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Matglädje som ger eko!

Julmat ★  Lyxvego ★  Festmeny ★   Dukning & dryck

31 GODA  
RECEPT  

TILL . . .

JUL & NYÅR!

Enkla rätter till julbordet  
(Få tid över för mys!)

Da’n före da’n

TILLBEHÖR
Julens gröna 

● Smördegspaj med  
karamelliserad lök
● Rostad blomkål med  
balsamicosirap & nötter
● Apelsinsallad med  
honungsdressing

På nyår vill  
vi förstås ta ut  

svängarna  
lite …
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                      Sara Begner 
                       är matkreatör  
                     och chef för  
                  Coop provkök.

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 / D ecember

FÖR MIG ÄR DET under stöket i köket da’n 
före da’n som den rätta julkänslan infinner 
sig. Inget slår den kryddiga doften från 
glöggen eller smaken av den första skivan 
griljerad skinka. I stället för att panikfixa 
är det dags att prova en ny, lagom loj in-
ställning till alla måsten och välja ut god-
bitarna. På sidorna 8–12 finns recepten som 
hjälper dig att landa lite lugnare i julen.

SAMMA AVSLAPPNADE inställning gäller 
även nyårsfirandet, och vi har tagit 
tacotraditionen med många skålar och 
omvandlat den till ett härligt nyårsplock. 
Oxfilén är placerad i mitten, och vid  
sidan om finns massor av goda tillbehör. 
Att fixa sin egen tallrik är en höjdare  
för både stora och små gäster. Dessutom 
hinner alla vara med runt bordet – att 
umgås är trots allt det viktigaste.

ALLA HELGRÖNA NYÅRSFIRARE bjuds på  
en lagom lyxig och opretentiös trerätters-
middag på sidorna 38–39 som avslutas  
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Matglädje som ger eko!

Julmat ★  Lyxvego ★  Festmeny ★   Dukning & dryck

31 GODA  
RECEPT  

TILL . . .

JUL & NYÅR!

Enkla rätter till julbordet  

(Få tid över för mys!)

Da’n före da’n

TILLBEHÖR
Julens gröna 

● Smördegspaj med  

karamelliserad lök

● Rostad blomkål med  

balsamicosirap & nötter

● Apelsinsallad med  

honungsdressing

På nyår vill  

vi förstås ta ut  

svängarna  
lite …

Måste säga att jag är imponerad av Mer Smak 

nummer 10. Så många härliga recept utan 

kött. Både min man och jag inser att vege

tarisk mat är lika smakrik som köttgrytor.

”Man kan lära gamla hundar sitta.” Den tid

ningen ska jag spara.

          Med vänlig hälsning, Marianne Carlström    

                  Svar:     Tusen tack, Marianne! Vi på redaktio

nen blir så glada när vi får brev som ditt.  

Man behöver verkligen inte vara vegetarian  

för att uppskatta vällagad vegetarisk mat. 

Om du vill hitta mer grön inspiration ska du 

bläddra till vår vegoavdelning på sidan 37.

Man kan lära gamla hundar ...

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.

Satsa på dina favoriter

Varför inte använda  
dina poäng till de sista  
julklapparna? I Poäng 
shoppen hittar du just nu 
OralB PRO600 till poäng
priset 33 000 poäng  
(ord. poängpris 55 000).

Fler poängvaror hittar du på:  
coop.se/poangshop

Varsågod!

På sidorna 38–39 hittar du vår helvegetariska 
nyårsmeny med rotsellericarpaccio till förrätt 
och svampfyllt smördegspaket till varmrätt.

Innehåll
Tips & Trix  ...................................................... 5

Da’n före da’n ............................................ 8

Mathjälten ................................................. 15

Julbordets gröna ................................... 18

Duka fint .....................................................  22

Laga i kväll  ................................................  23

Nyårsmiddag ............................................  25

Barnens kockskola ................................. 31

MedMera ...................................................  33

Vegetariskt nyår ....................................  38

Saras söta ....................................................  42

Tyck till  
om Mer Smak!

mersmak@
coop.se

Kolla in mina 
 receptfavoriter till  

da’n före da’n  
på sid 8!

med en galet god after  
eight-tårta. Plockmaten 
och tårtan kommer  
att passa perfekt  
för min brokiga 
blandning av 
nyårsgäster.

God Jul och ett  
Gott Nytt År!

Saras jultips!

FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

POÄNG-
VARAN!

Vegetarisk 
nyårsmiddag!

Finns att köpa i din Coop-butik

Lokala avvikelser kan förekomma

Överraska 
med 107 minuter 
biomys i jul
Ge bort ett presentkort på bio 
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Enkel vardagsmiddag på 20 minuter!

Världens smartaste falafel 
1. Koka ris. Häll 1 förp mix till kikärtsbollar i en bunke. 2. Koka upp vatten enligt  
anvisning på förpackningen. 3. Rör ner 1 förp saffran i vattnet och häll det över  
mixen och blanda noga. 4. Stek bollar/biffar. 5. Servera med ris, massor av grovt 
skurna tomater, matyoghurt och gari (eller valfri sås/dressing).

Alla pratar om  …
… Poké bowl. Det är en smakfull kombination av 
snabbmat och hälsomat med rötterna på Hawaii. 
Rätten kan beskrivas som en jättestor sushi-
skål, där rå marinerad fisk ligger på en botten av 
ljummet ris med tillbehör som avokadotärningar, 
picklad lök, gurka, mangobitar och knallgröna 
sojabönor. Fisken kan till exempel marineras  
i soja, vitlök, lime och sesamolja.
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juliga

KNÄCK- 
ÄPPLEN!
De här äpplena är inte bara vackra att  
se på, de blir också fantastiskt goda!  
Men passa fingrarna. Smeten är superhet.

MÅNADENS  
MATPROFIL

»Bry dig inte om 
bäst före-datum!«
Louise Ungerth, chef Konsument 
och Miljö på Konsumentföreningen 
Stockholm, gör julbordet hållbart!

Vad är ditt bästa tips för en hållbar jul?

– Att ha kallt i kylskåpet är A och O. 

Att sänka från +8 till +4 kan fördubbla 

bäst före-datum på många livsmedel. 

Hälften av alla svenskar har för varmt  

i sina kylskåp. 

– Jag tycker inte att man ska bry sig 

alltför mycket om bäst före-datum över 

huvud taget. Smaka och lukta – troligen 

är råvaran fullt användbar.

Hur ska man tänka när man planerar 

sitt julbord?

– Om du ska ha 20 gäster och har 

tänkt bjuda på lax på en buffé ska du 

inte göra 20 portioner utan kanske 10. 

Gästerna äter inte hela portioner av  

varje rätt utan tar för sig lite grann av 

varje rätt. (Portionsberäknare finns på 

konsumentforeningenstockholm.se.)

Vilka är dina julbordsfavoriter?

– Skinka och sill är godast på jul-

bordet. Men en stor grön sallad med till 

exempel grönkål, äpple och nötter måste 

jag också ha. Knäck och chokladkola är 

ett måste. Och snaps tycker jag om!

Sill är en av Louise 
Ungerths favoriter 
på julbordet.

Carrer de Mallorca sträcker sig genom Barcelonas vackra 
kvarter i Eixample. Här ligger de fl esta av Gaudís mäster-
verk och även en av stadens bästa tapasbarer. Vi smakade 
bland annat en Pan con Tomate och gjorde sedan vår egen 
variant med Het Manchego. Prova du också! 
Recept och mer inspiration hittar du på ridderheims.se

SMAKA PÅ EN TAPAS-
LUNCH I BARCELONA

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

8 PORTIONER

k  8 små röda äpplen,  
t ex Ingrid Marie

k  3 dl strösocker
1 ½ dl vatten
8 grillpinnar

VALFRI TOPPING

riven kokos 
hackade nötter

GÖR SÅ HÄR 

1. Skölj och torka äpplena 

noga, annars fastnar inte 

glasyren. Stick in ett grill-

spett eller en träpinne i 

varje äpple där stjälken 

suttit.

2. Häll socker och vatten  

i en kastrull. Koka upp. 

Rör ej under tiden, för då 

klumpar sig sockret. Koka 

på hög värme tills sockret 

är gyllenbrunt. Passa noga 

så att det inte bränns.

3. Håll i pinnen och snurra 

äpplena ett och ett i ka-

strullen tills halva äpplet 

täcks av glasyr. Strö över 

valfri topping. Ställ på bak-

plåtspapper att kallna.
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husmorstips för moderna kök
Tips & trix
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Hushållsassistent
Nu ska vi inte vara såna!
Att be om hjälp är aldrig fel
Varenda VD har en. Och Madonna! 
Denna kompis gör dig hel 

Delikatesskorg (med bl a parma)
Köpte du grisen i säcken?  
Nej, inte hela grisen bara häcken  
och inte i säcken utan i rotting  
Gott för båd’ gammal och småtting

Festliga munsbitar

Coop Änglamark glass med julsmak

Nytt på hyllan!

Ska du ge bort en kökspryl i år?  
Mer Smak bad Sveriges vassaste  
nissar* att bjuda på sina bästa rim  
till några populära julklappar. Så nu  
är det bara att kopiera och briljera.

TID:  10 MIN

Starta julbordet med 

Carolas Häggkvists  

goda laxmousse.

15 SKEDAR

k 150 g varmrökt lax
k 1 dl crème fraiche
k 2 msk majonnäs

k  1 msk pressad  

citronsaft
salt och svartpeppar

TOPPING

k  ½ dl finriven pepparrot
k ½ dl finhackad rödlök
k 2 msk finskuren gräslök
k olivolja 
ev dillvippor till garnering

LAXMOUSSE PÅ SKED

Emily Aisling Hall provsmakade Änglamarks ekologiska 
gräddglass i julsmakerna glöggrippel och pepparkaka.

–  Två mäktiga och härligt fluffiga gräddglassar!  

Glöggrippelglassen smakade verkligen glögg, och  

den smaken funkar lika bra kall, med russin och allt!  

Pepparkaksglassen var också god, men det kunde  

gärna fått vara ännu mer pepparkaka i.

Ta genvägen  
till julrimmen!

Mandolin
Plötsligt blir det läskigt
med tanke på denna grej
att höra Siw Malmkvist sjunga
”Det ska va tunna skivor av dej”

Gjutjärnsgryta
Med denna tunga gåva
vill jag gärna gjuta mod
Att under mörka kvällar
fixa krubbet till vårt bord

Kockkniv
Skära köttet skirt
Strimla steken strax
Hacka löken hit och dit
Trixa med nåt snacks
När du på brädan studsar hoppar
akta dina fingertoppar!

Blender
Ta bara en sak i sänder
Allt går som smort med denna …

GÖR SÅ HÄR

1. Rensa laxen från skinn och 

eventuella ben. Mosa ihop med 

crème fraiche, majonnäs och 

citronsaft. Smaka av med salt 

och peppar. 

2. Servera moussen på skedar. 

Toppa med pepparrot, rödlök, 

gräslök och några droppar oliv-

olja. Garnera ev med dillvippor. 
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Äntligen fi nns Ernst Kirchsteigers julkorv och 

handknutna julprinskorv att köpa i butik. Långsamt 

rökta över spån och tillverkade på klassiskt vis av svenska 

råvaror. För en lite godare jul, helt enkelt.

Läs mer på ernstmat.se 
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Läs mer på ernstmat.seLäs mer på ernstmat.seLäs mer på ernstmat.se

NYHET
I BUTIK

Lokala avvikelser kan förekomma.

JULprinskorv
Handknuten & spånrökt

 AV Ernst Kirchsteiger

*Varmt tack till redaktionen på Tidningen Vi.

I Carolas bok  
”En godare jul” som 
hon gjort med Malin 

Landqvist bjuds vi 
på såväl matminnen 

som nya rätter från 
vänner jorden runt.

Carola med dottern  Zoe.
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DA’N före DA’N
Känn den kryddiga doften från smörstekta julköttbullar,  

rör lite i kolakastrullen och prova den nygriljerade julskinkan.  
Det är under stöket i köket som julkänslan infinner sig.

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   S T Y L I N G :  S O P H I E  B E R L I N   F O T O :  E V A  H I L D É N

CHOKLAD- OCH JORDNÖTSKOLA
TID: 40 MIN + TID ATT STELNA

Enkelt och smarrigt sista minuten-godis.

CA 40 STYCKEN

k 100 g smör
k 3 dl strösocker
k 2 dl vispgrädde
k 1 ½ dl sirap
k ½ dl kakao
k ½ tsk vaniljpulver
k 1 dl salta jordnötter, grovhackade

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg alla ingredienser utom jordnötterna  

i en tjockbottnad kastrull. Låt småputtra 

utan lock tills kolan når en temperatur på 

122–123°, ca 30 min. 

2. Lägg ett bakplåtspapper i en värmetålig 

form (ca 25 x 25 cm) och häll ut smeten.  

Strö nötterna ovanpå. Låt stelna. Klipp i 

bitar. Rulla ev in i papper.

TUNNBRÖDSPIZZA MED FIKON & äDELOST
Toppa hårda tunnbröd med skivat fikon eller päron. Smula över 

ädelost och valnötter. Ringla på lite honung och grädda mitt  

i ugnen (175°) ca 5 min.

TUNNBRÖDSPIZZOR "BASIC"
Toppa hårda tunnbröd med  

finhackad paprika och riven ost.  

Strö över torkad oregano och  

grädda mitt i ugnen (175°) tills  

osten smält, ca 5 min.

JULSANGRIA
TID: 5 MIN + 30 MIN ATT DRA

Bubblande gott för vuxna!

1 ½ LITER

k ½ citron
k ½ apelsin
k 3 kanelstänger
5 dl vit glögg, kall

5 dl vitt vin, kallt

5 dl kolsyrat vatten, kallt

GÖR SÅ HÄR

1. Skär citron och apelsin i tunna skivor. 

2. Lägg skivorna i en kanna med kanelstäng-

erna och häll på glögg och vin. Rör om och  

låt dra ca 30 min.

3. Fyll på kannan med is och kolsyrat vatten 

vid servering.

Tips!
För en barnvänlig  

variant, byt ut vinet mot 
sockerdricka och alko-

holfri äppelglögg.

Både segt  
och knaprigt!

Om du vill ha rejäl 
vuxensmak på kolan,  
ta 1 dl kakao.
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PEPPARROTSSILL
TID: 10 MIN + 30 MIN ATT DRA

Den här krämiga sillen med  

pepparrot, äpplen och purjo- 

lök är inte bara läcker, den 

går också otroligt snabbt att 

sno ihop.

8 PORTIONER

2 förp 5-minuterssill (à 420 g)

k 2 dl majonnäs
k 2 dl gräddfil
k ½ dl chilisås
k ½ dl finriven pepparrot
k 10 cm purjolök, finhackad

k 2 små äpplen, tärnade

GÖR SÅ HÄR

1. Låt sillfiléerna rinna av 

och skär i cm-stora bitar.

2. Blanda resten av ingredi-

enserna till en sås. Spara 

lite purjolök och äpple att 

garnera med.

3. Vänd ner sillbitarna och 

låt stå ca 30 min. 

CITRONMARINERAD SILL  
MED FORELLROM
TID: 5 MIN + 3 TIMMAR ATT 

MARINERA

Forellrommen ger en lite lyxig  

känsla till den här stiliga sillen.

4 PORTIONER

1 förp 5-minuterssill (420 g)

k 1 msk olivolja
k 1 msk pressad citronsaft 
k 1 tsk finrivet citronskal
k 2 msk finskuren gräslök
40 g forellrom

GÖR SÅ HÄR

1. Låt sillfiléerna rinna av och 

skär i cm-stora bitar. Lägg sillen 

på ett stort fat. 

2. Ringla över olja, pressa över 

citronsaft och riv över citronskal 

(endast det gula). Låt stå att  

marinera minst 3 timmar i kylen. 

3. Strö över gräslök och klicka  

på forellrom vid servering.

GRAVLAXSÅS MED  
3 OLIKA SMAKER
TID: 5 MIN

Med hemgjord sås smakar  

gravlaxen extra gott! 

CA 3 DECILITER

k 1 äggula
¾ dl söt stark senap
k 1 msk vitvinsvinäger
k 1 ½ dl neutral olja

Smaksättning 1:
k 1 dl finhackad dill

Smaksättning 2:
k 1 msk finriven ingefära
k 2 tsk finrivet apelsinskal

Smaksättning 3:
k 1 dl finhackad koriander
k 1 msk finhackad röd chili

ÄGGHALVOR
TID: 15 MIN

Förbered toppingen till ägghal-

vorna da'n före doppareda’n så 

sparar du lite tid på julafton.

8 BUFFÉPORTIONER

k 8 ägg
k 170 g skalade räkor

Tips!
Sambal  

oelek och lime 
fungerar lika 
bra som chili 
och citron.

k 1 dl majonnäs
½ röd chili, finhackad

k  1 tsk finrivet citronskal  
och 1 tsk pressad saft

salt
k koriander att toppa med

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg äggen i kokande 

vatten och koka 5 min. Skölj av  

i kallt vatten och skala direkt.

2. Blanda räkorna med majon- 

näs, chili och citron. Smaka  

av med salt.

3. Vid servering, dela äggen  

och lägg en sked räkröra 

ovanpå. Garnera med kori- 

ander.

1 1

Sätt smak  
på sillen med  

pepparrot!

Med lite extra omsorg 
om dukningen blir 
sillbordet både 
vackert och gott!

JULMAT / D a’n före  da’n
 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T
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JULMAT / D a’n före  da’n

RÖDBETSSALLAD
TID: 5 MIN

En klassiker på julbordet. Äpplen  

och vitvinsvinäger ger härlig syrlig- 

het till vår krämiga rödbetssallad.

6 BUFFÉPORTIONER

4 kokta rödbetor (500 g)

k 2 svenska äpplen
k ½ gul lök, finhackad

k 2 msk vitvinsvinäger
k 1 ½ dl majonnäs
salt
k gräslök till garnering

GÖR SÅ HÄR

1. Tärna rödbetor och äpple  

i lika stora bitar. 

2. Vänd runt med resten av ingre-

dienserna och smaka av med salt.

3. Garnera med klippt gräslök.

GODASTE KÖTTBULLARNA!
TID: 25 MIN

Ta ditt vanliga recept på kött-

bullar och smaksätt på nytt sätt. 

Smaksättningarna nedan passar 

till recept med 500 g färs. 

Smaksättning 1
50 g hackad ansjovis med spad

2 ½ dl riven västerbottensost

Smaksättning 2
½ msk grovmalen kryddpeppar

Smaksättning 3
k ½ dl kapris, grovhackad

k 1 dl finhackad persilja
k 1 vitlöksklyfta, riven

GRILJERING  
TILL JULSKINKAN

            TID: 20 MIN  UGN: 175°

EN KOKT JULSKINKA (CA 1 ½ KG)

k 2 äggulor  k 4 msk senap  
k 1 msk skalade sesamfrön

GÖR SÅ HÄR

1. Rör ihop äggulor med senap och  

täck skinkan. Strö över sesamfrön.  

Griljera lite längre ner i ugnen  

till fin färg, ca 15 min.

*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.

HÄR KOMMER ETT 
JULKORT 
FRÅN COOP.

Läs mer om Coops betalkort på coop.se

DUBBLA 
POÄNG PÅ 
JULMATEN.

Med Coop MedMera Betala Efter kan du köpa allt du behöver för en 
god jul och ett sprakande gott nytt år. Du får dubbla poäng* på allt du handlar 

hos Coop och kan dessutom välja att dela upp betalningen, eller betala alltsammans 
i januari. I Poängshoppen byter du in dina intjänade poäng mot mer god mat, roliga 

upplevelser för familjen eller skänker dem till välgörande ändamål. God jul!
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MATHJÄLTEN / Volontären

Namn: Anette Ullberg  Ålder: 55  Familj: Man, dotter, tre bonusbarn  Bor: Gärdet i Stockholm  Gör: Operativ projektledare   
Aktuell: Volontär för jullunch för hemlösa i Kungsträdgården, som anordnas av Smaka på Stockholm med stöd av Stadsmissionen 
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Anette jobbar som 
volontär och serverar 
hemlösa jullunch.

Lokala avvikelser kan förekomma.

UNLOCK
COFFEE CREATIVITY

www.dolce-gusto.se

BÅDE 
VARMA 

& KALLA 
DRYCKER

BJUD DINA VÄNNER & 
DIG SJÄLV PÅ LÄCKRA 
KAFFESPECIALITÉER

DOSERA SOM DU
 SJÄLV VILL

ENDAST 
KVALITETS-

INGREDIENSER

MED 3 ENKLA 
STEG FÅR DU DIN 
PERFEKTA KOPP

”I JULETID 
BLIR MÅNGA 
MILDARE” 
Anette Ullberg är en av landets många 
julhjältar. En vecka före julafton 
bjuder hon tillsammans med andra 
volontärer hemlösa på lunch. 

– Det känns bra i hjärtat att hjälpa 
till, säger hon. 

 D   ET BRUKAR VARA ett myller av 
människor som möts. Sveriges 
kockelit kokar gröt och griljerar 

skinka. Volontärer ordnar julklappar och 
serverar. Kungsträdgården i Stockholm 
fylls av människor, men platsen fylls  
också av en vilja att hjälpa. 

Hit kommer hungriga, hemlösa och 
frusna människor. 

– Många kommer hit år efter år, och 
visst känner jag igen dem. De flesta är  
ganska skygga, skulle jag säga, och 



MATHJÄLTEN / Volontären

16 m e r  s m a k  n r  1 2  2 0 1 6

 många är väldigt hungriga. Vi mättar 
några magar, och förhoppningsvis gör vi i 
alla fall en dag lite bättre för någon. Jag får 
möta dessa människor på riktigt, ge dem 
en måltid och lite av min tid. Det känns 
väldigt bra, säger Anette, som har jobbat 
som volontär varje jullunch i fem års tid. 
Vilka tankar väcker det här volontäruppdraget 

hos dig?

– Till exempel är det ofta kallt då vi ser-
verar jullunchen. Själv kan jag klä på mig 
ett extra lager eller gå hem och värma mig 
efteråt. Men de hemlösa kan inte det. 
Blir människor i din närhet förvånade över att 

du serverar gröt mitt i julstressen?

– Nej, ingen är förvånad. Jag har alltid 
engagerat mig, suttit i hjälptelefonen på 
Bris, dragit igång klädinsamlingar för 
Frälsningsarmén och samlat in pengar till 
katastrofer. 

– Jag tänker att jag har det så otroligt 
bra att jag kan dela med mig av min tid och 
mitt engagemang. Tiden är det värdeful-
laste vi har. Kanske är det därför det känns 
så bra i hjärtat att hjälpa till. 
Varför tror du att så många vill hjälpa i juletid?

– För de flesta av oss betyder julen 
värme, gemenskap och familj. Men vi är 
också uppvuxna med att vi ska dela med 
oss på jul och ta hand om varandra lite 
extra. Jag tycker att många liksom blir lite 
mildare i juletid. 
Landets mest kända kockar serverar gröt sida 

vid sida med volontärerna. Hur känns det?

– Det är jättekul. Det är som att vi är en 
stor god kraft som jobbar för samma sak. 
Sedan kan ju allmänheten, som inte är 
hemlösa, också komma och äta gröt med 
erbjudandet ”Ät för en, betala för två” och 
sitta och äta i gemenskapen. 
Till vardags jobbar du med helt andra saker?

– Ja, jag jobbar med event och mark-
nadsföring. Att servera jullunch till hem-
lösa är ju mer hands on, och jag ser att jag 
gör något bra. Jag tror på yin och yang. 
På jullunchen delar ni också ut julklappar?

– Julen handlar ju mycket om gemen-
skap, men tänker jag tillbaka på barn-
domens jular handlade det ju en del om 
julklappar också. Därför drog jag igång en 
julklappsinsamling. Det kan vara allt från 
varma vantar eller långkalsonger till ett 
läppstift i paketen. Att få en present bety-
der så oerhört mycket, särskilt för någon 
som inte ens har tak över huvudet. 
Till sist, vad önskar du dig själv mest av allt  

i julklapp?

– Mest av allt tid med min familj. Det 
är det jag saknar mest, att inte bara ta en 
fika, utan att få lite mer tid tillsammans. ❤

RISGRYNSGRÖT
TID: 40 MIN

4 PORTIONER

3 dl vatten
k 1 ½ dl rundkornigt grötris
k 2 kanelstänger
½ tsk salt
k ca 7 dl mjölk (3 %)

Klassisk tomtegröt ger 
omedelbar julstämning.

TILL SERVERING

k kanel och mjölk

GÖR SÅ HÄR

1. Häll vattnet i en 

tjockbottnad kastrull, 

gärna med non stick-yta. 

Tillsätt ris, kanelstänger 

och salt. Koka upp och  

låt sjuda under lock på  

låg värme ca 10 min. 

2. Häll i mjölken och låt  

småputtra under lock  

ca 30 min. Rör om då och  

då och häll i mer mjölk  

om gröten blir för tjock. 

3. Servera med kanel  

och mjölk. 

 Anettes tre volontärtips
Så hjälper du bäst: 
✔ Se dig omkring och känn efter vad du 

brinner lite extra för. Är det en befintlig or-

ganisation eller ska du skapa något själv?

✔ Involvera barnen. Barn är riktiga hejare 

på att vilja hjälpa andra, och det ger dem 

en fin värdegrund. 

✔ Var inte rädd för det okända!

15 %  
RABATT

på alla våra hotell 
under helger i december 

och hela 2017!

VÅRA 4 VACKRA ÅRSTIDER!
Vinter! Vi njuter av årstiderna med många härliga upplevelser – pulserande 
storstadssemester eller några avkopplande semesterdagar vid bassängkanten 
– det är bara att välja! 

Som Coop-medlem får du 15 % rabatt på alla Clarion Hotel®, Quality Hotel™ 
och Comfort Hotel® alla helger, hela året – inklusive alla dagar under sommar-
perioden. Du hittar våra hotell på över 100 destinationer i Skandinavien.

SÅ HÄR GÖR DU DIN BOKNING MED COOP-RABATT:
Gå in på www.coop.se (Medlemsprogrammet) eller skanna 
QR-koden och hitta din nästa hotellupplevelse nu!
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GRÖNA TILLBEHÖR / Nya favoriter
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GRÖNA  
 TILLBEHÖR TID: 20 MIN  UGN: 225°

Enkelt, gott och garanterat 

uppskattat tillbehör i jul.

6 BUFFÉPORTIONER

k  1 liten blomkål, ca 600 g

k  1 msk olivolja
½ tsk flingsalt

BALSAMICOSIRAP

k  3 msk balsamvinäger
k  3 msk sirap
k  1 msk muscovadosocker

TILL SERVERING

k  ½ dl hasselnötter, torr-

rostade grovhackade

k  ½ dl finhackade örter,  

t ex persilja, basilika

ev flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Skär 

blomkålen (ta inte bort de 

gröna bladen) i ca 1 ½ cm 

tjocka skivor. Lägg skivorna 

och allt som lossnar på en 

plåt med bakplåtspapper. 

Ringla över olivolja och 

smula över flingsalt. Rosta 

blomkålen i mitten av ugnen 

tills den är mjuk och har fin 

färg, 10–15 min.

2. Koka ihop balsamvinäger, 

sirap och socker till simmig 

konsistens.

3. Ringla över balsamico- 

sirapen, strö över nötter,  

örter och ev salt. Servera 

direkt på plåten eller lägg 

upp på ett serveringsfat. 

JULSALLAD
TID: 25 MIN

Söta druvor och salta kringlor 

passar till julens smaker.

6 BUFFÉPORTIONER

k  12 brysselkål
k 1 stor morot
k  50 g plockade  

grönkålsblad
k 1 tsk olivolja
k 200 g vindruvor
k  ½ dl torrostade  

valnötter
1  dl salta kringlor, eller 

salta pinnar

SAFFRANSDRESSING
1/3 kuvert saffran
k  1 tsk strösocker 

k 1 msk vinäger, röd eller vit

k  1 liten pressad vitlöks-
klyfta

1 krm salt
k  1 krm nymalen svart- 

peppar

19

ROSTAD BLOMKÅL MED  
BALSAMICOSIRAP & HASSELNöTTER

Dressingen är super- 
smaskig – passar även  

till andra sallader.

k 1 msk grädde
k 3 msk olivolja

GÖR SÅ HÄR 

1. Saffransdressing: Stöt 

ihop saffranet med sockret 

i en mortel. Blanda med 

resten av ingredienserna 

utom oljan och rör ihop. 

Tillsätt oljan under vispning 

och låt stå ca 15 min i rums-

temperatur.

2. Skär bort nedre delen  

av brysselkålen och plocka 

av bladen. Skala moroten 

och hyvla i tunna band med 

potatisskalare. Krama  

runt grönkålsbladen i oljan.

3. Blanda alla grönsaker 

luftigt på ett fat och lägg  

dit druvorna. Ringla över 

dressingen. Peppra och 

smula över flingsalt. Toppa 

med rostade valnötskärnor 

och salta kringlor.

på julbordet
Gott grönt kan man inte få för mycket av på julbordet!

R E C E P T :  L E N A  S Ö D E R S T R Ö M   F O T O :  E V A  H I L D É N

SMÖRDEGSPAJ MED  
KARAMELLISERAD LöK
TID: 25 MIN  UGN: 225°

Lökpaj, ny favorit på julbordet!

6 BUFFÉPORTIONER

1 färsk smördeg på rulle
k  5 gula lökar
k  ½ dl smör
k  1 msk socker
k  1 msk sirap
k  1 msk finhackad timjan
k  ½ tsk salt
k  200 g fetaost
k  2 dl crème fraiche
k  timjankvistar till garnering

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Rulla ut 

smördegen och lägg på en plåt 

med bakplåtspapper. Skär ev ut 

till en rund form. Nagga degen 

med en gaffel och grädda mitt 

i ugnen tills degen puffat upp 

och fått fin färg, ca 10 min.  

Låt svalna.

2. Karamelliserad lök: Skiva 

löken tunt. Stek i smör på  

medelvärme, rör om då och då. 

Tillsätt socker, sirap, timjan och 

salt. Stek tills gyllenbrun och 

helt karamelliserad, ca 15 min. 

3. Mosa fetaosten med en gaf-

fel och blanda med crème frai-

chen. Bred över smördegen och 

fördela löken ovanpå. Garnera 

med timjankvistar.

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



GRÖNA TILLBEHÖR / Nya favoriter!

TID: 30 MIN  

UGN: 200°

Helt klart en ny favorit  

på årets julbord! 

6 BUFFÉPORTIONER

k 800 g potatis
k 1 gul lök
k 2 msk smör 
k  2 dl grädde + ev mjölk

k 1 krm strösocker
1 tsk salt
k svartpeppar
ca  1 dl strimlade mari-

nerade soltorkade  
 tomater

k 3 msk pinjenötter
k ½ dl finriven parmesan

GARNERING

k persilja

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och strimla potatisen. 

Skala och skiva löken.

2. Sätt ugnen på 200° med 

grilleffekt. Fräs löken mjuk, 

utan att den får färg, i smör i 

en stor stekpanna, ca 3 min. 

Tillsätt potatisen och stek med 

under omrörning ca 10 min. Häll 

i grädden och låt sjuda till en 

krämig konsistens, rör då och då. 

Späd ev med lite mjölk om det 

behövs. Smaka av med socker, 

salt och peppar.

3. Ta pannan från värmen och 

vänd ner tomaterna. 

4. Fördela frestelsen i sex små 

ugnsformar. Toppa med pinje-

nötter och parmesan. Grädda 

i mitten av ugnen till fin färg, 

ca 5 min. Garnera med hackad 

persilja.

MINI-"JANSSONS" MED SOLTORKAD TOMAT,  
PINJENöTTER & PARMESAN

m e r  s m a k  n r  1 2  2 0 1 6

TID: 10 MIN

Citrus är bästa kontrasten  

till julbordets rätter.

4 PORTIONER

k 4 apelsiner
k 1 liten rödlök

DRESSING

k  1 liten citron, finrivet  

skal ooooch pressad saft 

2 krm salt
k 2 msk flytande honung
k 1 dl rapsolja
2 msk blå vallmofrön

TILL GARNERING

k  plockade blad från  

1 rosmarinkvist

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda citronskal, 

citronsaft, salt och honung. 

Vispa i oljan och tillsätt 

vallmofröna.

2. Skala apelsinerna med 

en vass kniv, så att inget  

av det vita finns kvar. 

Skär apelsinerna i skivor 

och lägg dem på ett fat.  

3. Skala och skär rödlöken 

i tunna ringar, gärna med 

mandolin.

4. Toppa apelsinerna med 

lökringarna, ringla över 

dressingen och garnera 

med rosmarinblad.

APELSINSALLAD MED  
VALLMO- OCH HONUNGSDRESSING

Fräscht, gott  
och enkelt!

2 0

EN ITALIENSK STJÄRNA PÅ 
DEN SVENSKA CHARKHIMLEN.

Sedan 1907 har Negroni försett kräsna italienare med utsökta
charkuterier. Nu har vi på Ridderheims handplockat ett urval 
och levererat dem till en butik nära dig.  Läs mer om Negroni på 
www.ridderheims.se eller www.negroni.com  Buon Appetito! 

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.
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Medlemserbjudanden laddade på ditt kort 

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMera-kort och gäller t o m 1 januari 2017. Gäller en
gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 12. Lokal avvikelser kan förekomma i varje kupong.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMera-kort och gäller t o m 1 januari 2017. Gäller en
gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 12. Lokal avvikelser kan förekomma i varje kupong.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMera-kort och gäller t o m 1 januari 2017. Gäller en
gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 12. Lokal avvikelser kan förekomma i varje kupong.

Medlemsrabatten är laddat på ditt MedMera-kort och gäller t o m 1 januari 2017. Gäller en
gång per hushåll för dig som får Mer Smak nr 12. Lokal avvikelser kan förekomma i varje kupong.

5k
rabatt

20k
rabatt

5k
rabatt

15k
rabatt

VALFRI CHARKPRODUKT
FRÅN NEGRONI.  
Njut av italienska charkdelikatesser från Negroni. Prosciutto di Parma, Prosciutto
Crudo, Salame Milano, Salame Nostrano och Gran Antipasto. Gäller 70–120 g.

GAEA OLIVOLJA. 
Vid köp av en valfri Extra Virgin grekisk Olivolja från Gaea. 
Finns i tre prisbelönta varianter – Ekologisk, Kalamata och
Sparta, 500 ml.

NESCAFÉ LYX ORGANIC. 
Vid köp av nyheten Nescafé Lyx Organic 175 g.
Ger hela 87 koppar!

KRONFÅGEL. 
Vid köp av en förpackning Kronfågel Utomhuskyckling lårfilé eller bröstfilé.
Kronfågel Utomhuskyckling är uppfödd på frisk luft och majs. Prova ett gott
och välsmakande, extra mört och gyllene kycklingkött. Gäller ca 460–480 g.
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Inget skapar feststämning  
som en vacker dukning.  

Festfint!
 Nyår!

Iskylt bubbel, en  
perfekt skakad drink  
eller en isbit i glaset  

– lösningen är ett  
tredelat barset,  

129 kr.

Marmor- 
platta

Fint att lägga upp ostar och 
kex på, marmorbräda 139 kr.

Glas- 
underlägg
Små skifferplattor  

är rustikt snyggt att  
skydda bordet med.  

19,95 kr!

Skärbräda
Låt julosten få en egen 
liten bräda. Eller gör en 

liten charkbricka till  
fördrinken. Marmor-

bräda, 169 kr!

Våningsfat
Lägg upp snittar eller kakor, eller 
gör ett härligt fruktfat. 59,95 kr.

VI GILLAR / Duka f int

Till osten
Ostknivar i trä och  
rostfritt. 69,95 kr.

Duka fint
Servettring med  

bling-bling, 4-pack,  
29,95 kr!

Krämigt, lyxigt och med ljuvlig saffrans-
smak! Helt allvarligt går den här pastan fortare 

att laga än att steka frysta köttbullar.
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 :  E V A  H I L D É N

Snabbt & 
magiskt gott! 

Tips!
Smaka av 

pastasåsen 
med lite 

citronsaft och 
ev en nypa 

socker.

PASTA MED  
SAFFRAN & RäKOR
TID: 20 MIN

4 PORTIONER

k 400 g pasta
k 1 fänkål
k ½ rödlök, finhackad

k 2 vitlöksklyftor, pressade

k 1 msk olivolja
1 förp saffran (½ g)

k 500 g krossade tomater
k 2 dl grädde
salt och cayennepeppar
k ½ citron
k 340 g räkor

GÖR SÅ HÄR

1. Koka pastan enligt anvis-

ningen på förpackningen. 

Strimla fänkålen tunt.

2. Fräs hälften av fänkålen, 

lök och vitlök i olja och saff-

ran någon minut. Häll i kros-

sade tomater och grädde. Låt 

sjuda ca 10 min. Smaka av 

med salt och cayennepeppar.

3. Krama resten av fänkålen 

med citronsaften och smaka 

ev av med salt. 

4. Vänd ner räkor och pasta 

 i såsen precis före servering. 

Toppa med den citrusmari-

nerade fänkålen.

Laga 
redan i  
kväll!

Välkomna  
gästerna med  

en vacker  
dukning!
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RÄKDIPP MED CHIPS
TID: 10 MIN + TID ATT MARINERA

Kungsräkorna gör det här till en 

riktigt lyxig och läcker förrätt.

6 PORTIONER

6 00 g frysta kungsräkor,  

 tinade (MSC-märkta)

k 3 vitlöksklyftor, finhackade

1 msk sambal oelek
k 2 msk olivolja
k 2 msk smör
k 1 dl grovhackad koriander
k 3 msk crème fraiche
ev  ½ röd chili, urkärnad och 

finhackad

k  ½–1 msk pressad  

citronsaft 
salt, peppar

TILL SERVERING

k chips

GÖR SÅ HÄR

1. Skala räkorna. Blanda räkor, 

vitlök, sambal oelek och olivolja  

i en bunke. Täck med plast och  

låt marinera minst 2 timmar i 

kylskåp, eller över natten.

2. Hetta upp en stekpanna och 

klicka i smöret. Lägg i räkorna  

och stek ca 2 min, tills de är 

genomstekta.

3. Låt kallna. Hacka räkorna grovt.  

4. Vänd runt med koriander,  

crème fraiche och ev mer chili. 

Smaka av med citronsaft, salt  

och peppar. Servera med chips.  

( Förbered gärna, men låt röran  

stå framme en stund vid servering 

så att den inte är kylskåpskall.)

Tips!
Servera  

med lyxiga 
tryffelchips 
eller nystekt  

toast.

m e r  s m a k  n r  1 2  2 0 1 6 25

  GOTT 
NYTT ÅR!

recept på en lyckad nyårsmeny:  
Lyxig räkröra med chili och krispiga chips.  

Klassisk oxfilé med smakfulla tillbehör.  
Och så den avslutande glassbomben – oförskämt 

enkel att göra men väcker alltid jubel!
R E C E P T :  L E N A  S Ö D E R S T R Ö M   F O T O :  E V A  H I L D É N

Ett gnistrande
Himmelsk

trerättersmeny 
med oxfilé och 

massor av goda
  tillbehör. 
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GOTT NYTT ÅR / Festmeny!

m e r  s m a k  n r  1 2  2 0 1 6 2 7

Tips!
 Bind upp  

köttet med 
steksnöre om 

det behövs  
(eller bara för 

att det är  
fint!).

HELSTEKT OXFILÉ
TID: CA 40 MIN  UGN: 175°

Den smakrika glazen gör den lyxiga  

oxfilén ännu godare och blir perfekt 

i kombination med tillbehören.

6 PORTIONER

k 1 kg oxfilé
1 ½ tsk salt
k 1 tsk svartpeppar
k 2 msk smör
k 1 citron, delad

k 1 tsk olja, till citronerna

k färsk timjan till garnering

GLAZE

k ½ dl raps- eller majsolja 

ev 3 msk mörk rom eller whisky

2 msk muscovadosocker
k 1 msk honung
k 1 msk balsamvinäger
½ msk japansk soja
½ tsk flingsalt 

Tips!
Om du vill ha en mer klassisk  
tzatziki river du gurkan och  

tillsätter mer yoghurt. 

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Putsa köttet 

och krydda med salt och peppar. Bryn 

i smör runt om till fin färg. Blanda alla 

ingredienser till glazen i en kastrull och 

koka ihop ca 5 min.

2. Lägg köttet i en ugnsform och pensla 

med glazen. Stick in en termometer i 

den tjockaste delen. Tillaga i mitten av 

ugnen till 55° innertemperatur. Pensla 

med mer glaze två gånger under tiden. 

3. Låt köttet vila 10–15 min innan det 

skärs upp i 1 cm tjocka skivor. Pensla 

snittytorna på citronen med olja och 

stek till fin färg, gärna i grillpanna. 

Garnera köttet med timjankvistar. 

Pressa över citronsaft vid servering.

GODA GRILLSÅSEN
TID: 20 MIN

Bacon och kapris gör grillsåsen till en 

riktig hit. Öka gärna mängden chili!

CA 4 DECILITER

140 g tärnat bacon
k  2 msk kapris +  

1 msk kaprisspad

k 2 dl majonnäs
k 3 msk chilisås 
1  msk sriracha-sås (koreansk 

ketchup), eller lite tabasco

k 2 msk strimlade basilikablad

GÖR SÅ HÄR

1. Stek baconet knaprigt i en 

torr stekpanna. Låt rinna av på 

hushållspapper eller i en sil. Hacka 

kaprisen grovt.

2. Blanda kaprisspad, majonnäs, 

chilisås och sriracha. Vänd ner  

bacontärningar och kapris. Toppa 

med basilikablad.

GURKTZATZIKI MED VALNöTTER
TID: 5 MIN

Rosta gärna nötterna och strö över 

några på slutet för utseendets skull.

CA 5 DECILITER

k ½ gurka
k 3 dl turkisk yoghurt
k 1 dl valnötter, hackade

k  3 msk finstrimlade örter,  

t ex mynta eller persilja

k 1 vitlöksklyfta, pressad

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

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och tärna gurkan fint. Blanda 

med resten av ingredienserna. 

2. Smaka av med salt och peppar.

PICKLAD TOMATSALLAD 
TID: 10 MIN

Det fräscha tillbehöret som gör 

smakpaletten komplett!

6 PORTIONER

k 500 g körsbärstomater
k 1 rödlök
k 2 msk strösocker
k 3 msk rödvinsvinäger
k 1 msk pressad citronsaft
k 2 msk olivolja
k  hackade örter, t ex basilika  

eller persilja

flingsalt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Dela tomaterna. Skär löken i tunna 

skivor, gärna med mandolin. Vänd 

runt löken i sockret tills den börjar 

släppa vätska.

2. Häll i vinäger, citronsaft och olja. 

Vänd runt varsamt med tomater och 

örter. Smaka av med salt och peppar.

ROSTAD SÖTPOTATIS  
MED ROSMARIN
TID: 30 MIN  UGN: 225°

Sötpotatis blir supergott till köttet, men 

komplettera gärna med rostad potatis.

6 PORTIONER

k 1 ½ kg sötpotatis 
k 3 msk olivolja 
k  plockade blad från  

2 rosmarinkvistar
1 msk flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Skala eller tvätta 

potatisen väl och skär den i klyftor. 

2. Blanda sötpotatisen med olja och ros-

marin på en plåt med bakplåtspapper. 

Salta. Rosta mitt i ugnen ca 25 min.  

Vänd runt en gång under tiden. 

Är det fest  
  så är det!

Picklad  
tomatsallad

Rostad sötpotatis  
med rosmarin

Goda grill-
såsen

Gurktzatziki med valnötter

Tips!
Ångkokta 
krispiga  
haricots 
verts är  
gott till!

 R E D A K T I O N E N S  VA L
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GOTT NYTT ÅR / Festmeny!

 
Drycken som matchar nyårsmenyn

GLASSBOMB
TID: 30 MIN + MINST 3 TIM I FRYSEN

Tänk att den här desserten ser 

så avancerad ut och är så enkel 

att göra.

8 PORTIONER

k ¾ liter jordgubbsglass
k 1 liter vaniljglass
60 g pistaschnötter, hackade

k 4 äggvitor
k 3 dl strösocker
1  tunn rund sockerkaksbotten/

tårtbotten
 

GÖR SÅ HÄR

1. Klä en frystålig bunke med 

rundad botten med plast. Skopa  

i jordgubbsglassen och tryck till 

så att det blir en jämn yta utan 

luftbubblor. Skopa vaniljglass 

varvat med pistaschnötter 

ovanpå. Tryck till så att ytan blir 

slät. Täck med plast och ställ i 

frysen minst 3 timmar.

2. Rör äggvitor och socker i en  

skål över vattenbad tills sockret 

smält, ca 5 min (var noga med att 

inget vatten hamnar i skålen). Ta 

skålen från vattenbadet. Vispa 

marängen med elvisp tills den 

svalnat och är helt fast, ca 10 min.

3. Lägg tårtbottnen på ett fat.  

Lyft glassen ur bunken och ta  

bort plasten. Lägg glassen på 

tårtbottnen. Skär bort sockerkaka 

som sticker utanför kanterna. 

Bred på marängen och bränn 

försiktigt med brännare till fin 

färg. Servera genast.

Tips!
Välj dina 

favoritsmaker 
på glassen! 

Du kan också 
variera bottnen 
med choklad-

botten.

Om det är någon gång  
det ska vara spektakulärt 

är det på nyårsafton.

Barrels and Drums Sparkling,  
ca 55–63 kr. Finns på utvalda  
Coop-butiker.

Friskt, torrt, mousserande vin med  
en tydlig smak av tropiska frukter  
och citrus. Lång läskande eftersmak.

Nicolas Feuillatte Millésime Blanc  
de Blancs, 319 kr (7592), 750 ml.

Champagne med torr, fruktig, mycket  
frisk smak med inslag av röda äpplen, 
blodapelsin, nougat och mineral.

Fontanafredda Ebbio Langhe Nebbiolo,  
105 kr (22300), 750 ml.

Ett vin med kryddig smak med inslag  
av körsbär, kanel, hallon, salvia och  
vanilj som matchar varmrätten.

Rotari Brut Riserva, 109 kr (7567),  
750 ml.

Mousserande vin med torr, fruktig  
smak med inslag av röda äpplen,  
honung, ljust bröd och grapefruktsskal.

I Sassi Rosso Piceno Superiore,  
99 kr (4992), 750 ml.

Kryddigt och smakrikt vin med inslag  
av ekfat, choklad och mogen frukt.  
Passar utmärkt till oxfilén.

Musella Valpolicella Superiore,  
109 kr (2393), 750 ml.

Medelfylligt vin med en tydlig fruktdriven 
karaktär med inslag av körsbär, björnbär  
och plommon.

www.foretthimlaliv.se  

/KRAV.eko /kravmarkt/kravmedia /kravmarkt

God mat görs på goda värderingar.  
Men vi tror att hela samhället mår bra av  

samma saker som driver oss. Världen behöver mer  
mångfald, öppenhet, omtanke, respekt och mod. 

På KRAV för vi ett himla liv för biologisk  
mångfald  genom att inte tillåta kemiska 
bekämpningsmedel. Vi för ett himla liv för  

öppenhet och accepterar inte en massa konstiga 
tillsatser i maten. Vi tror på omtanke – djur  
ska behandlas med värdighet. Vi värnar om  
respekt för bönders villkor världen över. 

Vi vill uppmuntra fler att föra ett himla liv.  
Att höras och synas och våga ta ställning för goda 
värderingar. För det är ju så – ju fler som väsnas,  

desto större blir effekten.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

KRAV_FEHL_annons_210x297.indd   1 2016-10-18   14:28

Alkoholfritt!

Ekologiskt! Ekologiskt!
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BARNENS KOCKSKOLA / B aconlindad kyckl ing i  currysås

Barnens enkla ugnskyckling

3 1

1  Sätt ugnen på 200°. Skär ca 600 g 
kycklingfiléer i två delar på längden. 2 Linda 140 g bacon runt kyckling-  

bitarna. (Glöm inte att tvätta  
händerna när du tagit i kyckling.)

4  Stek äpplet  i ½ msk olivolja  
1 minut.

7  Häll såsen i en ugnsform och lägg 
i kycklingbitarna. Tillaga mitt i 

ugnen ca 15 min med grilleffekt.

5  Strö över 1 ½ msk curry och  
stek 1 minut till.

8 Servera kycklingen med ris.

3 Skär 2 äpplen i tärningar.

6 Häll i 2 dl crème fraiche och 1 dl  
vatten och rör om.

 Köp hem:

Finns redan  
hemma:
Olivolja, curry  

och ris.
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TID: 30 MIN 

UGN: 200° 

4 PORTIONER

Kycklingfiléer Bacon Äpple Crème fraiche

3 1

Jättegott,  
säger Elea, 7 år,  
  som lagade  

maten.

När du väljer vår Utomhuskyckling uppfödd på majs, 
går omtanken om kycklingarna och den goda smak- 
upplevelsen hand i hand. Kycklingarna har ett fritt 
naturligt liv och du får ett välsmakande, extra mört 
kycklingkött. 

Härliga recept till nyår hittar du på 
Kronfågel.se/utomhuskyckling En smakupplevelse utöver det vanliga

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r k
an

 fö
re

ko
m

m
a.

  

Frigående ute 
och inne

Vegetabiliskt 
majsfoder

Livslängd  
56–63 dagar

Gyllene färg, rund 
och fyllig smak

Uppfödda på  
frisk luft och majs!

Följ oss gärna på kronfågel.se

S208631_KF_Utomhuskyckling_Mersmak_Helsida_210x297_nov16.indd   1 2016-11-10   16:06



 

 

Tips och erbjudanden för dig som är medlem och ägare

MedMera

Stärkt självkänsla, ny träningslust, 
sundare matvanor, aha-upplevelser 
och sol. Coops ”Kom-i-form-resor  
med Mer Smak” håller vad de lovar.  
I alla fall tycker Anita och Ingela det. 
Två Coop-medlemmar som hittat 
vägen till ett sundare liv.

 ANITA FLODSTRÖM, 60 ÅR, 

från Piteå lägger undan en 

slant varje månad på sitt  

”må bra-konto”. Pengarna 

ska hon lägga på ännu en 

resa med Coop. Höstresan 

till Rhodos med döttrarna var det bästa  

hon har gjort på länge.

– Det var en fullträff. Inspirerande 

föreläsningar, roliga träningspass, super- 

bra mat och så himla roligt.

De fick mersmak på träningsresan!
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Fick du med dig några nya vanor hem? 

– Min last är god mat, men nu har jag lärt 

mig att fasa in mer grönt, och har jag några 

minuter över tar jag fram mitt gummiband 

och kör Leilas övningar. 

– Jag lärde mig att vägen till ett mer 

hälsosamt liv inte behöver vara så komplice-

rad, säger Anita, som menar att hon förutom 

roliga träningspass och känsloladdade 

föreläsningar upplevde en gemenskap hon 

aldrig kunnat drömma om.

– Det var aldrig vi och dem. Alla deltagare, 

kända profiler och ledare var tillsammans. 

Det låter fånigt, men det kändes som att vi 

var en enda stor familj.

INGELA ANDERSSON, 46 ÅR, har varit med på 

Coops resor tre gånger. I vår åker hon igen.

 – Jag behöver ladda med inspiration och 

Häng med på Mer Smaks uppskattade 
träningsresa till Rhodos!

energi. Två resor per år är 

perfekt, tycker Ingela, som 

har gått ner 18 kilo sedan 

första resan.

Målet är att gå ner  

40 kilo till hösten 2017.

– Med allt jag har fått med mig känner 

jag mig inspirerad att lyckas, säger Ingela, 

som alltid har varit på eller av när det gäller 

mat och motion. 

Nu har hon hittat en kontinuitet. 

– När jag tidigare följde med min son till 

taekwondo satt jag på bänken och tittade 

på. Nu tränar jag själv taekwondo tre gånger 

i veckan, och så kör jag övningar hemma. 

Instruktörerna från resan gjorde så starkt 

intryck på mig. Jag kan höra deras pepp när 

jag ligger där på vardagsrumsgolvet och 

svettas, skrattar Ingela. ❤

Träningsresan
Kommande  
”Kom-i-form-resor  
med Coop Mer Smak”  
går till Rhodos, 6 maj  
och 20 maj 2017.  

Allt det här får du:  
Träning, föreläsningar, 
workshops, barhäng,  
sol & bad, matlagning  
och en massa annat kul.  
Vi bor på Tui Magic Life 
Plimmiri (TTTT+) intill 
stranden. 

Pris: Från 13 995 kr.

Läs mer och boka på:  
coop.se/komiformresa.

PS  Eftersom Coops partner  
TUI (Fritidsresor) är medarran- 
gör får du poäng på din resa! 

Nästa 
 resa går till 

Rhodos
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Kom i form, bada och träffa 
nya vänner på Mer Smaks 
träningsresa.

Anita

Ingela
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MedMera erbjudande
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MedMera

Gå på restaurang och betala 
halva priset för maten. Med 
TheFork kan du äntligen bjuda 
på middag utan att det kostar 
skjortan.

Ett romantiskt krypin, en charmig 

kvarterskrog eller en hipp hamburger-

bar. Med Coops nya partner TheFork 

hittar du inte bara fram till restauranger 

nära dig, du får dessutom halva priset 

på en specialkomponerad tvårätters-

meny. Erbjudandet gäller på cirka 300 

restauranger runt om i landet och för  

ett sällskap på upp till åtta personer. 

Erbjudandet kostar dig endast 3 000 

MedMera-poäng. 

Bjud hela familjen på  
middag för halva priset

Skönhet, designmöbler och pris-
värda leksaker – hos CDON.COM kan 
du fynda så mycket mer än musik, 
film och elektronik. Upptäck Coops 
nya partner och passa på att handla 
för dina poäng.

På Nordens största varuhus hittar du allt 
från märkesparfymer till vitvaror. Nästa 
gång du loggar in på nätgallerian, upptäck 
avdelningar som skönhet och hälsa, 
heminredning, mode eller varför inte 
leksaker och babyprodukter.

Nu kan du som Coop-medlem använda 
dina MedMera-poäng till presentkort 
hos CDON.COM. Vad är du sugen på i 
vintermörkret? Ett trendigt soffbord, en ny 
doft eller busbilliga leksaker till barnen? 

Tusentals ton  
mindre koldioxid  
– tack vare med- 
lemmars goda val

Så använder du poängen
Poänguttagen görs i Poängshoppen 
på coop.se, i appen eller i medlems-
punkten i butik. Både TheFork och 
CDON.COM är nya uttagspartners 
hos Coop, vilket innebär att de finns 
i Poängshoppen. Växla in dina poäng 
till presentkort hos CDON.COM och/
eller till rabattkod hos TheFork. Via 
Poängshoppen tar du dig till våra 
partners webbsidor där du kan an-
vända din kod.

 Missa inte den stora vinterrean hos CDON.COM!

Full fart
Sparkcykel från Stoy. PH-hjul, 

 tillverkad i stål, justerbart styre, går att  
fälla ihop. Passar barn från 10 år.

Min Svante
Superfina och mjuka nallen Svante från 

 Teddykompaniet kan både stå upp och sitta.  
Fler nallekompisar hittar du hos CDON.COM.

Min nya doft
Hos CDON.COM hittar du  

parfymer från de stora designmärkena  
med upp till 65 procent rabatt.  

Som La Vie est Belle från Lancôme. 

Hos CDON.COM 
finns cirka  
9 miljoner olika 
varor.

Så här mycket är dina MedMera- 
poäng värda hos CDON.COM:

5 000 poäng = presentkort à 50 kronor.
10 000 poäng = presentkort à 100 kronor.
30 000 poäng = presentkort à 300 kronor.

Två nya partners  
att spendera poäng på. 

Välkommen CDON.COM 
och TheFork!

Ny partner: CDON.COM

Ny partner: TheFork

Fynda på nätet för dina poäng

Lilla svarta  Marmorbord med svart äkta marmorskiva på ett  
stadigt underrede av kopparpläterat stål. CARRIE-serien innehåller  
soffbord, sidobord och avlastningsbord i flera storlekar och färger. 

Ett rum att ge bort
Känner du någon som är värd lite lyx i vardagen? 
Kanske ditt barn, mamma eller en nära vän.  
Ge bort ett presentkort från Coop Hotellpremie 
och få 500 poäng för din omtanke. 

Att köpa presentkort hos Coop Hotellpremie är 

busenkelt. Gå in på coophotellpremie.com och 

välj presentkort och summa och skriv en personlig 

hälsning till den lyckliga mottagaren. Du behöver 

vara medlem på Coop för att köpa, men den du 

vill ge presentkortet till behöver inte vara medlem 

för att lösa in den. Och kom ihåg att du får 500 

MedMera-poäng vid varje köp av ett presentkort.

Coop Hotellpremies presentkort kan endast 

användas för hotellvistelser i Sverige för 2–5 

nätter och är giltigt i 2 år från köptillfället.

På Coop Hotellpremie  
får du som medlem alltid 
upp till 60 procent rabatt. 

Coops medlemmar som anslutit 
sig till GodEl har minskat kodioxid-

utsläppen med cirka 3 500 ton på bara 
ett år. Nu går samarbetet in på sitt andra 

år. Vill du också vara med och bidra till en bättre 
planet och samtidigt få poäng på din elräkning? 

Passa på att bli kund hos God El före den 31  
december och få dubbla poäng de tre första  
månaderna. 

El från GodEl är märkt med Bra Miljöval, som är 
den tuffaste miljömärkningen i Sverige. Bra Miljö-
val garanterar bland annat att produktionen av den 
förnybara elen tar hänsyn till lokala ekosystem och 
biologisk mångfald och samtidigt har mycket låga 
koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläpp bidrar, genom 
växthuseffekten, till den globala uppvärmningen. 
Ökningen av medeltemperaturen på jorden måste 
stanna under 1,5 grader. Lyckas vi inte med detta 
väntar en katastrof för alla människor och eko-
system. Genom att minska våra koldioxidutsläpp 
hjälper vi därmed till att rädda vår planet.

• Smörgåstårteriet, Stockholm  

(White Guide-restaurang) 
Här är ”Landskapsresan” namnet på  

kvällens meny. Njut av rätter och råvaror 

som lyfter fram det ursprungliga från  

olika svenska landskap. Allt lagat med 

exklusiva råvaror och i huvudsak från 

svenska producenter. 

• Bourbon Street, Göteborg
Sugen på cajun-inspirerad mat?  

Bourbon Street är en god liten bit av  

New Orleans mitt i Göteborg där du kan 

njuta av mat från amerikanska södern.  

• Jazzmatsalen, Luleå  
(White Guide-restaurang)
Jazzmatsalen är härligt rörig, möblerna  

rejäla och ingen stol är den andra lik.  

Maten är vällagad ”bonnmat” med en 

knorr. Det mesta är lokalproducerat, och 

all mat lagas från grunden. Mysigt och 

familjärt.

TheFork är Europas största bordsbok-

ningssajt. Hos dem kan du upptäcka och 

boka bord på över 35 000 restauranger 

runt om i världen. Vi tittar in hos tre av 

TheForks svenska pärlor där du kan unna 

dig en middag för halva priset.

Med dina poäng kan du ta del av erbju-
dandet om ett prisvärt restaurangbesök.

Njut av god mat på mysiga  
Jazzmatsalen i Luleå.
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Vad äter du till middag i vinter?
– En vegansk biriyani (indisk 

risrätt) med massor av grönsaker, 

kryddor, råris och linser.

 Hur ser ditt julbord ut?
– Man behöver inte utesluta 

de traditionella rätterna för 

att äta hälsosamt, bara äta 

mindre mängd och lägga till 

goda grönsaksrätter. Rostad 

vitkål och grönkål är trendigt 

och jättegott, och passar  

på julbordet. Man gör enkelt 

egen rödbetssallad med 

hemgjord majonnäs. Eller rostar 

rödbetor tillsammans med lite 

 

Boosta med
ingefära!

GRÖNKÅLS- OCH  
MANGOSMOOTHIE
2 STORA GLAS 

ca  3 dl kallt kokosvatten  
eller vatten 

k 3 dl plockade grönkålsblad
k 1 dl myntablad
k  1 ½ dl fryst mango  

eller 1 päron i bitar 

k ½ avokado
k  1 stor lime, finrivet  

skal och saft

 GÖR SÅ HÄR

1. Mixa alla ingredienser i en 
blender eller med mixerstav  
helt slätt. 

INFEKTIONSHÄVAREN 
4 SMÅ GLAS

3  dl kallt kokosvatten  
eller vatten 

k 1 banan 
k 1 ½ dl grovhackad persilja
k 1 msk grovriven ingefära 
1  tsk hackad färsk chili
ev 1 vitlöksklyfta, skivad

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa alla ingredienser  
i en blender eller med  
stavmixer. 
2. Späd med mer vatten  
om det behövs.

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.

Så motar 
du mörkret!

Bästa må bra-tipsen
i vinter

1 Vistas utomhus 
dagtid varje dag  

och få igång blodcirku- 
  lation och andning  
      med 20 minuters  
              promenad.

 2 Drick varmt  
örtte eller varmt  

  vatten flera gånger  
    om dagen för värme  
            och vätska.

 3 Drick ingefärste 
med citron, och 

krydda maten med chili, 
cayennepeppar, kanel, 
     saffran, ingefära  
              och vitlök.

VEGO I  
MER SMAK!

fetaost eller nötter. Helgriljerad 

kålrot eller rotselleri är fantastiska 

veganska alternativ till skinka. 

Vad äter du till fest?
– Vällagad vegetarisk indisk mat 

är roligt att bjuda på. Många blir 

förvånade över hur gott det är och 

hur mätt man blir. Bjuder man på  

4–5 olika välkryddade grönsaksrät-

ter och linsrätter tycker ingen att det 

är torftigt, även om ingredienserna 

är billiga. Det är ganska lätt att hitta 

uppslag till festmat utan gluten och 

mjölk om man sneglar åt de kine-

siska, japanska, indiska och thai- 

ländska köken.
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Kokboksförfattaren Nilla  
Gunnarsson lagar mat med  
massor av grönt men utan  
gluten, mjölk och socker.

Vego!
extra sidor för dig som vill äta mer grönt
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Lokala avvikelser kan förekomma.

smaken av ZKÅNE
EN NATURLIG DEL AV SVERIGE
Sedan 1886 har ZOÉGAS mörkrostade kaffe varit en naturlig del 

av skånska kaffebord. En tradition med mycket ”smaug å karlek”. 

Med känsla för kvalitet och hantverk vill vi därför fortsätta att sprida 

skånsk kärlek till kaffedyrkare i hela Sverige.

ZOEGAS.SE | FACEBOOK.COM/ZOEGASKAFFE | KONSUMENTFORUM@SE.NESTLE.COM

Anpassa mängden chili för att 
justera hur mycket den ska 
bränna i halsen. Vitlöken är för  
de riktigt vågade.

Överkurs: Tillsätt 1 tsk spirulina-
pulver!
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ENKEL FESTMENY / Förrätt  & varmrätt

TID: 45 MIN  UGN: 225°

En varmrätt som verkligen sätter 

nyårsstämningen. Den ljuvliga 

ädelostsåsen blir pricken över i.

4 PORTIONER

k 400 g champinjoner
k 1 gul lök
k 1 vitlöksklyfta
k 2 msk smör
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
½ –1 tsk chiliflakes
k 400 g färsk spenat
250 g färsk smördeg på rulle

k 1 ägg
k ½ msk sesamfrön

RUFSIGA POTATISAR

k 800 g potatis
k 20 g smör
k 1 msk olivolja
1 tsk salt

ÄDELOSTSÅS OCH STEKTA  
TOMATER

k 140 g ädelost
k 1 dl grädde
k 400 g söta körsbärstomater 
k 1 msk olivolja
½ tsk flingsalt
k ½ msk balsamvinäger

Festlig 
VEGO-
meny!

Fira in det nya året med en elegant  
vegomeny. Rotsellericarpaccio och svamp- 
fyllda smördegspaket med ädelostsås blir  

en riktigt god start på 2017. 
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 :  E M E L I E  H U L T B E R G

LYXIG VEGO!
Gott nytt med

  Nyårsdessert  
på sidan 42!

Tips!
Behåll den gröna kvisten  
på tomaterna så ser det 
vackert ut vid servering.

TILL SERVERING

dillvippor
4  små citronklyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skala rot- 

sellerin med en kniv och skär i 

tunna skivor, gärna med mandolin.

2. Fördela rotsellerin på en ugns-

plåt och vänd runt i olja. Salta och 

rosta mitt i ugnen ca 15 min.

3. Fördela rotsellerin på tallrikar 

och strö över rödlök. Klicka på 

tångkaviar och crème fraiche.  

Garnera med dillvippor och ser-

vera med citronklyfta.

ROTSELLERICARPACCIO MED TÅNGKAVIAR

SVAMPFYLLT SMÖRDEGSPAKET MED ÄDELOSTSåS  
& RUFSPOTATISAR

GÖR SÅ HÄR

1. Dela champinjonerna i fyra 

 bitar. Hacka lök och vitlök. Stek 

svampen i smör tills vätskan 

släppt. Salta, peppra och häll i 

chiliflakes. Tillsätt lök och vitlök 

och stek tills löken är mjuk. Lägg 

ner spenaten. Vänd runt tills den 

sjunkit ihop. Häll över i ett durkslag 

och låt rinna av ca 15 min, tryck 

gärna ut lite med handen. (Den 

avrunna vätskan kan ev tillsättas  

i ostsåsen.)

2. Rufsiga potatisar: Sätt ugnen 

på 225°. Skala och koka potati-

sarna i saltat vatten ca 5 min. Häll 

av vattnet genom ett durkslag och 

ruska om så potatisarna blir 

naggade runt om. Lägg dem i en 

ugnsform, hyvla på smör och ringla 

över olja. Rosta dem gyllene högre 

upp i ugnen, ca 30 min. Ruska om 

dem minst tre gånger under tiden.

3. Skär smördegen i fyra bitar och 

lägg svampfyllningen mitt på. Vik 

in kanterna och nyp ihop degen så 

det är tätt. Vänd paketen och lägg 

dem på en ugnsplåt med bakplåts-

papper. Pensla med lätt vispat ägg 

och strö över sesamfrön. Grädda 

mitt i ugnen 20–25 min. 

4. Ädelostsås och tomater:  

Smält osten i grädden till en sås. 

Stek tomaterna i olja några minu-

ter före servering. Salta och stänk 

på balsamvinäger.

 

TID: 20 MIN   

UGN: 200°

Tunt skuren, ugnsbakad  

rotselleri blir en riktigt  

god och festlig förrätt med 

tångkaviar, hackad rödlök  

och crème fraiche!

4 PORTIONER

k 800 g rotselleri
k 2 msk olivolja
½ tsk salt
k ½ liten rödlök, finhackad

100 g tångkaviar
k 1 dl crème fraiche



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. 

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

♥ När jag njuter av Svante Thuressons  
”En cool jul” och provsmakar den nygriljerade 
skinkan.

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

♥ När jag har laddat upp med flera för-
packningar kronljus och det står hyacinter  
på varenda ledig yta. Då mår jag bra.  

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

♥ När vi klär granen. Doften! Gärna med en 
engelsk gosskör som sjunger i bakgrunden. 

korrektur 
Per Hasselqvist

♥ När jag köper en flygbiljett till Paris!

redaktionell repro  
Kerstin Larsson

♥ När jag sätter upp julstjärnan i fönstret! 

omslagsfoto  
Eva Hildén

♥  Frank Sinatra i högtalarna, tänd  
brasa och nybakade lussebullar. Klart!

tryck  
Strålfors/Evers Druck  
GmbH, Meldorf, Tyskland

Allt innehåll i Coop Mer Smak lagras  
elektroniskt och blir åtkomligt via internet. Icke  
anställda skribenter, illustratörer och fotografer  
måste meddela eventuellt förbehåll mot detta.

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 rekommenda-
tioner 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 ärspecial-
framställd. 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 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 skum-
mjölkspulver som inne håller laktos.

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

= LAKTOSFRI
= GLUTENFRI

KOLL PÅ GLUTEN 
OCH 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.

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

ansvarig utgivare
Björn Larsson 
bjorn.larsson@coop.se

♥ När öppna spisen ryker in och julgranen  
står i sitt nät på balkongen.
 
publisher
Tia Jumbe  
tia.jumbe@coop.se

♥ När jag julpysslar och julbakar med  
mina två döttrar kommer julstämningen  
automatiskt.

redaktör  
Ewa Lundström  
ewa.lundstrom@coop.se

♥ När jag tänder granen och drar in  
doften av en skalad clementin.

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

♥ För mig är julens dofter helt avgörande.  
När glöggen värms på spisen och peppar- 
kakorna gräddas i ugnen, då är det jul. 

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

♥ När jag äter pepparkakor med ädelost  
framför brasan och lyssnar på julmusik.

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

coop kundservice 
0771-17 17  17 
info@coop.se

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

Utgivare Coop  
Mer Smak

HJÄLP TOMTEN
PÅ TRAVEN.
Våra presentkort säljs och gäller i samtliga Coop-butiker.

Titta efter märkta recept  
om du är överkänslig Då får  

jag jul- 
stämning:

Nästa 
Mer Smak 

dimper ner i din  
brevlåda 16–18 

januari. 
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SARAS SÖTA / Nyårsdessert

Tycker du om chokladen after eight?  
då älskar du vår dessert!  

Fira in nyåret med den här fantastiskt 
krämiga chokladtårtan.

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 :  E M E L I E  H U L T B E R G

Grande  
FINALE!

NYHET

VI ÄR HELT SÄKRA PÅ ATT DU 
KAN SMAKA SKILLNADEN.

TILLVERKAD AV VÅRA FINASTE 
EKOLOGISKA ARABICA-BÖNOR. 

Lokala avvikelser kan förekomma.

Det går även  
att göra kakan i en  

rund form.

AFTER EIGHT-TÅRTA
TID: 30 MIN  UGN: 175°

25 RUTOR (CA 12 PORTIONER)

k  200 g mörk choklad, gärna  
med mintsmak

k 175 g smör, rumsvarmt
k 3 dl strösocker
k 1 ½ dl kakao
k ½ dl mörk sirap
1 krm salt
k 3 ägg
k 1 ½ dl vetemjöl
25  after eight-bitar 

TILL SERVERING

k 2 dl vispgrädde

GÖR SÅ HÄR

1. Smält chokladen varsamt  
i vattenbad/mikro. Vispa smör  
och socker poröst med elvisp. 
2. Tillsätt kakao, sirap och salt. 
Vispa i ett ägg i taget och vänd  
ner mjöl och smält choklad.
3. Lägg ett bakplåtspapper i en 
form med måtten 20 x 20 cm.  
Häll i smeten och grädda mitt  
i ugnen 17–20 min. Låt svalna  
något och lägg på after eight-
bitarna så att de täcker kakan. 
4. Servera rumsvarm med lätt-
vispad grädde.

Tips!
Använd ev  

en brännare 
för att smälta 

after eight-
chokladen 
ovanifrån.



Ladda även ner vår app

HITTA FAVORITDRINKEN 
TILL NYÅRSAFTON PÅ 
DRINKGENERATORN.SE

Lokala avvikelser kan förekomma
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