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Matglädje som ger eko!

VINTERMAT!
Värmande

Barnsligt
god plock-

mat

●   Tacos med ost- och  
pankopanerad torsk

●  Gratinerad lax med  
basilika & väster- 
bottensost

      FISK  
FÖR HELA
FAMILJEN

Vad sägs om härligt  
krispiga bläckfisk- 

ringar …? 

MELLO-
MYS! 

Vitlöksdoftande ugnskyckling, pulled pork i hamburgerbröd …



                      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 / Februari

ATT VI BLIR SMARTA av att äta fisk har nog  
de flesta hört, men att fiskfiléer är fan-
tastiska proteinbars är inte lika välkänt. 
Sprid gracerna och prova fler fisksorter; 
både sej, kolja och torsk bjuder på en riktig 
proteinkick. Köper du MSC- och Krav-
märkt fisk är det grönt ljus och du kan  
äta med gott samvete. Jag tycker även att 
vi ska låta blåmusslorna bli vardagsmat.  
Inte bara för att de är lättlagade och goda, 
utan för att de gör haven en stor tjänst 
när de filtrerar vattnet och hjälper till att 
minska övergödningen. För att inspirera 
till fler middagar från våra kalla vatten 
bjuder en av våra främsta fiskkockar, Gus-
tav Trägårdh, på sina bästa vardagsrecept. 

FEBRUARI BETYDER sportlov, och de bästa 
middagarna är allt i-ett-rätter. Högst upp 
bland favoriterna hamnar mustiga grytor 
och långkok. Lagas de dagen före är det 
bara att värma och servera. Massor av 
grytmys hittar du på sidorna 18–22. Och 

Hej, Eva Hildén, som tagit månadens om- 
slagsbild på ugnskyckling. Vad är det svåraste 
med att fotografera mat? 

– Att maten ska se god ut. För att lyckas 

med det är det många komponenter som ska 

samverka, som t ex rekvisitan och råvarorna. 

Den här omslagsbilden provade jag först att 

fotografera med sten som underlag, men efter 

lite diskussioner med redaktionen landade vi i 

ett träunderlag. Örten ger en fin kontrastfärg.

Vad är det roligaste med att vara matfotograf?
– Att jobba med något som verkligen angår 

alla! Genom mitt jobb kan jag inspirera folk att 

äta bra och på så sätt göra skillnad.

”Mat angår verkligen alla!”

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. Mumsa mer på musslor 

Varsågod!

Eva Hildén i full färd med att fotografera ugns-
kycklingen till Mer Smaks februariomslag.
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Gott & smart!

Vardags- 
akuten rycker  
ut till familjen  
som älskar färs,  

sid 23.

Bara  
fina firrar på 
tallriken med 

Coops fisklista!  
Läs mer på 

coop.se.
 

FAJITAFYLLNING
1 dl solrosfrön
0.5 sötpotatis
1 msk olja
1 litet blomkålshuvud
1 gul lök
1 påse Santa Maria Fajita Spice Mix Original
1 paket Santa Maria Tortilla Original Medium

TILL SERVERING
200 g solrosskott
120 g fetaost

GURK- OCH JALAPEÑOSALLAD
0.5 gurka
1 msk Santa Maria Green Jalapeño
1 msk koriander
0.5 msk olja

4 PORTIONER

Laga en riktigt mättande fajita där den lena smaken av sötpotatis 
blandas med rostade solrosfrön och brynt blomkål. Toppa med en  
het gurk- och jalapeñosallad och du har förvandlat middagen till  
en riktig smakfest!

Rosta solrosfröna i en torr och het stekpanna och sätt åt sidan.  
Riv sötpotatisen och bryn i olja i het panna, ta upp ur pannan och 
lägg på en tallrik så länge. Finhacka löken och dela blomkålen i  
små buketter och bryn tillsammans i olja. Häll tillbaka sötpotatisen  
i pannan tillsammans med kryddmixen. Blanda väl. Hacka och  
blanda ihop ingredienserna i gurk- & jalapeñosalladen.  
  Värm tortillabröden enligt anvisning på paketet. Lägg på solros -
skott och fajitafyllning på bröden. Vik ihop och toppa med gurk-  
och jalapeñosallad, smulad fetaost och de rostade solrosfröna.

VegEtariSk FAjita meD sÖtPOTAtis

santamaria.se                  santamariasverigeIMer information och fler vegetariska recept finns på

lAga vegeTAriskt ikvälL

Lokala avvikelser kan förekomma

0027 Annons TexMex Mersmak.indd   1 2017-01-12   14:30

för att fira att årets  
Melodifestival är  
igång rundar jag av  
middagen med en  
smaskig nutella- 
fylld glasstårta.

NYTT PÅ 
HYLLAN

FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

Du har väl inte 
missat Coop  

Änglamarks eko-
logiska bönpasta, som 

görs på sojabönor och är glutenfri.  
Pastan finns som spaghetti, fettuccine 
och grön fettuccine. Den är rik på pro- 
tein och fiber och säljs i förpackningar 
om 200 g. Pris: ca 28,95 kr.
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husmorstips för moderna kök
Tips & trix

400 g spaghetti
75 g grön pesto (ca 5 msk)
½ dl ströbröd
1 ägg
400 g blandfärs
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 msk olivolja
3 vitlöksklyftor, finhackade
800 g krossade tomater
1 dl vatten
1  citron, finrivet skal  

(endast det gula) och saft
1 tsk salt
2 msk honung
25 g parmesan
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SEMLA!
Prova gärna varianter med hallon, lakrits  
eller choklad – men klassikern håller längst! 
Kanske med egen mandelmassa i år.

MÅNADENS  
MATPROFIL

»Jag blir euforisk 
av smaker!«
Karolina Olson Haglund kan 
konsten att laga gourmetmat utan 
fet plånbok.

Hur får jag guldkant på vardagen?

– Bjud in till middagar där alla bidrar 

med något. Ha en gourmetknytis, ordna 

cavaprovning, starta familjematlag eller 

ostronklubb. Eller något annat trevligt 

där middagen blir ett sätt att samlas  

och njuta tillsammans.

Bästa sättet att få en middagsbjudning 

lyxig utan att det kostar så mycket?

– Börja med att bjuda gästerna på ett 

glas crémant, ett billigt franskt alterna-

tiv till champagne, eller annat budget-

bubbel. Sedan lägger du ner din själ i 

matlagningen och förädlar enkla billiga 

råvaror så att de blir gourmeträtter. 

Gourmetmat är alltid billigare hemma 

än på krogen. Eller så använder du dyra 

råvaror men med måtta – mer för att 

ge smak och en känsla av lyx. Sedan är 

viktigt att man dukar fint och lägger upp 

maten så att det blir en njutning för ögat. 

Vad ska jag äta i februari?

– I februari är det fortfarande hög-

säsong för musslor och ostron.  

Musslor är budgetlyx i ett litet  

skal, ofta för under 40 kr/nätet. 

Karolina  
Olson  
Haglund.

HEMGJORD MANDELMASSA
k 200 g sötmandel
k 1 ½ dl strösocker

GÖR SÅ HÄR

1. Blötlägg mandeln i vatten i en skål  

ca 10 timmar, t ex över natten.

2. Mixa mandel och socker i en matbere-

dare tills du är nöjd med konsistensen.

Så här gör du semlan!
Skär av ett lock på semmelbullarna (köpta 

eller hembakade) och gröp samtidigt ut lite 

inkråm som du blandar med mandelmassa 

och lite grädde för att få fyllningen luftig. 

Fördela fyllningen på bullarna. Klicka på 

lösvispad grädde och lägg på locket. Pudra 

med florsocker.

Tips!
Blanda lite nymort- 

lad kardemumma i din  
hemgjorda mandel- 

massa.

tid för 
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GÖR SÅ HÄR

1. Koka pastan enligt an-
visning på förpackningen.
2. Rör ihop pesto, ströbröd 
och ägg. Låt svälla lite.  
Blanda med färs, salt och 
peppar. Forma till frika-
deller med blöta händer.
3. Hetta upp oljan i en 
stekpanna och fräs vit- 

löken. Häll i krossade 
tomater och vatten. Till-
sätt citron, salt, peppar 
och honung. Lägg varsamt 
ner frikadellerna och se till 
att de täcks av såsen. Låt 
sjuda under lock ca 5 min.  
4. Servera med pastan  
och finriven parmesan.

För bra för att vara sant? Nej, det är sant. 
80 kronor* för en härlig middag för fyra  
personer. Håll utkik under våren – det  
kommer att dyka upp fler sådana middags-
tips. Det här är signerat Lotta Lundgren.

°ITALIENSKA PESTOFRIKA- 
DELLER I TOMATSaS  TID: 30 MIN

Mid ags ipse t!

*BERÄKNAS PÅ MÄNGDEN INGREDIENSER SOM ANVÄNDS I RECEPTET OCH DE PRISER SOM GÄLLER I COOPS MELLANSTORA BUTIKER  

(COOP & COOP KONSUM). LOKALA PRISAVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. SE HELA UTRÄKNINGEN PÅ COOP.SE
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Vi har bett Sveriges bästa fiskkock om de absolut bästa fiskrätterna.  
Det blev en smakrik fiskgryta, en krämig gratäng och så den nya  

familjefavoriten: frasig fisktaco med tillbehör.
R E C E P T :  G U S T A V  T R Ä G Å R D H  S T Y L I N G :  M A R I A  Z I H A M M O U  

F O T O :  Å S A  D A H L G R E N

MIDDAG!
Idag är det f isk till

FESTFISKGRYTA
TID: 45 MIN 

En generös fiskgryta är bästa middags- 

maten. Perfekt att bjuda på!

6 PORTIONER

k 600 g fiskfilé, t ex torsk eller lax

1 tsk salt
k 2 morötter 
k 1 fänkål 
k 1 palsternacka 
k 1 msk olivolja 
k 3 vitlöksklyftor, skivade

k 2 msk finhackad timjan eller 1 tsk torkad

k 3 lagerblad
7 dl vatten
2 fiskbuljongtärningar
k 1 burk körsbärstomater (400 g)

3 dl torrt vitt vin
k ½ citron, finrivet skal och pressad saft

salt och cayennepeppar
k 200 g skalade räkor
1 kg blåmusslor i nät

TILL SERVERING

k aioli
k vitlöksbröd
k parmesanost, finriven

GÖR SÅ HÄR

1. Skär fisken i kuber. Salta. Tvätta musslor-

na (dra bort ev ”skägg”). Skala och fintärna 

grönsakerna.

2. Värm olja i en gryta. Fräs grönsaker, 

vitlök, timjan och lagerblad hastigt. Tillsätt 

vatten, buljongtärningar, tomater och vin.  

Låt sjuda ca 25 min. Smaka av med citron, 

salt och cayennepeppar. 

3. Lägg fisk och musslor ovanpå. Låt dem 

sjuda/ånga tills musslorna öppnat sig och 

fisken är klar. Släng de musslor som inte 

öppnat sig. Pilla ut musslorna ur sitt skal  

(låt några skal vara kvar för utseendet).

4. Servera med aioli, vitlöksbröd och ost.

Toppa  
soppan eller  
bröden med  
parmesan- 

osten.

 

Aioli 
Vispa ihop 2 äggulor med 1 msk vitvins- 
vinäger och 1 tsk dijonsenap. Häll ner 2 ½ dl 
neutral olja under konstant vispning tills det  
blir en tjock majonnäs. Pressa i 1 vitlöksklyfta 
och smaka av med salt och cayennepeppar.

Vitlöksbröd
Mosa 100 g smör med 1 pressad 
vitlöksklyfta och bred vitlökssmöret 
på 1 skivad baguette. Salta och rosta 
mitt i ugnen på 200° till gyllene färg, 
ca 6 min.

Gustav Trägårdh delar 

med sig av sina favorit-

recept som går hem  

hos hela familjen.
  JAG  
LAGADE  
MATEN
NAMN: Gustav Trägårdh.
AKTUELL MED: Driver 
tillsammans med Ulf 
Wagner Sjömagasinet 
och håller kulinariska 
matlagningskurser i 
Sjömagasinets matverk-
stad, Smedjan. Medver-
kar även på matmässan 
Passion för Mat i slutet 
av februari.
VAD KÄNNETECKNAR 
DIN MAT? ”Hemma äter 
vi ofta fisk- och skal-
djurssoppa med örter 
och tomater. Musslor  
är annars en favoritrå-
vara som tillför mycket 
havssmak om man 
tillagar försiktigt. Jag 
använder buljongen för 
att smaksätta såser. 
Dessutom kan man koka 
musslor och dubbelpa-
nera smaksatt med chili, 
fritera och doppa i en 
kryddig majonnässås.”
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TID: 40 MIN   

UGN: 200° 

En uppdaterad version  

av den klassiska fisk- 

gratängen. Smakrik  

och krämig.

4 PORTIONER

k 500 g laxfilé
1 tsk salt
k 1 msk smör
k  250 g skogschampin- 

joner, delade

k  3 vitlöksklyftor,  

skivade

k 70 g färsk spenat
k 200 g körsbärstomater 

BASILIKA- OCH  
VÄSTERBOTTENSSÅS

k 2 ½ dl grädde
2 msk fiskfond
1 dl vatten
k ½ citron, pressad saft

k  1 kruka basilika,  

grovhackad

k  50 g västerbottensost,  
riven

TILL SERVERING

k ris eller potatis

k grönsallad

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skär  

laxen i portionsbitar och salta. 

2. Hetta upp en stekpanna 

och klicka i smör. Stek 

svamp och vitlök ca 5 min. 

Lägg ner spenaten och 

vänd runt tills den sjunkit 

ihop. Tillsätt tomaterna.

3. Täck botten på en ugns-

form med svampbland-

ningen. Lägg laxbitarna 

ovanpå och dra några varv 

med pepparkvarnen.

4. Blanda alla ingredienser 

till såsen och häll den över  

fisken. Gratinera mitt i 

ugnen ca 20 min.

5. Servera med en grön-

sallad och ris eller kokt 

potatis.

GRATINERAD LAX MED BASILIKA & VäSTERBOTTENSOST

Tips!
Förbered alla 
tillbehör och 
avsluta med 

att steka 
den frasiga 

fisken.

Tips!
Självklart 
funkar det 
med andra 
fisksorter  

än lax.

Fiskgratäng 
på lite nytt sätt. 
Supergod!

Bröde n blir än u goda r  o  de  vä
rms i 
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FISKTACOS
TID: 30 MIN

Tacos är ett supergott sätt  

att servera fisk på. Hela  

familjen brukar älska det!

4 PORTIONER

k 500 g torskfilé
k 1 tsk salt 
k 1 dl vetemjöl
k 2 ägg
2 dl pankoströbröd
2  dl grovriven lagrad ost
k neutral olja till stekning

PICO DE GALLO (TOMATSALLAD)

k  250 g körsbärstomater,  

i klyftor 

k ½ vitlöksklyfta, riven

k 1 rödlök, finhackad

k  ½ kruka koriander,  

grovhackad

ev 2 tsk chipotlepasta

GUACAMOLE

k 2 mjuka avokador
k ½ lime, pressad saft

½ röd chili, finhackad

TILL SERVERING

1 förp små tortillabröd
k 3 dl majs
k ½ kruka koriander
k  1 citron eller lime,  

i klyftor

k 2 dl gräddfil

 GÖR SÅ HÄR

1. Blanda ingredienserna till to-

matsalladen. Smaka av med salt.

2. Guacamole: Mosa avokadorna  

med gaffel och vänd runt med  

lime och chili. Smaka av med salt.

3. Skär fisken i ca 12 bitar. Salta. 

Doppa bitarna i mjöl, sedan lätt-

vispat ägg och sist i en blandning 

av panko och ost. 

4. Hetta upp rikligt med olja i en 

stekpanna och stek fisken på 

medelvärme till fin yta runt om. 

Låt rinna av på hushållspapper.

5. Servera fisken med pico de 

gallo, guacamole och klassiska 

tillbehör som tortillabröd, majs, 

koriander, lime och gräddfil. 

  BA R N E N S  F A V O R I T
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Knivskarpt
Jamie Oliver borgar  

för skärpan!  Allroundkniv  
129 kr, brödkniv 149 kr  

och kockkniv 159 kr.

Egen färs!
Full koll med egenmald färs,  

köttkvarn 995 kr. 

 Smart pryl
En matberedare från 

 Bosch som förenklar massor  
i köket, 799 kr.

Tips!
Spara vitorna i kylen, 
de håller längre än du 

tror, och kan användas 
i omelett eller pann-

kaka till exempel.

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.  

Kolasås: Smält sockret tills det 

karamelliseras och får lite färg  

i en tjockbottnad kastrull. Rör ner 

smöret. Tillsätt grädden. Koka 

5–10 min, tills såsen tjocknat lite.

2. Hacka chokladen grovt. Smält 

smöret i en kastrull och tillsätt 

chokladen. Dra från värmen och  

rör tills chokladen smält. 

3. Smöra och mjöla fyra portions-

formar som tål ugnsvärme. Vispa 

ägg, äggulor och socker till en fluf-

fig smet. Tillsätt chokladsmöret 

och mjöl och rör till en jämn smet. 

Fördela i formarna och grädda i 

nedre delen av ugnen 10 min.

4. Rostade nötter: Hetta upp en 

stekpanna och lägg i nötter och 

socker. Rosta tills sockret smält. 

Rör då och då. Häll upp på bak-

plåtspapper att svalna.

5. Stjälp varsamt upp fondanterna 

på assietter. Strö över nötterna 

och ringla på kolasåsen. Servera 

med glass och ev blåbär.

CHOKLADFONDANT MED KOLASÅS & JORDNÖTTER

Snabbt och enkelt 
till frukost, träning 
och som mellanmål

Högt proteininnehåll • Högt C & D-vitamin

Innehåller Fiber • Smaksätt som du önskar

Lokala avvikelser kan förekomma

GÖR SÅ HÄR
Mixa pulver och yoghurt 

väl och tillsätt sedan 

resterande ingredienser. 

Mixa allt och häll upp i glas.

1 dl Godmorgon fiberdryckspulver

2 dl naturell yoghurt

1 skalad apelsin

1 dl blåbär
200g jordgubbar

Smoothie

Bäs för bröd
Skärbräda med smulsamlare  

från Änglamark, 299 kr.

Smoothie snabbt!
Fixa frukosten snabbt med  
Smoothie Twister, 349 kr.
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Mandolin
Riktigt tunna skivor gör grön- 

sakerna utsökt krispiga, 99 kr.

Mixa mer!
Stavmixer från Bosch,  

499 kr.

Så snygg!
Skärbräda och  

uppläggningsbräda  
på samma gång.   

Från  Jamie Oliver,  
199 kr.

TID: 25 MIN   

UGN: 200°

Krämig choklad, kola  

och knapriga nötter ...  

Kan det bli bättre?

4 PORTIONER

k  100 g mörk choklad  

(70 %)

k 150 g smör
k 1 ägg 
k 3 äggulor
k 3 msk strösocker
k 2 msk vetemjöl

KOLASÅS

k 1 dl strösocker
k 50 g smör
k 1 dl vispgrädde

ROSTADE NÖTTER

k 1 dl salta jordnötter
k 2 msk strösocker

TILL SERVERING

k ½ liter glass
ev blåbär

Dags att  
mixa, hacka, 

skära och  
steka!

Kökshjälp
Matlagningen blir så mycket roligare 

med smarta saker till hjälp.  

Bli en  
stekare!

Nu är det lätt att  
bli en riktig stekare!  
Stekpanna, 549 kr.

Vadderad  
vante

Grillvante i bomull,  
39,95 kr. (Matchande gryt-

lapp och handduk finns.)

Snabbt
I en blender gör du  

släta såser, smoothies,  
soppa ... Pris: 799 kr.
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ENKELT & GOTT / Plockmat

SMÖRDEGSSNITTAR MED  
FETAOSTKRäM & MOROT
TID: 35 MIN

UGN: 200°

Matiga snittar med honungs-

sötma på den salta fetaosten. 

20 STYCKEN

1 förp färsk smördeg (250 g)

k 1 ägg
k 2 morötter
k 1 tsk olivolja
k 75 g fetaost
k 1 dl crème fraiche
k ½ dl skuren gräslök
k 40 g ärtskott
k 2 msk flytande honung
svartpeppar och flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skär ut  

20 rutor ur smördegen och lägg 

dem på en plåt med bakplåts-

papper. Nagga med en gaffel 

och pensla med lättvispat ägg. 

Hyvla moroten till långa remsor. 

Vänd runt i olja och lägg dem på 

samma plåt. Grädda mitt i ugnen 

ca 5 minuter. Lyft bort moröt-

terna och grädda smördegen 

gyllene och puffig, ca 10 min till. 

2. Mosa fetaosten och rör ihop 

med crème fraichen. Bred 

krämen på snittarna och lägg 

morötterna ovanpå. Toppa med 

gräslök och ärtskott. Ringla över 

honung och dra ett varv med 

pepparkvarnen. Smula över lite 

flingsalt.

PANKOPANERADE  
BLäCKFISKRINGAR
TID: 20 MIN

Bläckfiskringar, aioli och  

citron – en riktig hit! 

4 FÖRRÄTTSPORTIONER

4 00 g frysta bläck- 
fiskringar (tinade)

k 2 ägg
3 dl pankoströbröd
1 tsk salt
k  1 dl neutral olja,  

till stekning

aioli 
k citron

GÖR SÅ HÄR

1. Låt bläckfiskringarna rinna av  

på hushållspapper. Doppa  

dem i lättvispat ägg och sedan  

i ströbrödet blandat med salt. 

2. Hetta upp olja i en stek- 

panna och stek ringarna  

gyllene på båda sidor. Servera 

med aioli och citron.

Bjud  
in till 
 mys!

PLOCKMAT!
Mellokväll med

korvkul
Skär remsor av smördeg  

och rulla in någon tunn god  
korv. Pensla med lättvispat  
ägg och strö på svarta eller  

vita sesamfrön. Grädda  
mitt i ugnen ca  
20 min i 200°.

kola-popcorn
TID: 10 MIN

Lite knepiga att göra, men  

supersmarriga och kul!

1 LITER

k 2 dl strösocker
k 100 g smör
30 g (½ påse) färdigpoppade 
popcorn

1. Smält sockret försiktigt i en 

non stick-stekpanna under om-

rörning till gyllene färg, låt det 

inte brännas! 

2. Klicka i smöret och värm 

samtidigt som du rör tills det blir 

en slät massa. 

3. Vänd runt popcornen hastigt  

i pannan. Häll ut på bakplåts-

papper. Peta isär och låt svalna. 

Missa inte mellotårtan på sid 42!

Bjud vännerna på de här små munsbitarna och greppa 
fjärrkontrollen. Mellokvällen kan börja!

R E C E P T:  S A R A  B E G N E R  &  D A N I E L L E  B R O O K E S   F O T O  &  S T Y L I N G :  E V A  H I L D É N
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HON SLÅSS 
FÖR RÄTTEN 
TILL BRA  
SKOLMAT

MATHJÄLTEN / Annika Unt

Namn: Annika Unt  Ålder: 46 år  Yrke: Legitimerad dietist och kommunikatör  Familj: Milla, 16 år, Viggo, 13 år, och särbon Andreas  
Bor: Lund  Aktuell: Inspiratör och nätverkare inom skolmåltider, driver Skolmatens vänner som kartlägger kommunernas satsningar. 

Engagerad moderator och föreläsare och har mottagit flera priser för sitt arbete för skolmaten. 
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Nu är det premiär för Små & Fina Filéer, extra möra och 
därför så goda. Det är innerfilén som vi finputsat och lagt 
för hand i förpackningen. Välkomna våren och plocka  
Små & Fina Filéer i kycklingdisken redan nu! 

Härliga recept med primörkänsla hittar du på kronfagel.se

Premiör!  
Små & Fina Filéer
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Följ oss gärna på: 

Nyhet!

S210140_KF_Sma-fina-fileer_Annons_Mersmak_Helsida_210x297_jan17.indd   1 2017-01-11   16:59

Dietisten och kommunikatören  
Annika Unt brinner för den svenska 
skolmaten – och för alla dem som  
lägger ner sin själ i att eleverna ska 
äta gott och bra. 

 PÅ BLADINS INTERNATIONELLA skola 
i Malmö är salladsbordet på väg 
att dukas upp. Här trängs många 

vackra skålar och stora fat på ett väl 
tilltaget salladsbord. Allt från ugnsbakade 
rotfrukter till isbergssallad med hyvlad 
polkabeta, bönor, picklade grönsaker i en 
kaneldoftande lag och en vacker pyramid 
av rivna morötter. 

– Så här önskar jag att det såg ut på 
alla skolor, säger Annika Unt.

– Skolmaten kostar i genomsnitt cirka 
tio kronor per portion i Sverige idag. 
Kostchefer och kockar trollar med knäna 
för att få ihop bra, välsmakande och  
näringsrik mat, konstaterar hon. 

Att Annika kom att strida för skolbar-
nens rätt till bra mat och en bra miljö är 
ingen slump. Hon kom som nioåring med 

»Kostchefer och 
kockar trollar med 

knäna!«
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sin mamma och bror till Sverige från 
Estland. Då hade hon och familjen lämnat 
mor- och farföräldrar, skolkamrater och 
vänner bakom sig. 

Året var 1979 och den som lämnade 
Estland fick ge upp allt hopp om att kunna 
återvända. Det var en orolig tid, och 
Annikas första dag i skolan kändes extra 
nervös. 

– När vi var på väg till skolmatsalen 
kände jag doften av mat. Den doftade gott 
och matsalen var ljus och såg trevlig ut. 
Genast kände jag igen potatis och mjölk. 
Då blev jag trygg. Doften, de välkända rå-
varorna och det faktum att jag var hungrig 
bidrog till att jag visste att Sverige kunde 
bli ett land att tycka om.

Som tur var kunde hon faktiskt åter-

»De lägger ner enormt 
mycket kärlek för att 
maten ska smaka bra.«

vända till Estland med tiden, men minnet 
från det där första ögonblicket i skolmat-
salen blev till ett uppdrag, en mission som 
hon gav sig själv. 

– Alla barn ska ha möjlighet att få äta 
bra mat i skolan varje dag. Det handlar inte 
bara om näring utan om social gemenskap 
och om trygghet. För barn på flykt och i 
krisdrabbade länder är möjligheten att få 
gå i skolan, och kanske få dagens enda mål 
mat, helt livsviktigt. Det är också en väg  
till integration i ett nytt land. 

ANNIKA, SOM REST mycket för att studera 
skolmat i andra länder, berättar om ett 
skolmatsprogram som FN tagit fram. Målet 
är att ge alla världens barn möjlighet till 
mat i skolan men även att skicka med ett 
matpaket att ta hem till helgen.

– Men vi har mycket att jobba med här 
hemma också. Jag skulle önska att lunch-
rasten var schemalagd som en pedagogisk 
del av undervisningen, inte som nu där 
det kallas rast och i bästa fall ska klaras 
av på en halvtimme. Jag saknar också den 
positiva inställningen. Skolmatsalar kan 
vara fulla av arga skyltar om hur eleverna 
ska uppföra sig. Sprid i stället ett positivt 
budskap om skolmaten. 

Annika skulle gärna se att även frukost 
kan serveras i skolan. 

– Det är svårt för många barn att vakna 
på morgnarna, särskilt i tonåren då det en-
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Tål maskindisk och kan användas i mikrovågsugn. 
Rymmer 34 cl. 2 muggar värda 378 kr
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Svarskort
JA TACK! Jag vill prenumerera på 12 nr av 
veckotidningen Land för endast 179 kr  (ord pris 324 kr). 
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Sverige. Prenumerationen upphör automatiskt efter periodens slut. Premien 
levereras till dig inom 5 veckor från det att vi mottagit din betalning. Om 
premien tar slut i lager ersätts den av annan premie av motsvarande värde. 
LRF Media AB lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och 
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spärr av personuppgifter, kontakta LRF Media AB, Box 78, 685 22 Torsby, tel 
08-588 365 13.
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Totalt sparar jag 253 kr. Kampanjkod: LND 221300 *

* porto tillkommer med 39 kr

ligt forskning kan vara hormonellt betingat 
att vara morgontrött. Många barn hoppar 
över frukosten för den där extra stunden 
i sängen. Samma forskning visar att barn 
som inte äter på morgonen inte heller äter 
skollunchen. De blir trötta och får problem 
med koncentrationen. Det handlar inte om 
att ge stressade föräldrar skuld utan om en 
rad omständigheter som gör att alla vinner 
om skolan kunde servera frukost. 

Annika kämpar vidare för våra skol-
barns rätt till bra mat och att de ska tycka 
om den. Men hon är noga med att fram-
hålla att hon inte ser sig själv som någon 
egentlig mathjälte. 

– Ulrika Eichler, kostchef på Bladins 
skola i Malmö, hör till mina egna mathjäl-
tar. Hon arbetar för att maten ska vara 
närproducerad, ekologisk och med andra 
styckdetaljer som kanske kräver längre till-
lagningstid men gör maten både billigare 
och godare. 

– Alla som jobbar med skolmat gör ett 
fantastiskt arbete och lägger ner enormt 
mycket kärlek och omsorg för att maten  
ska smaka bra. Jag blir rörd när jag tänker 
på alla anonyma mathjältar. Det kan kän-
nas orättvist med all uppmärksamhet till 
kändiskockar och tävlingar. Kockarna och 
kostcheferna som arbetar med skolmat har 
lika mycket kunskap, ofta mer, eftersom de 
till exempel har utbildning i all specialkost 
som också serveras varje dag. ❤

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och dela morötterna  

på längden. Dela ytterligare om 

morötterna är stora. Vänd runt 

med olja på en ugnsplåt och 

salta. Rosta mitt i ugnen till fin 

färg och mjuka men med lite 

tuggmotstånd kvar, ca 20 min. 

2. Blanda alla ingredienser till 

parmesancrèmen och smaka  

av med salt. Servera till moröt-

terna.

TID: 30 MIN   

UGN: 225°

Servera ljummen på sal-

ladsbordet eller med grillad 

kyckling som huvudrätt.

4 PORTIONER

k  1 kg morötter, gärna 
flera färger

k 1 msk olivolja
k 1 msk flytande honung
1 tsk salt

PARMESANCRÈME

k 2 dl crème fraiche, 34 % 
k 1 tsk finrivet citronskal
1 tsk sambal oelek
k ½ vitlöksklyfta, finriven
k 75 g parmesan, finriven
salt 

ROSTADE MORÖTTER MED PARMESANCRÈME

Tips!
Parmesancrèmen 

är även god att 
servera till annat 

grillat. 

Receptet på parmesan-
crèmen kommer  
från  Bladins inter- 
nationella skola  
i Malmö.
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VINTERMAT! 
Värmande
De bästa rätterna är de som ger tid över för annat! 
Våra mustiga, smakrika, smarta rätter blir klara  
i ugnen medan du leker med barnen.
R E C E P T:  D A N I E L L E  B R O O K E S   F O T O  &  S T Y L I N G :  E V A  H I L D É N

PULLED PORK I HAMBURGERBRöD
TID: 20 MIN + 5 TIMMAR I UGNEN

UGN: 130°

Temperaturen och tiden är hemligheten 

bakom det här otroligt saftiga köttet.

6–8 PORTIONER

k  1 ½ kg fläskkarré i bit
k  2 gula lökar, klyftade

k  6 vitlöksklyftor, skivade

2 ½ dl barbecuesås

KRYDDBLANDNING

k  1 grönsaksbuljongtärning
1 msk flingsalt
k  1 tsk grovmalen svartpeppar
k  ½ msk rörsocker
k  2 tsk chiliflakes
k  2 tsk malen ingefära
k  2 tsk malen koriander

TILL SERVERING

h amburgerbröd, rucola, surkåls-slaw  

och rostad lök

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 130°. Mortla ihop alla  

ingredienser till kryddblandningen.  

Gnid in hela köttbiten med kryddorna.

2. Lägg köttet i en gjutjärnsgryta eller en 

ugnsform. Fördela lök och vitlök runt om  

köttet och vänd runt allt i barbecuesås.  

Sätt på locket på grytan eller täck formen 

med aluminiumfolie. 

3. Tillaga mitt i ugnen ca 5 timmar. Ta ut  

köttet ur ugnen och dra sönder det med  

två gafflar. Det ska vara mört och trådigt.

4. Fyll bröden med kött, slaw, rucola och 

rostad lök.

FRANSK KÖTTFÄRSSÅS  
MED SIDFLäSK & SVAMP
TID: 20 MIN  

+ 1 TIMME ATT KOKA

En supergod, lite lyxig färs  

som går hem i alla åldrar.

6 PORTIONER

k  100 g rökt sidfläsk
k  200 g champinjoner
k  2 hackade lökar
k  500 g nötfärs
1 tsk salt
k  ½ tsk svartpeppar
k  150 g rotselleri, fintärnad

k  2 vitlöksklyftor, finhackade

k  2 msk tomatpuré
k   1 tsk torkad timjan eller  

2 msk färsk 

3 dl rött vin
3 dl vatten
k  2 köttbuljongtärningar

GÖR SÅ HÄR

1. Hetta upp en stekpanna och stek 

fläsk, svamp och lök tills fläsket  

fått fin stekyta. Lägg åt sidan.

2. Stek köttfärsen i en gryta tills  

den är smulig. Salta och peppra.

3. Tillsätt rotselleri, vitlök, tomat- 

puré och timjan i grytan. Stek ihop 

med köttfärsen under omrörning  

ca 2 min. 

4. Häll i vin och vatten och smula ner 

buljongtärningen. Häll över svamp-

fräset och låt grytan koka under lock 

på låg till medelvärme ca 1 timme.

SURKÅLS-SLAW  
MED RUSSIN

200 g surkål  k 2 rivna morötter
k ½ finhackad rödlök  k ½ dl majonnäs

k ½ dl russin  k  salt och peppar

GÖR SÅ HÄR: Blanda alla ingredien- 
ser till slawen. Smaka av  

med salt och peppar.

Fyll hamburgerbrödet  
med pulled pork och dina 
favorittillbehör. Mums!

Servera med  
spaghetti, potatis- 

mos eller ris.
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VÄRMANDE VINTERMAT / All t-i-ett-middag

2 0

VITLÖKSDOFTANDE UGNS- 
KYCKLING MED OLIVER 
TID: 15 MIN + 2 TIMMAR I UGNEN

UGN: 130°

Låt ugnen göra jobbet och köket  

fyllas av de underbara dofter.

8 PORTIONER 

ca 2 kg kycklinglårfilé
k  250 g körsbärstomater,  

ev delade

k  2 paprikor, i bitar (valfri färg)

k  2 dl kalamataoliver
k  8 vitlöksklyftor, skivade

k  1 kruka basilika
k  1 dl olivolja
2 msk flingsalt
k  1 tsk svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Fördela alla ingredienser på 

en ugnsplåt och ringla över olja 

(spara hälften av basilikan till 

servering). Salta och peppra. 

2. Tillaga mitt i ugnen ca 2 timmar. 

För krispigare yta på kycklingen, 

sätt plåten högre upp i ugnen, på 

grilleffekt, de sista 5 minuterna.

3. Servera med valfria tillbehör.

Bildtext bla bla bla 
bla bla bla bla bla.

TID: 15 MIN + 5–6 TIMMAR  

I UGNEN   UGN: 130°

En mustig och fantastiskt  

god gryta som sköter sig själv 

medan du får tid till annat.

6 PORTIONER

k  1 ½ kg högrev
1 msk flingsalt
k  1 tsk svartpeppar
k  2 msk olivolja
k  800 g krossade tomater
3 msk konc kalvfond
k  2–3 gula lökar, i klyftor

k  5 vitlöksklyftor, skivade

k  1 röd chili, strimlad

k  2 kanelstänger
k  3 lagerblad
k  ½ msk spiskummin
k  ½ msk malen koriander

TILL SERVERING

t ex klyftpotatis eller ris

Tips!
Om du har 

en ugnstålig 
gryta med 
lock – ställ 
hela grytan  

i ugnen.

   Tid i ugn 
=fritid

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:-
GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 130°. Salta 

och peppra köttet. Hetta upp 

olja i en stekpanna och bryn 

runt om. 

2. Blanda krossade tomater 

med resten av ingredienserna 

i en ugnsform och lägg ner 

steken i såsen. Täck formen 

med aluminiumfolie. 

3. Tillaga mitt i ugnen 5–6 

timmar. När köttet är klart 

ska det gå att dela med en 

gaffel. Servera med potatis 

eller ris.

GREKISKT LÅNGKOK I UGN
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VARDAGS AKUTEN / Mer matinspiration

gäller att inte fega med kryddningen, tipsar 
Sara. Vi ska öka på färskunskapen, och så 
ska jag lära er knepet som gör att ni rullar 
biffar i rekordfart.

Följ med och se när Sara sätter fart på 
både färsen och familjen Bjurberg i vad som 
kommer att bli veckans godaste middagar.

Jonas och Helen Bjurberg med barnen  
Vendela, 19 år, Vincent, 17 år, Nova, 12 år,  
och Folke, 3 år.

BOR: På Färingsö utanför Stockholm.

GÖR: Jonas jobbar i byggbranschen och  
Helen är frilansande journalist.

VANLIGASTE VARDAGSMATEN:  
Grönsaker i ugn med lax eller kyckling  
och fredagsfavoriten tacos.

Familjen i huset

DET ÄR HEMTREVLIG värme och en ansen-
lig mängd skor som möter Sara när hon 
kliver in i hallen hos familjen Bjurberg på 
Färingsö. 

– Är det du som ska laga maten? säger 
12-åriga Nora och tittar nyfiket på de full-
lastade matkassarna. 

– Jag tänkte locka in er alla i köket. Ju 
fler som hjälps åt, desto roligare kommer 
det att bli, säger Sara samtidigt som hon 
plockar fram älgfärs och tunnbröd.

Förutom Nora består familjen av ton-
åringarna Vendela och Vincent, lillebror 
Folke, mamma Helen och pappa Jonas.

– Färs är vår vardagshjälte och perfekt  
eftersom vi är många. Men vi behöver tänka 
nytt, och biffar gör vi alldeles för sällan, 
säger Helen.

Hon tycker att de är ganska traditionella 
i sin matstil och vill gärna få influenser från 
andra delar av världen. När Jonas jagar fylls 
frysen med viltfärs, men vad som ska lagas 
av den är en ständigt återkommande fråga. 

– Färs kan varieras i oändlighet, men det 

Sara Begner rycker ut!
 Matkreatören
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»Lasagne, köttfärssås och tacos – så ser vår  
färsvariation ut. Jag behöver få inspiration  

och en nystart«, säger Helen Bjurberg.  
Vi vill lära oss att laga färs på fler sätt.

T E X T :  N I N N A  E K B O M   F O T O :  M A R I A  Ö S T L I N 

M A T F O T O :  E V A  H I L D É N 

Hjälp  
oss att hitta  

nya färs- 
favoriter!

OK, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt!

VÄRMANDE VINTERMAT / All t-i-ett-middag

HET KIKÄRTSGRYTA MED  
TOMAT & SAFFRAN
TID: 20 MIN + 1 TIM KOKTID +  

TID FÖR BLÖTLÄGGNING  UGN: 150°

En snabbvariant: använd färdigkokta 

kikärter (400 g). Klar på ca 25 min!

4 PORTIONER

k  1 ½ dl torkade kikärtor  
(Obs! Blötlägg dagen innan.)

k  1 stor gul lök, i klyftor

k  3 fasta potatisar, skalade och  

tärnade (ca 300 g)

k  2 blekselleristjälkar, strimlade

k  2 vitlöksklyftor, skivade

k  1 msk olivolja
k  1 påse saffran (½ g)

k  1 msk tomatpuré
8 dl vatten
k  2 grönsaksbuljongtärningar
k  4 tomater, tärnade

k  2 lagerblad
½–1 piri piri eller 1 röd chili

salt 

TILL SERVERING

aioli
surdegsbröd

GÖR SÅ HÄR

1. Fräs ärtor, lök, potatis, blekselleri 

och vitlök i en gryta med olja, saffran 

och tomatpuré.

2. Häll i vatten och smula ner buljong-

tärningarna. Lägg ner tomater, lager-

blad och piripiri delad på längden.  

Låt småputtra under lock ca 1 tim. 

3. Servera med en klick aioli och ett 

surdegsbröd.
Om du inte tycker om hetta – uteslut piri piri och 

smaka av med lite chiliflakes på slutet istället.

Tips!
Gnid brödskivor 
med vitlök och 

stek lätt i olivolja. 
Gott att doppa i!

Så lyckas du med färsen, 
      6 smarta tips

Drycken som matchar vintermaten

Chill out Dark & Elegant, 70 kr + pant  
(PET-flaska) (2445), 1 000 ml.

Ett fruktigt och smakrikt vin med  
karaktär av svarta vinbär, plommon,  
örter, mörk choklad och fat. Passar  
bra till den franska köttfärssåsen.

Patchwork Pinot Grigio, 80 kr (6075),   
750 ml.

Vinet har en fruktig och blommig doft. 
Smaken är torr och fruktig med inslag  
av stenfrukter, päron och gul melon. 
Passar utmärkt till currygrytan.

           Patchwork Marche Sangiovese,  
79 kr (76750), 750 ml.

Ett medelfylligt, kryddigt och fruktigt  
vin med inslag av mörka bär, choklad  
och en touch av örter. Matchar den 
vitlöksdoftande ugnskycklingen.

Chill Out Rosé, 46 kr (1944), 750 ml.

Ett vin med frisk, fruktig och välbalanse-
rad smak med lite sötma och tanniner. 
Vinet har en karaktär av röda bär, hallon 
och jordgubb. God till pulled pork.

        Pasqua Sanzeno Chardonnay,  
213 kr (2907), 3 000 ml. 

Ett torrt och fräscht vin med inslag  
av tropiska frukter, päron, vanilj samt 
fat. Doften är mycket fruktig. Gott  
till pulled pork i hamburgerbröd. 

Ravenswood Vintner’s Blend Zinfandel, 
109 kr (26001), 750 ml.

Ett vin med fyllig smak av mogen frukt 
och örter. Mjuka tanniner och relativt 
lång eftersmak med inslag av söta 
frukter, mörk choklad och kryddor. 
Passar bra till det grekiska långkoket.

Alkoholfritt!Ekologiskt!

Ekologiskt!
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6 Recepten som får färsrätterna  
att smaka olika varje dag i veckan

1 Veckans  
godaste fisk

Ett bra knep för att göra vit fisk till en mid-

dagsfavorit är att förvandla den till färs. 

Fryst sej och kolja passar utmärkt som biffar 

eller burgare, men finfördelningen måste  

göras i matberedaren eller för hand. Kör du 

med mixerstaven förvandlas firren till en  

seg smet.

  2Rulla  
större bullar

Det tar inte många minuter att rulla  

bullar, forma biffar eller färsspett om  

du gör dem större. Det minskar även  

risken för att de blir torra. Skölj hän- 

derna i kallt vatten innan du börjar så  

fastnar inte färsen på fingrarna.  

Vardagslyxa och lägg till ett gott tillbehör.

• Tzatziki

• Yoghurt med ajvar relish

• Persilje- och vitlökssmör

• Picklad rödlök

• Fetaoströra

3Pippi  
på färs

Kökets riktiga bubblare är kycklingfärsen,  

som med sin lena och milda smak är en  

bra smakkompis till hetare kryddor.  

Blanda färsen med indisk curry, ingefära,  

spiskummin eller chili och låt dina favorit- 

smaker blomma ut i nya färsrätter.

 
 
 LAMMFÄRSBIFFAR MED  

AUBERGINEGRATÄNG
TID: 40 MIN

UGN: 220° 

4 PORTIONER

k  2 auberginer
1 tsk salt
k  1 dl olivolja
k  1 burk färdig tomatsås (ca 400 g)

k  3 dl finriven parmesanost
k  50 g rucola, till servering

LAMMFÄRSBIFFAR

k  500 g lammfärs
k  1 ägg
1 tsk salt
k  ½ tsk svartpeppar
k  1 vitlöksklyfta, riven

k  ½ dl hackad mynta
k  1 dl hackad persilja
k  1 dl hackade oliver
k  olja, till stekning

GÖR SÅ HÄR:

1. Skär auberginen i cm-tjocka  

skivor och salta. Låt stå ca 20 min, 

torka sedan av dem med papper. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna 

och stek aubergineskivorna tills de 

är mjuka med fin färg. Fördela i en 

ugnsform och häll på tomatsåsen. 

Strö över parmesanen och gratinera 

mitt i ugnen ca 20 min.

3. Blanda alla ingredienser till bif-

farna. Forma till biffar med blöta 

händer. Hetta upp olja i en stekpanna 

och stek biffarna tills de är genom-

stekta med fin färg.  

4. Servera biffarna med aubergine-

gratängen och rucola.

Måndag

Ta en  
köttfri dag

Vegofärs från frysdisken är perfekt när 
du enkelt vill ha fler köttfria dagar.  
Efter- som färsen är svår att forma pas-
sar den bäst finfördelad i pastasås och 
lasagne, i tacorätter, grytor och soppor.

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: TINA AXELS
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5             Kombinera 
färska råvaror 

och halvfabrikat
Stjärnkocken Mathias Dahlgren sysslar  
inte bara med finmat, han har även en  
stadig slev i vardagskastrullen. I nya kok- 
boken ”Hemkunskap” bjuder han generöst  
på allt som gör matlagningen enklare,  
roligare och framför allt godare.

Tänka framåt. Med bra planering  
blir det lättare att variera middagen. 

Det har husmödrar varit bra på historiskt och 
är något vi kan ta hjälp av i vår stressade tid.

Prova en ny teknik. Man kan lösa  
saker i ett kök på många sätt; de olika  

teknikerna ger bara lite olika resultat.  
Prova att ånga fisk och grönsaker i stället  
för att laga dem i ugnen, och servera med  
en asiatisk dippsås.

Kombinera färska råvaror med  
halvfabrikat. Ris-och grönsaksmix 

från frysdisken passar fint att steka och  
servera till biff. Thaisoppa på burk och färska 
musslor är lika enkelt som gott. Det finns 
många bra halvfabrikat i butiken att utgå från.

Vendela håller koll på lillsyrran.

Gör lasagnen vegetarisk!

Vincent och Folke har lärt  
sig rulla i rekordfart.

Sara
 och Nova är på gång.
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TID: 30 MIN

4 PORTIONER

k  800 g potatis
k  400 g fryst torsk  

eller sej (tinad)

1 ägg
k  ½ dl finhackad dill
k  ½ dl riven gul lök
k  2 tsk finrivet citronskal
1 tsk salt

CITRONGRÄDDSÅS

3 dl vatten 
k  1 fiskbuljongtärning
k  3 dl grädde
k  ½ citron, pressad saft

FÄNKÅLSSALLAD

k  1 fänkål, tunt hyvlad

k  ½ citron, pressad saft

2 krm salt
k  50 g ärtskott

GÖR SÅ HÄR

1. Koka potatisen i saltat vatten.  

Finhacka fisken till en färs eller 

mixa hastigt i en maskin med 

knivblad. Blanda med ägg, dill, 

lök, citronskal och salt. Häll av 

ev vätska som bildas. Forma 

små bollar med blöta händer.

2. Sås: Koka upp vattnet och 

smula ner buljongtärningen. 

Tillsätt grädde och citronsaft. 

3. Lägg försiktigt ner bollarna i 

såsen. Låt puttra på låg värme 

tills de är klara, 7–10 min.

4. Krama runt fänkålen med 

citronsaft och salt. Vänd ner 

ärtskotten.

5. Servera fiskbollarna med 

kokt potatis och fänkålssallad.

FISKBULLAR I CITRONGRÄDDSÅS

VARDAGS AKUTEN / Nya färsfavoriter

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

TID: 30 MIN

4 PORTIONER

k  3 dl ris
k  olivolja till stekning

k  500 g kyckling- eller hönsfärs

1 tsk salt
k  ½ tsk svartpeppar
k  2 msk gurkmeja
k  2 msk malen koriander
k  1 msk malen ingefära
k  1 tsk chiliflakes
k  1 gul lök, grovt hackad

k  3 vitlöksklyftor, skivade

k  ½ dl tunt strimlad ingefära
k  1 morot, tunt strimlad

k  1 kycklingbuljongtärning
4 dl vatten

TILL SERVERING

k  1 kruka koriander
k  3 dl yoghurt (10 %)

GÖR SÅ HÄR

1. Koka riset enligt anvisning  

på förpackningen. Hetta upp  

TID: 25 MIN

4 PORTIONER

k  600 g potatis
k  500 g viltfärs  

el annan köttfärs

k  2 msk smör
1 tsk salt
k  ½ tsk svartpeppar
k  4 tunnbröd

SÅS

k  ½ dl gräddfil
k  1 dl majonnäs
k  3 dl finhackad smörgås- 

gurka
k  1 dl finhackad persilja
salt och svartpeppar

TILL SERVERING

k  rårörda lingon
k  2 salladslökar, strimlade

GÖR SÅ HÄR

1. Koka potatisen i saltat vatten.   

2. Sås: Blanda gräddfil, majon- 

näs, smörgåsgurka och per-

silja till en sås. Smaka av med 

salt och peppar.

3. Dela färsen i fyra bitar och  

forma till rullar. Platta ut rull-

larna till avlånga biffar. Lägg 

biffarna i en het stekpanna 

med smör. Salta och peppra. 

Stek på båda sidorna. 

4. Fyll tunnbröden med mosad 

potatis, biff, salladslök, sås 

och rårörda lingon. 

2 msk olja i en djup stekpanna 

och bryn färsen. Salta, peppra 

och häll i en skål.

2. Stek de torra kryddorna i  

½ dl olja i samma panna under 

omrörning tills det börjar dofta. 

Tillsätt lök, vitlök och ingefära. 

Stek ytterligare någon minut. 

3. Tillsätt färs, morot, buljong- 

tärning och vatten. Låt små-

puttra 10 min under lock. 

Servera grytan med färsk 

koriander, yoghurt och ris.

INDISK CURRY PÅ KYCKLINGFÄRSTUNNBRÖDSRULLE MED VILTFÄRSBIFF & LINGON
Hej, familjen Bjurberg.  

Vilken är er nya färsfavorit?
”Vi älskar alla recept, men cannelloni  

var en klar favorit för både barnen  
och oss vuxna. Vi har gjort den på både 

nöt- och viltfärs och använt färska 
lasagneplattor men även testat med 

vanliga som fått koka upp först.  
Båda sätten fungerade lika bra.”

2 veckor senare

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Rårörda lingon
Det är lätt att göra egna 

rårörda lingon! Blanda  

4 dl frysta lingon med  

1 dl socker i en skål.  

Rör då och då tills sockret 

har lösts upp. 

CANNELLONIRULLAR
TID: 40 MIN  UGN: 175°

4 PORTIONER

k  300 g vegofärs, t ex sojafärs

k  1 msk olivolja
k  1 lök, hackad

k  1 morot, riven

k  1 vitlöksklyfta, finhackad 

k  1 msk torkad oregano
1 tsk salt
k  1 tsk svartpeppar
k  1 grönsaksbuljongtärning
2 dl vatten
k  2 dl crème fraiche
k  500 g färska lasagneplattor
k  2 burkar färdig tomatsås  

(à 420 g)

k  3 dl riven ost

TILL SERVERING

k  70 g salladsmix + ev basilika

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Stek färsen 

i olja med lök, morot och vitlök. 

Krydda med oregano, salt och 

Tips!
En snabb vinägrett till  

salladen: Blanda ½ dl olivolja 
med 2 msk balsamvinäger,  

1 msk honung, 1 riven vitlöks-
klyfta, salt och svartpeppar.

Tips!
En vanlig blandad  

grönsallad från en mixpåse, 
med vinägrette till, funkar 

lika bra som tillbehör.

peppar. Riv ner buljongtärningen 

och häll i vattnet. Låt puttra ihop 

någon minut. Ta bort pannan 

från värmen och vänd ner crème 

fraichen.

2. Lägg ut lasagneplattorna på 

bänken och fördela färsen på 

dem. Rulla ihop och lägg rullarna  

i en gratängform. Häll över tomat- 

såsen och se till att det kommer 

sås mellan rullarna. Strö på osten 

och gratinera mitt i ugnen ca 30 

min. 

3. Servera rullarna med en grön- 

sallad.

Raita är gott!
Till all indisk mat är det 

gott med en enkel yoghurt-

sås, en raita. Det enklaste 

är att riva äpple och blanda 

med matyoghurt. Smaka  

av med salt och peppar. 
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BARNENS KOCKSKOLA / Pastasal lad

 

 

Tips och erbjudanden för dig som är medlem och ägare

MedMera
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Vill du se Melodifestivalen live för poäng 
eller för halva priset?

Vill du att en av årets hetaste festival-
artister kommer på din fest? Var med 
och tävla och vinn ditt livs party!

Klassen, grannarna, jobbarkompisar eller 

hela ditt gäng, du väljer vem du bjuder!  

Vinn första pris och bjud upp till 60 stycken 

av dina vänner på fest där en av årets he-

taste festivalartister kommer och uppträder. 

Du fixar lokal. Coop bjuder på mat, dryck, 

snacks, DJ, ljud och ljus!

Som andra pris får fem vinnare present- 

kort på Coop till ett värde av 5 000 kronor 

som kan användas till att fixa en egen fest.

Allt du behöver göra för att ha chans att 

vinna är att handla på Coop under Melodi-

festivalturnéperioden, v 5–10, och spara 

kvittot. Gå in på coop.se/festival och läs  

mer om tävlingen och hur du tävlar.

Biljetter för PENGAR 

Handla på Coop för minst 500 kronor 

och köp biljetter för halva priset till alla 

genrep, fredag kväll och lördag matiné. 

Max sex biljetter per person. 

Pris per biljett:  
262,50–325 kronor.

Datum att skriva  
in i kalendern
Deltävling 1: .......................... 3–4/2, Göteborg

Deltävling 2: ........................... 10–11/2, Malmö

Deltävling 3: ..............................17–18/2, Växjö

Deltävling 4: .................... 24–25/2, Skellefteå

Andra chansen: ....................3–4/3, Linköping

Final: ................................ 10–11/3, Stockholm

Biljetter för POÄNG 

• För 70 000 poäng kan du välja två  

kategori A-biljetter till deltävlingarna 

och Andra chansens genrep. 

• För 90 000 poäng kan du välja två 

kategori A-biljetter till finalens genrep 

på Friends Arena.

Läs mer och boka på coop.se/festival

århundradets 
klassfest!

Tävla om

Årets bästa fest!

Barnens enkla pastasallad

1  Koka 300 g pastasnäckor i saltat  
vatten enligt anvisningen på för- 

packningen. 
2 Häll ner 100 g frysta sojabönor  

i pastavattnet de sista 2 minuterna  
av koktiden. 

4   Strimla 140 g bacon.

7  Blanda ihop pasta och bönor med 
bacon, halloumi och 200 g körs-

bärstomater. 

5  Stek halloumin i 1 tsk olivolja  
till fin färg.

8 Tips: Pressa över saften av  
½ liten citron och häll på 1 msk  

god olivolja. Smaka av med salt.

3 Skär 200 g halloumi i tärningar.

6 Stek bacon lätt krispig i samma  
stekpanna. 

 Köp hem:

Finns redan  
hemma:
Olivolja, citron  

och salt.

TID: 30 MIN 

4 PORTIONER

Pastasnäckor Frysta sojabönor Halloumi Bacon Körsbärstomater

Smarrigt!  
tycker Hannah,  
8 år, som lagade  

maten.

2 8

KOLLA IN  
FILMEN!

Sean Banan överraskade 
klass 4A på Milstensskolan 
i Täby. Se filmen på coop.se 

och tävla om århundra- 
dets klassfest! 
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Ta hjälp av en 
vuxen att hälla  

av vattnet.

Så här glad blev Frans 
när han vann Melodi-
festivalen 2016.
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Lyxkryssa med extra av allt!
Och de nominerade är...
Restaurangguiden White Guide samarbetar med 
Coop för att premiera restauranger med smak  
för växtriket.

För andra året i rad delar White Guide, Sveriges 
största restaurangguide, ut priset Årets Terroir 
Award i samarbete med Coop.

Utmärkelsen finns för att premiera restauranger 
som förnyat och/eller fördjupat förhållningssättet 
till råvaror från växtriket med hänsyn till ursprung, 
smakkvalitet och hållbarhet. Priset hyllar kraften 
som finns i mångfald och den rikedom som olika 
ursprung och karaktärer bidrar  
till på våra matbord.

Bo i svit, njut av bubbel, fruktkorg 
och lyxig frukost. Varför åka till 
Karibien när du kan lyxkryssa på 
hemmaplan? Med Silja Line kan du 
som medlem resa för såväl poäng 
som peng. Nu har du dessutom 
chansen att vinna en drömhelg till 
sjöss för två!

Många kanske inte förknippar en resa på 
Östersjön med superlyx, men sanningen är 
att Silja Line har förstklassiga lyxpaket. 

Väljer du att göra en lyxkryssning ingår 
allt det där extra: flott hytt med havsutsikt, 
bubbel, fruktkorg, choklad, minibar och 
frukost i avskildhet i à la carte-restaurang. 

Om du inte enbart vill ligga i sängen 
och njuta av den storslagna havsutsikten 
kan du upptäcka fartygets alla små oaser. 
Kanske en skaldjursplatå eller fine dining 
med utsökt vinpaket eller varför inte en 
stund i relaxen. Silja Line har uppgraderat 

sviterna och finslipat matupplevelserna, 
allt i takt med den ökade efterfrågan på ett 
lyxigare utbud. 

Matts Gottfarb, försäljningsdirektör på 
Silja Line, har efter otaliga resor över Öster-
sjön hittat sina personliga favoriter ombord. 

– Att vakna till sin egen havsutsikt och  
se den mäktiga skärgården passera förbi  
är en oslagbar känsla. Brunchen är fantas-
tisk god, och så gillar jag taxfree-shopping 
där man kan shoppa loss utan att det kostar 
skjortan, säger han och menar att trots all 
lyx ombord är det ändå tiden tillsammans 
som är det mest dyrbara. 

– Vi på Silja Line vet att tid ihop är det 
som våra resenärer värderar högst. 

Att få kliva ombord, lämna vardagens 
måsten och bara vara tillsammans. Lyxen 
som många vill ha på köpet är en extra  
bonus.          

            ÅSA STEINSVIK

Läs mer och boka på coop.se/tallinksilja

Tävling 
Var med och tävla om en 40 timmars  
lyxkryssning för två till Helsingfors. 

Det här kan du vinna: Boende i  

Commodore-hytt med minibar med  

förfriskningar, frukt, specialfrukost, 

3-rätters middag och besök på  

Sunflower Oasis. Tillgång till Commo-

dore-loungen med bar och bastu.

Mejla ditt svar på frågan nedan till  

mersmak@coop.se senast den 20  

mars. Skriv Helsingfors i ämnesraden.

Fråga: I vår lämnar prylarna och maten 
Coops Poängshop och ersätts av  
värdecheckar. Men från vilket datum?

1) 28 februari   X) 1 mars   2) 15 mars 

Tävla om en lyxig 
kryssning med boende 
i Commodore-hytt. 

Njut en stund i bubbel- 
poolen  före middagen.

Köp fina f isken från Coop 
Du vet väl att Coop bara säljer schysta fiskar som kommer  

från hållbara bestånd? Nu kan du köpa färsk MSC-certifierad  

fisk och skaldjur i alla Coops färska fiskdiskar.

Nu förenklas Poängshoppen! 
Prylar och mat lämnar Poängshoppen och  
ersätts med värdecheckar.

Nu gör vi det enklare för dig! Från och med 1 mars 

2017 kommer Poängshoppen enbart att innehålla 

erbjudanden från partner och värdecheckar som 

du kan använda på Coop. Poängvaror från Coop 

kommer att utgå. Det betyder att du tar ut en 

värdecheck i Poängshoppen oavsett vad du vill 

hämta ut i butik. Värdecheckarna kommer att  

finnas i valörer från 30 kronor till 2 000 kronor.

Har du samlat till en poängvara på Coop,  

se till att ladda ner den från Poängshoppen före 

den 1 mars. Från nedladdningsdatumet har du  

tre månader på dig att hämta ut varan i din Coop-

butik. Kom ihåg att höra med din butik om de har 

just din vara.

Björn
Björnson

4 MYTER  
OM EL

El är inte dyrare under vintern, rörlig el är  
billigast i längden och grön el är inte alltid vad  
du tror. GodEls expert Björn Björnson avslöjar  

fyra myter om energisparande. 

 

1) Fast elpris ger mer kontroll  
på elkostnaden. 

Sanning: Rörligt är billigast i längden. Med fast pris får  

du koll på vad du betalar för elen, inte på vad du förbrukar,  

vilket har störst påverkan på priset. 

 

2) Elen är dyrare under vintern. 
Sanning: Utbud och efterfrågan styr elpriset, inte vilken  

årstid det är. Elpriset är ofta lika högt under sommaren som  

på vintern, beroende på minskad kärn- och vattenkraft- 

produktion under sommaren. 

 

3) Med ”Grön el” får jag  
miljövänlig el. 

Sanning: El märkt ”Bra Miljöval” försäkrar att din el kommer  

från förnybara energikällor och ställer krav på hållbar  

elproduktion. Begreppet ”Grön el”, som ofta används, saknar 

däremot definition och en granskande tredjepart. 

4) Elpriset har ökat de  
senaste 20 åren. 

Sanning: Det är framför allt ökade skatter och moms  

som har lett till att elpriset har stigit sedan avregleringen  

på 1990-talet. Själva priset på elen är en relativt  

liten del i ökningen. 

GodEl är Coops partner. Med GodEl får du därför  

poäng på din elräkning och bidrar till välgörenhet  

utan att det kostar dig något extra. Läs mer och  

bli kund du med. coop.se/godel.

FÅ POÄNG  
PÅ DIN RESA!

Du har alltid kunnat använda  
dina Coop-poäng när du bokar  

resor med Silja Line. Nu får  
du även poäng på dina  

resor med Silja Line. 

Vinn  
kryssning  
för två

Vinnaren presenteras  
på White Guide-galan  
i Göteborg den 6 mars.  
Och de nominerade är:  

• Agrikultur, Stockholm

• Far i Hatten, Malmö

• Fotografiskas Restaurang, Stockholm

• Gula Hönan, Hemse
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Värdecheckarna  
hittar du i Poäng- 

shoppen.

Poängshoppen hittar du i medlemspunkten  
i butik, på coop.se och i coop-appen.
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Gurkmeja 
är grejen!

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.

Sätt färg på 
februari!

Bästa må bra-tipsen!

 

1 Ät mer  
grönsaker. 

Så enkelt är  
          det!

 2 Drick massor  
av te! Gärna  

     av olika bittra  
              örter. 

 
 3 Ät lagom  

stora portioner  
 – det är bra för  
   matsmältningen.

VEGO I  
MER SMAK!

Cecilia Davidsson är kock, 
kokboksförfattare och expert  
på hälsosam, uppiggande mat 
med mycket färg och smak.

Vego!
extra sidor för dig som vill äta mer grönt
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GURKMEJADRESSING
TID: 5 MIN

Sväng runt med kokta nudlar, 

med ångade grönsaker eller 

som här med gröna blad och 

knaprigt jordnötshack!

2 DECILITER

4  cm färsk gurkmeja, skalad

k  3 cm färsk ingefära, 

skalad

2  msk misopaste (buljong 

för att göra misosoppa)

k  1 citron, finrivet skal  

och saft

1 msk tamarisoja (japansk)

1/3 röd chili
1 dl vatten
k  2 stora färska dadlar,  

urkärnade

k  2 tsk dijonsenap
k  ½ tsk örtsalt
k  ½ dl olivolja

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa alla ingredienser  

utom oljan helt slätt. 

2. Häll ner oljan i en tunn  

stråle under konstant  

vispning eller fortsätt  

mixa. Dressingen håller  

ca 2 veckor i kylen.

Bästa maten i februari?
– Olika varianter av risotto, 

gärna med mycket grönsaker och 

sallad till. Det är enkelt att byta  

ut riset mot quinoa, välja naken-

havre eller durra. Eller varför inte 

göra risotto utan gryn men med 

grovt riven broccoli och blomkål 

istället, det går lite snabbare.

Någon råvara du vill fram-
hålla?

– Mjölksyrade grönsa-

ker (opastöriserade). De 

säljs färdiga om man inte 

gör själv, olika sorter som 

kimchi, surkål, syrad rödkål 

eller daikon. De bidrar med 

god syra i och till maten samt 

med fina bakterier, och bland 

annat vitamin C och B12.

På vilket sätt är maten i din  
bok bra för magen?

– Dels använder jag tillag-

ningsmetoderna fermenterat, 

groddat och torkat, som gör 

råvarorna mer lättsmälta och 

näringstäta, dels är recepten 

rika på klorofyll och innehåller 

mycket fibrer och citron.

Silver 
i köket.

Guld 
på bordet.

Svart
till något 
alldeles
extra.

www.zeta.nu

Vår olivolja till köket har silverfärgad topp. De är perfekta till 
matlagning, stekning, i såser och dressingar.
 Olivolja till bordet har guldfärgad kork. De har � na, fräscha 
smaker och gör sig bäst att ringla över maten vid servering 
– sallad, pastarätter och andra favoriter.

Och vill du uppleva något alldeles extra är det Zetas regions-
olivoljor med svarta korkar du ska titta efter. De har komplexa, 
fantastiska smaker som bara kan skapas på ett fåtal platser 
i hela världen.
 Silver, guld eller svart – så enkelt är det!

Så här lätt väljer du rätt olivolja.
Hur ska man veta vilken olivolja som är bäst, när det � nns så många? Enkelt! Titta på korken.

L
o

kala av
vikelser kan fö

reko
m

m
a

SMAKRIK  
& SUPERNYTTIG!

Cecilia  
Davidsson.
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VEGO! / G odare vardag

m e r  s m a k  n r  2  2 0 1 73 4

Sofia von Porat lagar vegorätter som passar perfekt i vardagen.  
Och vad kan vara bättre efter jobbet än en krämig, färgglad och 

smakrik bowl? Fylld av energi, färg och massor av smak.
R E C E P T :  S O F I A  V O N  P O R A T   U R  B O K E N :  V A R D A G S M A T  F Ö R  A L L A  ( T U K A N  F Ö R L A G )

BUDDHA BOWL
TID: 25 MIN

En buddha bowl ska vara fylld till bräd-

den med olika smaker och konsistenser.

4 PORTIONER 

k 400 g fast naturell tofu 
k 3 dl råris 
k 250 g broccoli, i små buketter

k 1 paprika, strimlad

k 2 msk olja 
k 3 dl majs
1  msk tamarisoja (eller japansk soja)

k sesamfrön 
k ev färsk koriander 

HEMGJORD BBQ-SÅS 

k 1 ½ dl krossade tomater 
k 1 ½ dl ketchup 
k 1 msk agavesirap eller honung

k 2 msk äppelcidervinäger 
1  msk tamarisoja (eller japansk soja)

k 1 tsk paprikapulver 
k 1 tsk chilipulver 
k 1 tsk torkad oregano

GÖR SÅ HÄR

1. Skär tofun i tärningar och låt rinna 

av på hushållspapper. Koka riset enligt 

anvisning på förpackningen. Vispa ihop 

alla ingredienser till BBQ-såsen. 

2. Hetta upp olja i en stekpanna och 

fräs broccoli och paprika hastigt. Till-

sätt majs och tamari. Stek någon minut 

till och häll upp i en skål.

3. Stek tofun i samma panna med lite 

olja tills den har fin färg runt om. Häll  

i 1 dl av BBQ- såsen och låt småputtra 

ca 3 min. 

4. Servera ris, grönsaker och tofu i ser-

veringsskålar toppade med torrostade 

sesamfrön och ev koriander. Servera 

med mer BBQ- sås.

Förutom att  
de är underbart 

goda håller  
de värmen  

så bra!

  K
räm

igt, 
v rm

t och go t. Bäs  i ja ua i!

Sof  ia von Porat
Vad kännetecknar din matfilosofi? 

– Trots att jag blev vegetarian redan i 

tioårsåldern fick jag upp intresset för mat 

först långt senare, när jag började resa 

och bo utomlands i flera år. Då träffade 

jag många passionerade kockar som 

inspirerade mig och hjälpte mig att upp-

täcka hur spännande, enkelt och givande 

det är att laga vegomat.

Hur får du till god vegomat i vardagen?
– Med en välfylld kryddhylla! Med 

KRÄMIG  
SöTPOTATISCURRY
TID: 25 MIN

Gjord på en handfull prisvänliga ingredienser 

är detta en perfekt vardagsräddare.

4 PORTIONER 

k 3 dl ris, gärna basmati

k 700 g sötpotatis
k 2 schalottenlökar, strimlade

k 1 msk olja 
2 msk röd currypasta 
k 1 burk kokosmjölk (400 ml) 

2 dl vatten 
k 70 g babyspenat 

TILL SERVERING

k  1 dl saltade  
jordnötter 

k 1 kruka koriander 
k 1 lime, i klyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Koka riset enligt anvisning på förpack-

ningen. 

2. Skala och skär sötpotatisen i 1 cm stora 

kuber. 

3. Värm olja i en kastrull och fräs lök och 

potatis i currypastan någon minut. 

4. Häll i kokosmjölk och vatten. Låt koka  

10–15 min. Smaka av med salt.

5. Vänd ner spenaten och servera med  

ris, jordnötter, koriander och lime.

Tips!
Du som  

gillar lite  
klös i maten 

– strö på  
chiliflakes.

Bowls är bäst!

hjälp av olika kryddor kan du variera en 

rätt på många olika sätt, vilket förenk-

lar vardagsmatlagningen rejält. Att laga 

vegomat ska vara något som vem som helst 

kan klara av. Mina rätter är enkla att göra 

och kräver varken massor med tid eller 

konstiga ingredienser. 

Vad äter du under den kalla årstiden? 
– När kylan är som värst är soppor och 

grytor ett gott sätt att värma upp både 

kropp och själ. Gärna med rotfrukter i sop-

pan, och ett gott färskt bröd att doppa i.

Sofia von Porat  
är aktuell med  
ny kokbok.

BB
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PROTEIN 
– på allas läppar

Frukostflingor, mjölkprodukter och vatten. Allt finns nu med extra protein.  
intresset för proteinberikad mat har exploderat. Men behöver  

vi äta mer protein, egentligen? Mer Smak frågade experterna.

DET ÄR INTE LÄNGRE BARA muskelbyggare 
som köper proteintillskott. Det förstår alla 
som går en runda i matvarubutiken. På 
hyllorna trängs proteinberikade livsmedel. 
Det är allt från proteinbars till spaghetti, 
kvarg och vatten med tillsatt protein. 

Protein är hett. Kanske beror det på att 
vi uppmanas att äta mindre kött – en stor 
proteinkälla - för klimatets skull? Vissa 
väljer bort köttet helt och blir vegetarianer 
eller veganer. Det kan också vara intresset 
för träning som bidrar till proteinboomen.

När det dessutom står på förpackning-
arna att protein är hälsosamt åker den där 
berikade flingan lätt ner i shoppingkorgen.  
För säkerhets skull. Bra vill vi ju må. 

Men faktum är att protein är ett av 
få näringsämnen som det går att skriva 
lockande näringspåståenden om på livsme-
delsförpackningarna. Anneli Bylund, som 
är dietist och hållbarhetsstrateg på Coop, 
förklarar varför.

– Reglerna är väldigt strikta kring 
närings- och hälsopåståenden för produk-
ter inom EU. Skulle man till exempel göra 
ett näringspåstående om fibrer skulle det 
handla om tarmfunktionen – och vem vill 
köpa fiberrik mat då?

I själva verket får vi i oss allt protein vi 
behöver med den vanliga maten. Många 
fler livsmedel än man tänker på innehål-
ler ofta protein naturligt. Det förklarar 
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PROTEINCHOCK-  
SMOOTHIE 

Till 4 glas: Mixa 2 bananer, 2 äggvitor,  
5 dl sojadryck, ½ msk kakao och  

2 dl naturell kvarg. 

Vad är protein?
• Protein är kroppens  

byggstenar. Det bygger  

upp muskler, hår och naglar. 

Protein är även katalysa- 

tor för reaktioner och signal- 

substanser i kroppen. 

• Finns i animaliska produk-

ter som kött, mjölk och ägg 

och i livsmedel från växt- 

riket, som bönor, linser, nöt-

ter, hampa och sädesslag.

• Protein i kosten byggs  

upp av 20 olika aminosyror.  

De frigörs i kroppen och är 

sedan med och bildar nya 

proteiner. 

• Nio aminosyror är livsnöd-

vändiga. Dem får vi enbart 

genom kosten, och de avgör 

till stor del proteinkvaliteten.

Mer Smak i samarbete med Planti

 I 
vårt grannland Finland, närmare 

bestämt i Åbo, ligger Plantis lilla 

fabrik. Här produceras alternativ till 

mejeriprodukter som mjölk, grädde 

och yoghurt med råvaror enbart från 

växtriket. Många tror att växtbase-

rade alternativ inte smakar lika gott 

som traditionella, men Planti bevisar 

motsatsen. Produkterna har snabbt 

blivit det självklara valet för den som 

vill äta klokt utan att kompromissa 

med smaken. Nu lanserar man YogOat, 

ett efterlängtat alternativ till yoghurt, 

gjort på havre. 

YogOat finns i två smaker, en natu-

rell och en smaksatt med vaniljfrön. 

Fri från laktos och med en låg halt av 

mättat fett. Perfekt för den som vill  

ha en bra start på dagen eller börja  

det nya året med godare vanor.

Mattias Kristiansson, den folk-

kära vegofantasten, har provsmakat 

nyheten. 

– Den är söt, fast inte så där jätte-

söt som yoghurt kan vara. Tvärtom har 

den en naturlig smak av vanilj och utan 

det lite bittra på slutet, som andra 

växtbaserade produkter kan ha. Den 

är helt enkelt jättegod, säger Mattias, 

som har specialkomponerat en tårta 

där YogOat spelar huvudrollen.

1) Lyx:  
Låt YogOat rinna  

av i kaffefilter.  
Då blir konsistensen 

lite tjockare och 
smaken ännu mer 

intensiv.  

2) Dessert:  
Servera YogOat 
i glas och smula 

digestivekex  
över. 

3) Glassigt:  
Häll YogOat i en  

bunke med lock och  
ställ i frysen. Rör om  
då och då och snart 
har du en supergod 
och nyttigare glass.

Plantis  
produkter från 
växtriket hittar  

du i alla stora 
butikskedjor. 

.

.. ..
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Marcus Moberg, som är närings- 
fysiolog och forskare på GIH, Gymnastik- 
och idrottshögskolan. 

– Produkter med tillsatt pro-
tein eller rena proteintillskott 
är inte nödvändiga. Däremot 
kan de vara praktiska i vissa 
situationer. Hinner du inte äta 
middag före träningen, till exem-
pel, kan de vara bra, eller om du vill 
gå ner i vikt, säger han. 

Han är glad över att proteinets roll lyfts 
fram. Tidigare har fokus varit på kolhydra-
ter och fett – de två andra näringsämnen 
som täcker majoriteten av vårt energi-
behov. 

– Proteinet står för en mindre del av vår 
energi men har en mycket viktig roll som 
kroppens byggstenar, bland annat. Vi be-
höver protein för att fungera och inte bara 
för att bygga muskler, även om vi består 
till cirka 35–40 procent av muskler. Protein 
finns i alla celler och vävnader, säger han.

Dagsbehovet är 0,7 till 0,8 gram protein 
per kilo kroppsvikt. Det motsvarar ungefär 
60 gram per dag i genomsnitt. Äter du till 
exempel 100 gram kycklingfilé har du fått 
en tredjedel av dagsbehovet. 

DET ÄR BARA OM DU TRÄNAR aktivt och 
kontinuerligt, oavsett om det är kondi-
tionsträning eller styrketräning, som du 
behöver mer. Ungefär dubbelt så mycket 
per dag. Men även idrottare klarar sig 
utan proteinberikade livsmedel, eftersom 
det större energibehovet ger ett ökat pro-
teinintag i sig.

För den som är vegetarian eller vegan 
då? 

– Ät en kombination av baljväxter, 
nötter och spannmål så kompletterar de 
varandra. Annars kan du få för lite av vissa 

Källor: Dietist Anneli Bylund, Coop, och närings- 

fysiolog Marcus Moberg, GIH.

Alkohol är beroendeframkallande.

Probably the best range

Nyhet! Carlsberg Non Alcoholic och Carlsberg 3.5% 33 cl burk i ny ekologisk tappning.

essentiella aminosyror. Äter du kött, mjölk 
och ägg får du i dig dem alla automatiskt. 
De är livsnödvändiga, och vi får dem bara 
genom kosten. Skulle man till exempel 
enbart äta frukt och grönt blir det ett pro-
blem, säger Marcus Moberg.

Så även om ett livsmedel i sig inte 
innehåller extra mycket protein kan 

det vara mycket bra i kombination 
med ett proteinrikt livsmedel.

FÖR MYCKET PROTEIN är däremot 
ingen hälsorisk – musklerna verkar 

bara inte dra nytta av det. Man har 
spekulerat i om njurarna och levern kan 
ta skada, men några vetenskapliga bevis 
finns inte. Då är det viktigare att sprida 
intaget under dagen, om man vill bevara 
eller öka sin muskelmassa – att få i sig 
protein fyra, fem gånger per dag snarare 
än en stor mängd vid lunch eller middag. 

Anneli Bylund säger att vi generellt 
blivit mer intresserade av vad vi stoppar  
i oss och att informationen är lättillgäng-
lig. Men det kan även leda till oro i onödan.

– ”Jag måste ha mina proteiner”, säger 
många, vilket förenklar hur livsmedel är 
uppbyggda. Men det är ett positivt ord.  
För många står det för en del i måltiden 
som ger mättnad, utan att värdera om det 
är kött eller annat. Men att få i sig tillräck-
ligt med protein är lätt, säger hon. 

               ANNA BJÖRE

 • Du som är vegetarian
För att få ett komplett proteinintag ska du 

kombinera t ex ris med nötter eller bönor 

(som lins- och böngryta med ris). Eller pasta/

bröd med bönor. Dricker du mjölk och äter 

ägg behöver du inte tänka på att kombinera 

olika proteinkällor. 

 • Du som tränar mycket
Protein är viktigt för att tillgodogöra sig trä-

ning. Ät gärna protein strax före, under eller 

upp till en timme efter passet. Kolhydrater är 

också viktigt för återhämtningen vid intensiv 

träning. Så ät gärna kolhydrater inom en 

timme efter. En till två frukter och cirka 5 dl 

mjölk är en bra riktlinje.

 • Du som vill gå ner i vikt
Välj mat som ger mindre energi än vanligt 

men ändå mättnad. Protein mättar längre än 

motsvarande mängd kolhydrater eller fett. 

Det går även åt mer energi för kroppen att 

bryta ner protein än kolhydrater och fett, och 

en stor andel protein i maten kan göra att du 

tappar mer fett än muskler i viktnedgången. 

Ät gärna grova grönsaker tillsammans med 

baljväxter, mager kyckling eller mager fisk.

» Att få i sig tillräckligt  
med protein är lätt.«

PROTEIN- 
GUIDEN

PROTEINMÄNGD! 
gram / 100 gram

Källa: Livsmedelsverket m fl

Proteinatlasen är ett svenskt forsk-

ningsprojekt där kroppens alla proteiner 

har kartlagts. 20 000 olika proteiner 

studeras en i taget för att vi ska förstå 

hur de fungerar biologiskt och vad de be-

tyder för vår hälsa. Det brukar liknas vid  

ett stort lego där de olika proteinerna 

används överallt men i olika mängd. 

Nyckeln till bot mot cancer och  

alzheimer kan finnas här. Redan idag 

binder alla våra cirka 600 läkemedel  

till proteiner, även cancermedicinerna.

Läs mer: proteinatlas.org

Stor svensk kartläggning av kroppens proteiner

Källa: Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Kvarg .................. ca 12    

Stekt kyckling ..ca 27 

Mozzarella ........ca 29  

Nötter ......... ca 18–23  

Baljväxter ......ca 8–11

Marcus
Moberg

Röda linser ... ca 27  

Fullkornsbröd ca 9  

Ris ................ca 3–4  

Pasta ............... ca 6  

Havregryn..... ca 13

Protein hjälper kroppen 
att återhämta sig efter 

intensiv träning.
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Vi vill ge matglädje till alla våra läsare. Alla 

recept i Mer Smak som är naturligt gluten-

fria 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 rekom-

mendationer vid märkning av recepten. Enligt 

dem tål en laktosintolerant ca 5 g laktos om 

dagen. Ett recept för 4 personer som inne- 

håller 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 specialframställd.  

Var noga med att läsa på förpackningen vad 

produkten innehåller.

MER OM LAKTOS: De flesta mejeriprodukter 

går att hitta laktosfria. De små mängder laktos 

som ingår i smör och margarin har vanligen 

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

Obs! Laktosfritt i Mer Smak innebär inte att 

receptet är fritt från mjölkprotein.

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

KOLL PÅ GLUTEN & LAKTOS!

Plastas med rörsocker!
När vi gör Mer Smak tänker vi grönt i alla led. 

Därför tillverkas plastpåsen 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.

Redaktionell produktion
Vi Media AB 
bud: Norra Riddarholms hamnen 1,  
111 28 Stockholm 
post: Box 2052, 103 12 Stockholm

redaktionschef 
Anna Thorsell 
anna.thorsell@vi-tidningen.se

art director 
Lotta Bergendal 
lotta.bergendal@vi-tidningen.se

redaktör 
Anna Gidgård 
anna.gidgard@vi-tidningen.se 

korrektur Per Hasselqvist

redaktionell repro  
Kerstin Larsson

omslagsfoto  
Eva Hildén

tryck  
Strålfors/Evers Druck  
GmbH, Meldorf, Tyskland

Allt innehåll i Coop Mer Smak lagras elektron-
iskt och blir åtkomligt via internet. Icke an- 
ställda skribenter, illustratörer och fotografer 
måste meddela eventuellt förbehåll mot detta.

Coop Sverige AB 
171  88 Solna 
010-743 10 00 
mersmak@coop.se

ansvarig utgivare
Björn Larsson 
bjorn.larsson@coop.se

publisher
Tia Jumbe  
tia.jumbe@coop.se

redaktör  
Ewa Lundström  
ewa.lundstrom@coop.se

chef coop provkök 
Sara Begner
sara.begner@coop.se

kock och receptör  
Danielle Brookes
danielle.brookes@coop.se

Utgivare Coop Mer Smak

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

Medlems-
erbjudanden 
laddade på 
ditt kort

Erbjudandena är laddade på ditt  MedMera-kort 
och gäller t o m 5 mars 2017. Erbjudandena gäller 
en gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 
2. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar 
oss för ev. tryckfel.

10k
rabatt
VALFRI GOD MORGON 
FIBERDRYCK.
Välj mellan osockrad, fullkorn osockrad 
eller fullkorn. 400 g.

10k
rabatt

5k
rabatt
VALFRI PLANTI YOGOAT 
ELLER SOYGURT.
Mjölk- och laktosfri yoghurt från 
växtriket. 750 ml.

5k
rabatt
VALFRI ZETA EXTRA 
VERGINE OLIVOLJA.
Gäller Zeta Classico Extra Vergine (för 
matlagning) eller Zeta Frutt ato Extra 
Vergine (för smaksätt ning). 750 ml.

15k
rabatt
KRONFÅGEL 
SMÅ & FINA FILÉER.
Premiör! Finputsade innerfi léer ca 600 g, 
av svensk gårdskyckling. Extra möra 
och därför så goda! 

 FÖR ALLA TJEJER5 KILOMETER

 ANMÄL
6 KOMPISAR

- COOP BJUDER
PÅ PICKNICK

15 KR AV
ANMÄLAN
GÅR TILL

BARNCANCER-
FONDEN

110 000 TJEJER
20 STÄDER

 malmö, helsingborg, halmstad, göteborg, 
vänersborg, växjö, kalmar, norrköping, jönköping, karlstad, falun, 

stockholm, uppsala, gävle, örebro, västerås, luleå, umeå, sundsvall, östersund

 Låt Vårruset bli en kul grej med kompisarna, en formkoll eller början 
på ditt nya träningsliv. Vårruset är ett lopp för alla tjejer - gammal 

som ung, nyss uppstigen ur soffan, som riktigt vältränad. 
Du kan springa, jogga eller gå banans fem kilometer. 

VÅRRUSET.SE

#VÅRRUSET

annonsrepro 
Done, Stockholm

annonsbokning  
CR Media 
08-522  998  50 
info@crmedia.se

redaktionsråd
Anki Yafele, Bisse och Fredrika 
Frid, Emma Sandgren, Elin  
Svensson, Jose Fluxà

spärr av medmera-kort 
010-743  38  50  
(Dygnet runt alla dagar.)

ingen betydelse för lak tosintoleranta. Lagrad 

hårdost anses laktos fri. Byt gärna ut mjölk 

mot laktosfri mjölkdryck, havredryck, soja-

dryck eller risdryck.

Tänk på att en del produkter inne håller 

skummjölkspulver som inne håller laktos.

Nästa 
Mer Smak 

dimper ner i din  
brevlåda 20–22 

mars. 
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SARAS SÖTA / Glasstårta

Mellotårta!
Glasstårta med extra allt!  
För en av årets festligaste kvällar.
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T  

S T Y L I N G :  K A R O L I N A  O L S O N  H A G L U N D

Toppa ev med  
mer maränger och 

chokladsås vid  
servering.

LOST CITY Upplevelsebadet i Gustavsvik. Entré, barn – 11 000 poäng.

TALLINK SILJA Kryssa med familjen. 
Det finns något som passar alla.
40 timmars kryssning i B-hytt – 60 000 poäng.

SF ANYTIME Hyr en film hemma 
i soffan. 1 film – 3500 poäng.

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.

SF ANYTIME SF BIO Gå på bio och upplev film när den 
är som bäst. 1 biobiljett – 12 000 poäng.

Hotellpremie

Våra utvalda partner: 

Använd d� a � äng och
gör någ�  k  t� l	 � � s!

SPORTLOV?

Coop_Partnerannons_MerSmak_Nr2.indd   1 2016-12-28   15:54

Tips!
Rör bara lite  

när du tillsätter 
hasselnöts- 

cremen i smeten, 
så behålls den 

vackra ripplingen.

GLASSTÅRTA MED BANAN & HASSELNÖTSCREME
TID: 20 MIN + TID I FRYSEN

12 PORTIONER

k 4 ägg
k 1 dl strösocker
k 1 banan
k 5 dl vispgrädde
ca  600 g hasselnötscreme  

(t ex nutella)
½ påse maränger (60 g) 
ev chokladsås

GÖR SÅ HÄR

1. Separera äggula och ägg- 
vita i varsin bunke. Vispa 

äggvitan med hälften av sockret till ett 
fast skum. Vispa äggulan porös med 
resten av sockret. Mosa bananen med 
en gaffel och vispa ner i äggulesmeten. 
2. Vispa grädden fast och fluffig. Värm 
hasselnötscremen i mikro eller försik-
tigt i vattenbad, så att den blir lösare, 
men inte för varm.
3. Vänd ner grädden i äggulesmeten 
och sedan äggvitan. Vänd ner grovt 
krossade maränger och ringla i hassel-
nötscreme. Häll smeten i en form med 
löstagbara kanter. Täck formen med 
plast (utan att trycka till den). Ställ i 
frysen minst 4 timmar. 
4. Vid servering, toppa ev med mer 
krossade maränger och chokladsås.



DUBBLA
POÄNG
 PÅ DITT GRÖNA LIV.

Ansök idag och 
få 5 000 poäng.

*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.

Hos Coop fi nns allt du behöver för en grönare livsstil. Oavsett om du försöker äta mer vegetariskt, 
ekologiskt eller bara allmänt nyttigt. Och om du skaffar ett Coop MedMera-betalkort får du 

dubbla poäng* på allt du handlar hos oss. Mer grönt för pengarna helt enkelt. 
Ansök idag så får du dessutom 5 000 extra poäng. 

Läs mer och ansök på coop.se/betalkort
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