maizena i redningar, mot nötter 
och frön i paneringar samt, där 
det är möjligt, mot produkter från 
den glutenfria hyllan i butiken. 
Havre är bara garanterat fri från 
gluten om den är specialfram-
ställd. Var noga med att läsa på 
förpackningen vad produkten 
innehåller.

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

Obs! Laktosfritt i Mer Smak  
innebär inte att receptet är fritt  
från mjölkprotein.

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

MER OM LAKTOS: De flesta  
mejeriprodukter går att hitta  
laktosfria. De små mängder laktos 
som ingår i smör och margarin 
har vanligen ingen betydelse för 
lak tosintoleranta. Lagrad hårdost 
anses laktos fri. Byt gärna ut mjölk 
mot laktosfri mjölkdryck, havre-
dryck, sojadryck eller risdryck.

Tänk på att en del produkter 
inne håller skummjölkspulver som 
inne håller laktos.

KOLL PÅ GLUTEN & LAKTOS!

Plastas med rörsocker!
När vi gör Mer Smak tänker vi grönt  
i alla led. Därför tillverkas plast- 
påsen runt Mer Smak av ”grönt”  
polyeten. Det är det namn som  
används för polyeten som kommer  
från en förnyelsebar råvara. I dag  
är den råvaran sockerrör från  
Sydamerika.
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ansvarig utgivare
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Utgivare Coop  
Mer Smak

Coop kundservice:  0771-17 17  17, info@coop.se

Med Coop Privatlån kan du låna upp till 350 000 kr 
utan säkerhet. Som medlem får du alltid lägre ränta när 

du ansöker på coop.se. Just nu bjuder vi dessutom 
på uppläggningsavgiften (395 kr*).

Vid en rörlig årsränta på 4,95 % blir den effektiva räntan 5,18 % 
för ett annuitetslån på 100 000 kr med en återbetalningstid på 5 år. 
Individuell ränta 3,50 %–13,40 %. Exemplet är uträknat med 395 kr 

i uppläggningsavgift och 0 kr i aviavgift (vid autogiro). (2016-12-01)

*Erbjudandet gäller t o m den 6/3 2017 och endast när du ansöker på coop.se

I UPPLÄGGNINGS-
AVGIFT!

0:-
Nästa 

Mer Smak 
dimper ner i din  
brevlåda 20–22 

februari. 
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SARAS SÖTA / Scones

Favoritfika!

DINKELSCONES 
TID: 25 MIN INKL TID I UGNEN

UGN: 225°

10 STYCKEN 

k  3 dl fullkornsdinkelmjöl 
k  4 dl siktat dinkelmjöl 
k  4 tsk bakpulver
1 ½ tsk salt
k  1 dl pumpakärnor
k  ½ dl havrekli
k  ½ dl linfrön
k  ½ dl torkade aprikoser, 

hackade

k  2 ägg
250 g naturell kvarg (10 %) 

k  3 dl mjölk

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°.
2. Blanda alla torra ingredi- 
enser i en bunke. Vispa  
ihop ägg, kesella och mjölk.  
Rör ner äggblandningen i  
de torra ingredienserna.  
Klicka ut smeten med hjälp  
av två skedar i muffinsformar  
eller i en smord muffinsplåt.
3. Grädda mitt i ugnen  
12–15 min.

Hotellpremie

Våra utvalda partner: 

COOP HOTELLPREMIE  Boka vårens weekend- 
resa! Alltid från 749:- per person och natt när du
bokar 2-5 nätter. Boka på coophotellpremie.com.

TUI  Boka sommarsemestern nu och få och minst 600:- i Coop-rabatt samt poäng
på hela resan. Boka på coop.se/tui.

SÅ HÄR FUNKAR DET:
1.  Logga in i Poängshoppen på coop.se, i 
Coop-appen eller i Medlemspunkten i  butik.

2. Välj mellan olika varor och värdecheckar från 
Coop eller erbjudanden från utvalda partner.

3. Om du väljer en vara eller 
check från Coop, laddas den 
på ditt medlemskort och du 
hämtar ut den i din butik.

4. Väljer du ett 
erbjudande från någon 
av våra partner, får du en 
kampanjkod mailad till dig, 
som du sedan uppger hos 
partnern.

NORDIC CHOICE  Längtar du till vårens getaway? Som Coop-medlem har du
alltid 15% medlemsrabatt på weekendboende fredag–lördag, lördag–söndag
och söndag–måndag. Boka på coop.se/nordicchoice.

Hotellpremie

B� a d� a � � r � d Co� .

TJÄNA POÄNG
OCH SPARA PENGAR.

Coop_Partnerannons_MerSmak_Nr1.indd   1 2016-11-14   10:23

Godaste kvällsfikat eller mumsigaste  
mellanmålet? De här godingarna kommer  

hur som helst att bli nya favoriter! 
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  E M E L I E  H U L T B E R G  

F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T  

Här serverar  
vi med plommon- 

marmelad.



prova-på-rabatt laddat 
på ditt medlemskort*

Ekologisk 
Måltidsdryck
Endast naturliga råvaror!

Kyckling Cashew

Gör så här:
1. Rör ihop alla ingredienserna till såsen.

2. Skär kycklinglårfilén i lagom munsstora bitar 
(cirka 3x2 cm). Fräs på hög värme med en hack-
ad vitlöksklyfta tills kycklingen har fått fin, gyllene 
färg. Ställ undan.

3. Fräs morötter, paprika och salladslök hastigt 
på hög värme med den resterade vitlöken. Till-
sätt pak choi och låt fräsa med i endast 1 minut.

4. Tillsätt den steka kycklingen och såsen och rör 
om. Smaka av om något mer behöver tillsättas. 
Strössla cashewnötter på toppen och servera 
med ångande varmt jasminris. 

5. Servera med ekologisk Måltidsdryck Lingon.

Se fler recept på 
www.måltidsdryck.se

till 4 personer:

500 g kycklinglårfilé

2 vitlöksklyftor,  
skalade och hackade

2 morötter, i slantar

1 röd paprika,  
i munsstora bitar

3 salladslökar  
i 3 cm-bitar

2 pak choi,  
i grova bitar

 

sås:

1,5 dl oystersauce

1 msk balsamvinäger

3 msk muscavado- 
socker

1 msk sesamolja

200 g cashewnötter

Neutral olja att steka i

till servering:

Nykokt jasminris

*Medlemsrabatten är laddad på ditt kort och gäller t o m 
29 januari 2016. Se medlemserbjudande i tidningen.
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