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PICKNICK  
på en kvart!  
  Baguette med rostbiff, curryremoulad & rostad lök

  Wrap med vegetarisk skagenröra
  Tunnbrödsrulle med varmrökt lax

GRILLKVÄLL!
Sommarens mysigaste

Cheesecake
… med jordgubbar & lime

(Vi lagar gott av våra favoritörter.)

GRÄSLÖK, PERSILJA, DILL,   
KORIANDER & BASILIKA
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  Pauls gröna  
grilltips!



Ansök på coop.se/betalkort och få 5 000 extra poäng.

Ansök på coop.se/betalkort och få 5 000 extra poäng.

DUBBLA POÄNG HOS COOP.

VARFÖR DU BORDE HA SKAFFAT ETT 
COOP BETALKORT FÖR LÄNGE SEDAN.

DEN KORTA 
VERSIONEN:

VARFÖR DU BORDE HA SKAFFAT ETT 
COOP BETALKORT FÖR LÄNGE SEDAN.

DEN LÅNGA 
VERSIONEN:

SNABBASTE VÄGEN TILL POÄNGEN
Genom att uppgradera ditt MedMera-
kort till ett betalkort får du dubbla 
poäng på allt* du handlar hos oss. 
Med andra ord så kan du få den där 
grillen dubbelt så fort.

Du behåller alla medlemsförmåner 
du är van vid, och får några nya. Utöver 

de dubbla poängen får du just nu också 5 000 extra 
poäng när din ansökan om kortet beviljats.

När man tänker på det är det faktiskt lite konstigt
att inte alla har ett betalkort hos Coop.

VÅRT BÄSTA MATKORT 
När vi på Coop pratar om 
matkort menar vi inte 
sådana som folk lägger 
upp på Instagram. Vårt 
bästa matkort är Coop 
MedMera Betala Efter.

Som namnet antyder 
handlar du först och 
betalar efteråt. Kortet
har ingen årsavgift och om 

ni skulle behöva ett extra 
kort i familjen så kostar det inte heller 
någonting. Och det bästa av allt, du får 
dubbla poäng när du betalar med kortet 
hos Coop. 

Kortet går självklart att använda överallt, såväl 
i Sverige som utomlands. Och betalar du din resa 
med kortet ingår reseförsäkring. Kort sagt, med ett 
betalkort får du ut mer av ditt medlemskap utan att 
det kostar mer. 

HANDLA FÖRST, BETALA SEN
Med Betala Efter-kortet kan du 
betala när det passar dig. I slutet 
av varje månad får du en samlad 
faktura med alla dina köp.

Du har upp till 54 dagars räntefri kredit och ett 
kreditutrymme på upp till 100 000 kronor.
 
POÄNGEN MED POÄNGEN
Själva poängen med att samla 
poäng är förstås alla saker du kan 
omvandla dem till.

I Poängshoppen kan du välja om 
du vill plocka ut varor och rabatter 
eller om du vill spara ihop till något 
större som en resa.

LADDA NER APPEN
Enklaste sättet att få full koll på 
matkontot är att ladda ner Coop- 
appen. Där kan du bland annat se saldo, få ett 
aktuellt kontoutdrag, se dina poäng och aktuella 
erbjudanden. Här hittar du också Poängshoppen.
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Varje gång du handlar på Coop och drar ditt MedMera-kort samlar du poäng. Efter ett 
tag kan poängen omvandlas till en weekendresa, mer god mat eller kanske en ny grill 
till uteplatsen. Det där vet du ju redan. Men nu ska vi berätta hur du samlar poäng 
snabbare och når det du vill ha i Poängshoppen dubbelt så fort.

DUBBLA POÄNG HOS COOP.
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                      Sara Begner 
                       är matkreatör  
                     och chef för  
                  Coop provkök.

       

I MAJ OCH BÖRJAN AV JUNI  
är almanackan ofta  
fullbokad med aktivi- 
teter, och stressen  
blir inte mindre av  
alla picknickar som  
ska hinnas med.  
I Vardagsakuten 
finns knepen som 
gör att du slipper 
paniklösningarna 
och faktiskt kan 
uppskatta att äta  
ute. Lägg dig på 
filten, titta på 
sommarhimlen  
och koppla av en 
stund.
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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.

GODKÄND 

AV COOPS 

PROVKÖK

k

VEGETARISKT  
PÅ GRILLEN!

MER SMAK / Maj

5

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 poly-

eten som kommer från en förnyelsebar 

råvara. I dag är den råvaran sockerrör 

från Sydamerika.
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PARKERA DIG VID GRILLEN redan i kväll om 
du vill skaffa dig en egen halvtimme i 
vardagen under de intensiva försommar-
månaderna. Låt köket flytta utomhus, för 
det finns ingen vardagsmiddag som inte 
blir godare av att läggas på grillen. Och 
när det är du som bossar över glöden får 
någon annan fixa resten.

VILL DU VEGOGRILLA är paprikasalladen med 
svarta bönor och grillade grönsaker till- 
sammans med filodegsknyten en höjdare. 
Fler av mina grillfavoriter hittar du på 
sidan 10–15. Ännu fler goda vegorecept  
till grillen får du på sidan 43–46.

NU SMAKAR DE FÄRSKA ÖRTERNA som allra 
bäst. Är du inte lyckligt lottad med en egen 
kryddträdgård fungerar det utmärkt att 
skörda dem i butik. Dill, gärna i kombina-
tion med fänkål, är en höjdare till fisk. 
Salvia samsas gärna med fläskkött och 
korvar av alla sorter. Mynta och koriander 
sätter sprätt på kycklingen, och finhackad 
persilja är min favorit på färskpotatisen. 
Blir du sugen på att lägga till mer örter  
i maten hittar du inspiration och recept  
på sidan 22–25.

Äntligen!

Nu är vårt ljusa, smakrika bacon av svensk gårdskyckling här. 
Rökt över äkta alspån och klimatsmart som all kyckling förstås. 
Du lagar och serverar det på samma sätt som annat bacon.  
Det fina är att både nya och klassiska baconrätter blir lättare 
och fräschare när du lagar dem med kycklingbacon. Inspiration 
finns på kronfagel.se

Lokala avvikelser kan förekomma.

C206307_KF_Bacon_Coop_Mersmak_Mtrldag_0407_210x297.indd   1 2016-04-05   12:06
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Varsågod!

Läsarbrevet
Jag bara måste få tacka och ge en stor eloge 
till en helt fantastisk mat-/inspirationstid-
ning. Jag slukar allt med stor iver och aptit 
och har aldrig längre problem med ”Vad blir 
det till middag?”. Jag blir så glad då den lig-
ger i min brevlåda.
                     Tack och härlig vår från  

            Agneta Monie från Marma i Uppland 
                   
                  Svar:     Hej! Du anar inte vad glada vi alla  
på redaktionen blir för ditt mejl! Det är  
precis så vi hoppas att det ska kännas när 
Mer Smak når er som läsare. 

                            Tack! hälsar hela redaktionen

Tack för inspirationen!

Säg hej till  
nya redaktionsrådet
Ett stort varmt välkomna säger vi  
till  Mer Smaks nya redaktionsråd:  
Anki Yafele (Sunne), Bisse och Fredrika Frid 
(Solna), Elin Svensson (Umeå), Emma Sandgren 
(Växjö) och Jose Fluxà (Gävle).

Redaktionsrådet består av representanter 
för er läsare och är redaktionens bollplank.  
Med deras hjälp blir Mer Smak ett ännu bättre 
magasin. Ett stort tack vill vi även rikta till det 
avgående rådet, som gjort ett enastående jobb!
                              Redaktionen

  I vår lägger jag gärna 

Du vet väl att du kan 
använda dina Med 
Mera-poäng till varor 
i Poängshoppen.  
Där hittar du allt  
från upplevelser  
till nyutgivna  
”Vår kokbok hälsa”  
för 18 000 poäng.  

Fler poängvaror på: coop.se/poangshop

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.

Du äger Coop
Du som har ett Coop MedMera-kort 

är medlem i en av alla de konsument-

föreningar som tillsammans äger Coop. 

Vill du veta mer om fördelarna med att 

vara ägare? Bläddra till sidorna 37–39.

Tyck till  
om Mer Smak!

mersmak@
coop.se

POÄNGVARAN !

Anki

Elin

Jose

Emma

Fredrika 
& Bisse
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»Med färska örter smakar maten 
fantastiskt«, säger Lena Söderström, 

som gjort de härliga recepten.

»Råraka med löjrom  
är en klassiker.  

Den gör alltid succé  
hemma hos oss«,  

säger Lill Lindfors.

22

»Bingo för en cheesecakefantast som hädiskt 
föredrar frysta gubbar framför färska«, säger  

Per Hasselqvist, korrläsare på Mer Smak.

50 

9 tips & trix  
 För en färgstarkare  

matvardag. 

10 äntligen  
– grilltajm 
Här finns allt du  

behöver för en lyckad  
grillkväll: marinader,  
såser och massor av  

goda tillbehör.

19 mitt kök
Lill Lindfors får  

besök i sitt gulliga kök  
i Ölandshuset. 

22 ört-flört 
Persilja i peston, koriander  
i salsan och massor av örter  

i de läckra tillbehören till  
korven. Mums!

27 vardagsakuten 
Wraps är barnfamiljens  

bästa vän. Gillas av kräsna  
småttingar men är även  

perfekt att ha på picknick! 

35 eko-kött 
Nu väljer allt fler eko  

i köttdisken! 

37 medmera! 
Poängshoppen är laddad  

med massor av cyklar,  
grillar, baden baden och andra  

härliga sommarsaker.

41 barnens  
kockskola 

Välkommen hem,  
i dag lagar barnen  

färsk pasta!

44 vegan-bbq 
Läge att prova superläckra  

veganrätten koreansk  
BBQ-taco? Ingen kommer  

att sakna köttet! 

50 saras söta 
Cheesecake med  

supersmarrig  
jordgubbstopping.  

Missa den inte!

Gör försommarfesten solsäker med en maffig Pavlova.

För mer inspiration och recept besök: www.valio.se/bakamedkvarg

Kvargfluffig
[kvar’j-f luf:ig]

Maräng
• 4 äggvitor
• 2 dl strösocker
• 1 msk majsstärkelse
• 1 tsk vitvinsvinäger

Citronkvargsgrädde
• 2 dl Valio Eila® laktosfri   
   vispgrädde
• 2 dl Valio Eila® laktosfri 
   kvarg citron

Dekorering
• 1 liter jordgubbar 
• 1 citron
• Några klasar vinbär 

Maräng: sätt ugnen på 150°C. Lägg äggvitor och 
socker i en bunke som går att använda för vattenbad. 
Ställ bunken över en kastrull med sjudande vatten. 
Rör i bunken konstant tills sockret har smält. Ta 
bunken från värmen och vispa till en fast maräng. 
Vänd ner majsstärkelse. Rör i vitvinsvinäger. Bred runt 
på bakplåtspappersklädd plåt, dra upp marängens 
kanter med en spatel, så att det blir ett fint mönster. 
Sätt plåten i ugnen och sänk värmen till 100°C. 

Grädda i cirka 1 timme, stäng av ugnen och öppna 
den lite. Låt marängen stå kvar tills ugnen är kall. Lägg 
pavlovan på ett fat.

Citronkvarggrädde: vispa grädden fluffig.  
Rör i kvargen.

Dekorering: skölj och dela jordgubbarna. Sprid ut 
citronkvarggrädden ovanpå pavlovan. Toppa med 
jordgubbar och vinbär. Gör skruvar av citronskal och 
dekorera med dessa.
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Färska örter är  
lösningen på typ allt!

Råraka är rätt!

För alla som  
vill äta mer  

grönt

VEGO!

BBQ-spett med  
 sataysås är bara  

en av alla goda  
rätter på grillen!  

44

Vacker och fantastiskt sm
arrig!



husmorstips för moderna kök

MÅNADENS  
MATPROFIL
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Unika smaker 
med mjölksyra

Vem är du?
– En fermentista som lever och 

andas fermentering! Jag håller ut-

bildningar och har hemmet fullt av 

fermenteringsexperiment.

Vad betyder fermentering?
– Slarvigt uttryckt: ˮmatlagning 

med mikroorganismer ,ˮ en metabo-

lisk process där bakterier, jäst- och 

mögelsvampar omvandlar ett ämne till 

ett annat. Det är ett fascinerande och 

ödmjukande sätt att ˮlagaˮ mat, efter-

som det sker på mikroorganismernas 

villkor. Det går inte att skynda på. 

Vad kan man fermentera?
– De flesta råvaror, så länge de 

innehåller näring till mikroorganismer-

na, till exempel grönsaker, spannmål, 

mjölk, baljväxter och drycker.

Varför ska man fermentera? 
– För smaken! Mikroorganismerna 

producerar unika smaker och  

texturer i ganska alldagliga  

råvaror som man inte kan 

åstadkomma med vanlig mat- 

lagning. Sedan är det nyttigt  

att få i sig bakterier som kan  

stärka immunförsvaret. 

9

Tips & trix
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Mikrobiologen Jenny Neikell,  
som precis kommit ut med boken 
”Fermentera”, har koll på trenden.

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.

Alla pratar om
RAMSLÖK!

 Ramslöken har länge varit populär bland 
alla som tycker om att ta tillvara det som 
jorden ger, men nu är det en riktig hype även 
på ”fina” restauranger och i hemmaköken.  

I slutet av maj firas t ex Ramslökens dag på Kinnekulle 
i Västergötland, med ramslök i soppor, såser och salla-
der. Den vackra växten med sina blanka gröna blad  
(det är bladen som används!) trivs i kalkhaltig, myllrik 
mark och känns igen på att den sprider en doft av lök. 
Smaken påminner om vitlök.

Änglamark gräddglass är gjord på ekologisk grädde och 
ekologiska ägg från svenska gårdar, i smakfavoriterna 
choklad, jordgubb och vanilj. Hedvig, 8 år, provsmakade:

– Mmm, supersuperdupergoda glassar! Den som  

var extra mycket godare än annan glass var Jordgubb. 

Mamma sa att hon tyckte chokladglassen var elegant.

ÄTER MER  
GRÖNSAKER 

IDAG ÄN  
FÖR FEM ÅR  

SEDAN.  

37%

Nytt på hyllan! Änglamark gräddglass

RAMSLÖKSSMÖR 
Blanda finstrimlad ramslök  

med smör och flingsalt.  

Rulla in i plastfolie. Lägg  

i frys eller kyl. Servera som 

kryddsmör till kyckling eller 

kött. Eller servera rumstem-

pererat till nybakat bröd. 

Mildare än vitlökssmör.

Enkelt sätt att sätta 

smak på en hel rätt.

Nygammal 
smaksättare som 

skördas nu.

källa: nestlés matbarometer,  
gjord av yougov.
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GRILLADE TORTILLASNIBBAR  
MED PäRON & äDELOST
TID: 15 MIN

Läckert, enkelt och supersmarrigt!

4 PORTIONER

k 2 tortillabröd
30 g ädelost, t ex St Agur

k 2 små päron
k ½ dl valnötter
balsamicosirap

låt marinader & kryddor göra jobbet medan du njuter  
av ett glas till förrätten. Krämiga röror och läckra sallader står klart  

i kylen, och nu återstår bara det roligaste. Att grilla!
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  E M E L I E  H U L T B E R G   F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

Tips! 
Det är även 

gott med  
t ex smulad 

fetaost istället 
för ädelost.

Servera till  
ett glas rosé eller  

alkoholfri bål.

 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T

GRILLADE FILODEGSKNYTEN  
MED FETAOST
TID: 15 MIN

Ett vegetariskt grillalternativ som  

alla kommer vilja smaka!

4 STYCKEN

2 färska filodegsark
k 2 frp fetaost (à 150 g)

k 8 basilikablad
svartpeppar
k 1 msk olivolja

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg ut filodegsarken och dela dem på 

mitten. Dela osten och lägg en bit på vardera 

arkbit. Toppa osten med basilikablad och 

dra ett varv med pepparkvarnen. Rulla in 

osten två varv, vik in kanterna och rulla ihop 

till små paket.

2. Pensla paketen runt om med olja och 

grilla till fin färg.

GRILLAD PAPRIKASALLAD
TID: 25 MIN

De grillade paprikorna får en härlig sötma 

som passar perfekt till kryddigt grillat.

4 PORTIONER

k 8 små paprikor
k 2 rödlökar, delade med skal på

k 1–2 msk olivolja
k 1 citron, pressad saft

k 2 vitlöksklyftor, tunt skivade

k 1 msk honung
k 1 burk svarta bönor, sköljda

k 1 kruka mynta
k 1 dl torrostade sesamfrön
1 ½ tsk flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Grilla paprikor och lökar mjuka. Skala 

löken och skär i klyftor. Dela paprikorna  

på mitten och ta bort kärnhuset.

2. Blanda olja, citronsaft, vitlök och honung 

till en dressing. Vänd runt bönorna i  

dressingen.

3. Varva grillade grönsaker med bönsalladen 

och myntablad på ett serveringsfat och strö 

över sesamfrön och salt

Tips!
Sesamfrön  

rostade i torr 
het panna är bra 

att ha färdiga 
att toppa olika 

maträtter med. 

GÖR SÅ HÄR

1. Smula osten över halva delen av  

båda tortillabröden. 

2. Skär päronen i tunna skivor och  

fördela över osten. 

3. Krossa valnötterna och strö ovanpå. 

Ringla över balsamicosirap och vik  

över den andra delen. Tryck till. Grilla 

tills osten smält och tortillan fått fin yta. 

Skär i snibbar och servera som tilltugg 

medan ni grillar resten av middagen.

Välkommen på
GRILL- 
KVÄLL! 

Sommarens 
godaste!

1 1
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GRILLADE KUNGSRäKOR
TID: 10 MIN + MINST 1 TIMME 

ATT MARINERA

Överraska med grillade räkor.  

Det blir garanterat uppskattat.

4 PORTIONER

600 g kungsräkor, tinade

MARINAD

k 4 vitlöksklyftor, finhackade

k 1 röd chili, hackad

k  1 dl finhackad persilja  
eller koriander

k  1 lime eller liten citron,  

pressad saft

k ½ dl olivolja
2 tsk flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser  

till marinaden och vänd runt 

med räkorna. Låt marinera i kyl 

minst 1 timme, gärna längre. 

2. Grilla ca 1 minut per sida. 

Servera med nudelsalladen eller 

som en förrätt med en bit bröd.

SYRLIG HET  
NUDELSALLAD 
TID: 20 MIN

Så läckert med de heta nudlarna  

till knapriga sugar snaps.

4 PORTIONER

200 g vermicellinudlar (glasnudlar)

3 msk ättiksprit (12 %)

k 3 msk strösocker 
2 msk fisksås
k 2 vitlöksklyftor
k 2 salladslökar, strimlade

150 g sugar snaps, finstrimlade

1  grön chili, finhackad med  

kärnor

GÖR SÅ HÄR

1. Tillred nudlarna enligt anvisning-

en på förpackningen.

2. Blanda ättikspriten med socker, 

fisksås och finhackad vitlök till  

en dressing.

3. Vänd runt nudlarna med dres-

singen, salladslök, sugar snaps  

och chili.

Tips!
Kungsräkor är 
MSC-märkta 
och finns i din 

frysdisk.  
Låt tina före 
marinering.

Den asiatiska smaksättningen tröttnar man aldrig på!

HELGRILLAD KYCKLING  
MED CITONGRäSRUB
TID: 1 TIMME

Citrongräs, ingefära, chili ...  

De asiatiska kryddorna ger  

kycklingen underbar smak! 

4 PORTIONER

k 1 hel kyckling (ca 1,3 kg)

CITRONGRÄSRUB

2 citrongräs, finhackade

k 2 vitlöksklyftor
k 1 msk hackad ingefära
k 2 msk olivolja
k ½ citron, pressad saft

2 tsk salt

TILL SERVERING

k 1 kruka koriander
1 röd chili
k 1 lime el citron, i klyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Mortla alla ingredienser  

till ruben. Skär upp kyckling-

en mellan filéerna och vik  

upp den så att den ligger 

platt. Gnid in ruben runt  

hela kycklingen.

2. Grilla med skinnsidan 

Starta  
grillen med  
riklig mängd  
briketter så  
att inte glöden  
hinner brinna ut.

Tips!
Grilltiden 
beror på 

kycklingens 
storlek och 

grillens  
glöd. 

TOMAT- & FÄNKÅLSSALLAD
TID: 30 MIN

Skär fänkålen riktigt tunt för att 

det ska bli så där krispigt gott.

4 PORTIONER

k 1 fänkål
k ½ citron, pressad saft

k  400 g körsbärstomater, 

delade

k 2 msk olivolja
k 1 tsk fänkålsfrön, torrostade

1 tsk flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Dela fänkålen på längden och 

skär bort rotstocken i mitten. 

Skär fänkålen i tunna skivor, 

gärna med mandolin. Vänd runt 

ordentligt med citronsaften.

2. Blanda tomaterna med 

fänkålen på ett serveringsfat. 

Ringla på olivolja och strö över 

fänkålsfrön och flingsalt.

uppåt, först på indirekt glöd 

under lock ca 20 min. Vänd och 

grilla ytterligare ca 25 min.

3. Strö över hackad koriander 

och chili vid servering och ser-

vera ev med lime eller citron.

Duka upp med  
alkoholfritt i sommar!
Som ett av Sveriges största bryggerier är det vårt mål att alla som vill ska 
kunna njuta av god öl och cider, oavsett tillfälle eller plats.
    Det är dock inte alltid som alla vid bordet vill eller kan dricka alkoholhaltiga 
drycker och vi är därför extra stolta över dessa goda alternativ, som alla är 
fulla av smak men fria från alkohol. Testa att duka fram dem nästa gång du 
bjuder på en härlig middag eller lunch – vi lovar att de kommer göra succé.   

Trevlig sommar!

Lokala avvikelser kan förekomma.
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ÄNTLIGEN GRILL / Våra favoriter!

INGEFÄRS- 
MARINERADE  
KARRéSPETT
TID: 35 MIN +  

EV TID ATT MARINERA

Soja, vitlök, ingefära – numera en 

smaksäker klassiker till karré.

4 PORTIONER

k 600 g fläskkarré

MARINAD

k 40 g ingefära
k 3 vitlöksklyftor
k  1 röd chili (med kärnorna  

för extra klös)

k 1 dl ketchup
1 msk kinesisk soja

GÖR SÅ HÄR

1. Skär köttet i så tunna skivor 

det går. Låt fettet sitta kvar;  

det smälter vid tillagning och  

ger god smak på köttet. Tråckla 

upp köttskivorna på grillspett. 

2. Skär ingefära, vitlök och chili  

i lite mindre bitar och mixa  

sedan alla ingredienser till en 

slät marinad. 

3. Pensla köttet noggrant med 

marinad och låt gärna marinera 

en stund. 

4. Grilla spetten på båda sidor, 

ca 2 min per sida, tills de är 

genomstekta.

TID: 20 MIN

Romansalladen får ett  

riktigt lyft av grillen!

4 PORTIONER

k  2 romansallads- 
huvuden

k 1 msk olivolja
2 tsk flingsalt
k ½ tsk svartpeppar

Tips!
Glöm inte  

att blötlägga  
spetten om  

de är av trä.

 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T

LIMEYOGHURTSÅS

k 3 dl yoghurt 10 %

k 1 vitlöksklyfta, riven

k  ½ lime, pressad saft  

och finrivet skal

k ½ msk olivolja
k flytande honung
salt

 

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till såsen  

och smaka av med honung och salt.

2. Dela romansalladen på längden och 

ringla över olja. Salta och peppra. Grilla 

varsamt någon minut per sida, så att  

den inte blir bränd. Salladen ska bli  

genomvarm men behålla en krispig mitt. 

3. Ringla över lite av såsen vid servering 

och servera till spetten.

MED PASSION FÖR GRILLAT

CAJ P. LÄRDE SVENSKARNA ATT GRILLA! För över 50 år sedan föränd-
rade Caj Pontán våra matvanor när han introducerade de amerikanska 
BBQ-traditionerna för svenska folket. Idag är vi ett grilltokigt land med 
invånare som inte kan slita sig från grillen under sommaren.

GRILLAD ROMANSALLAD MED LIMEYOGHURTSåS

Glöm inte  
att blötlägga  

spetten om de 
är av trä.

YOGHURTSÅS MED MYNTA
Hacka 1 kruka mynta och  

en kruka persilja. Blanda med  

3 dl matyoghurt (10 %) och  

riv ner 1 vitlöksklyfta. Smaka  

av med salt och peppar.

Variera mera!
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Spetsa till sommarens alla grillstunder.
Nu finns två nya smaker av kycklingkorv.
En paprikavariant med lite mer sting
och en med en härlig blandning av  
mozzarella och soltorkad tomat.  
Ses vid grillen!
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ÄNTLIGEN GRILL / Våra favoriter!

ROSTAD VITLÖKSSÅS  
MED FäNKåLSFRöN
TID: 15 MIN

3 ½ DL

k 4 vitlöksklyftor
k ½ msk fänkålsfrön
k 3 dl yoghurt 10 %
k 1 dl majonnäs
salt

GÖR SÅ HÄR 

1. Lägg vitlöksklyftorna med 
skal i ugnen eller på grillen och 
rosta mjuka, ca 10 min. Rosta 
fänkålsfröna i en torr stekpanna 
tills de fått fin färg. 
2. Skala och mosa vitlöken och 
mortla fänkålsfröna. Blanda 
med yoghurt och majonnäs. 
Smaka av med salt. 

GRÖN ÖRTSÅS
TID: 5 MIN

3 ½ DL

k 1 ½ dl majonnäs
k 1 dl hackad kruspersilja
k 2 msk hackad dragon
k  1 vitlöksklyfta,  

finhackad 

k 2 dl gräddfil
k ½ msk vitvinsvinäger
salt

GÖR SÅ HÄR 

1. Mixa majonnäsen med  

persilja, dragon och vitlök  

till en fin grön färg.  

2. Tillsätt gräddfil och vinäger.  

Smaka av med salt. 

BÄSTA SALSAN
TID: 10 MIN

5 DL

k  1 grillad paprika eller  

en burk, ca 200 g, hackad

k ½ kruka basilika, hackad

k 2 tomater, fintärnade

k 1 röd chili, finhackad

k  2 schalottenlökar,  
finhackade

k flytande honung 
salt

GÖR SÅ HÄR 

1. Blanda alla ingredienser.  

Smaka av med honung och salt.

CA 5 DL

1 ½ dl vatten
½ dl ättiksprit (12 %)

k 1 dl strösocker
k  1 lime, finrivet skal och  

pressad saft

2 msk fisksås
k  2 vitlöksklyftor, tunt skivade

k  1 röd chili, strimlad

k  1 kruka koriander, hackad

1 tsk salt

Bästa salsan

Rostad vitlökssås
med fänkålsfrön

Grön örtsås

Koriander- och
chilivinägrett

GÖR SÅ HÄR 

1. Häll vatten, ättiksprit 

och socker i en skål. Rör 

om tills sockret lösts upp.  

2. Häll i resten av ingredi-

enserna och låt dra minst  

15 min före servering.

Dryck till grillkvällen
Calvet Cotes du Rhone Rosé, 
pris 89 kr (2219), 750 ml.

Torrt, friskt och bärigt vin 
med mängder av mogna 
jordgubbar och körsbärstoner 
samt mineraler. Passar bra 
till grillade tortillasnibbar 
med päron och ädelost.

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

Torrt, medelfylligt vin i 
fruktig, lite kryddig stil. 
Karaktär av lime, mineral och 
tropisk frukt och nya ekfat. 
Extra passande till ingefärs-
marinerade karréspett.

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

Ett vin med stor, aromatisk 
doft. Medelfyllig smak med 
karaktär av mineral, citrus 
och mogen tropisk frukt.  
Gott till helgrillad kyckling 
med citrongräsrub.

Rotari Rosé, pris 109 kr 
(7701), 750 ml.

Torrt, friskt och fruktigt vin 
med inslag av smultron, 
citrusfrukt, blodapelsin  
och nybakad brioche. 
Matchar de grillade räkorna.

Barrels and Drums  
           Chardonnay, 750 ml.

Friskt, torrt vin med en tydlig 
smak av tropiska frukter och 
citrus. Lång och läskande 
eftersmak. Ett alkoholfritt 
alternativ som matchar  
de flesta rätterna.

KORIANDER- OCH CHILIVINäGRETT TID: 20 MIN

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

Fruktigt och smakrikt rött  
vin med inslag av körsbär, 
slånbär, muskot och med ett 
härligt, lite örtigt avslut. 
Servera gärna till grillade 
filodegsknyten med fetaost. 

Alkoholfritt!

S
T

YLIN
G

: U
LR

IK
A

 E
R

IK
S

S
O

N
/A

G
E

N
T M

O
LLY



19
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Lill Lindfors 55-årsjubilerar som artist. Mer Smak hälsade 
på henne i köket på öland, där hon gärna lagar mat med 

egenodlade grönsaker.  T E X T :  A N N A  S M E D B E R G   F O T O :  K R I S T I N A  W I R É N

FRÅN KÖKSFÖNSTREN PÅ den öländska 
gården utanför Löttorp har Lill Lindfors 
utsikt över Östersjön. Här bor hon långa 
perioder med maken Anders Byström och 
hunden Winja. Lill slår sig ner vid 
köksbordet i det ljusa lantköket och börjar 
nästan direkt att prata om flyktingarna  
på Öland. Hon undrar hur de har det och 
berättar om en irakisk bagare som på ett 
lokalt bageri har gjort succé med bland 
annat dadelbröd. Flyktingfrågan och 
solidaritet är viktiga ämnen för henne.  

Det har bland annat gjort att hon engage-
rat sig i Teskedsorden, som arbetar för 
tolerans och respekt.
Varför är du med i Teskedsorden? 

–Jag är engagerad i frågorna och blev 
tillfrågad att ingå i styrelsen, och jag 
tyckte att det var en möjlighet att få 
påverka. Frågorna har blivit mer aktuella 
med den växande nazismen, flyktingvå-
gen, bränning av asylboenden, rumänska 
tiggare och allt vad vi har att möta. Det 
sätt som Teskedsorden arbetar på känns 

»Jag är jätteglad för det vackra kaklet från  
Delft som min make Anders har ärvt.«

»Bananer var  
exotiskt när min familj 

och jag flyttade till 
Sverige från Finland.«

meningsfullt, nämligen att man vänder  
sig till unga människor i skolan. Det är 
viktigt att unga får möjlighet att reflektera 
över sig själva och att ifrågasätta. 
Varifrån kommer ditt engagemang? 

– Jag tog intryck av mina föräldrar, 
kanske mest min mamma som var sjuk- 
sköterska och en sann humanist. Hon 
hade respekt för människors olika upp- 
fattningar och levnadssätt. Hon var 
generös, omtänksam och klok. 

Lill Lindfors har även fått kontakt med 

NAMN: Lill Lindfors. 
FAMILJ: Maken Anders 
Byström, dottern Petronella 
Wester, barnbarnet Tindra,  
11 år, bonusbarn och bonus-
barnbarn. 
AKTUELL: Firar 55 år som 
artist, har i sommar flera 
konserter med Sven-Bertil 
Taube, är Unicef-ambassadör 
och styrelseledamot i Teskeds-
orden. Lill Lindfors fick i 
februari utmärkelsen Årets 
mappie 2015 (mogen attraktiv 
pionjärperson). Spelade tidigare 
i år i musikalen Cabaret på 
Stockholms stadsteater.

»Vi har höns och får 
och odlar grönsaker« 

»Boken ’Vem är du?’ 
av Pernilla Stalfeldt som 

Teskedsorden delade ut till 
tredjeklassare. Den handlar 

om likheter, olikheter, 
rädslor och utanförskap.«

»Den här utfällbara hyllan som 
man kan ställa receptboken på är 
min egen idé. Väldigt praktisk.«COOP PRIVATLÅN.

LÄGRE RÄNTA 
FÖR MEDLEMMAR.

Läs mer och 
ansök på coop.se/

privatlan

Vid en rörlig årsränta på 4,95% blir den effektiva räntan 5,23% för ett annuitetslån på 100 000 kr med en återbetalningstid på 5 år. Individuell ränta 4,10%–13,60%. 
Exemplet är uträknat med 395 kr i uppläggningsavgift och 0 kr i aviavgift (vid autogiro). (2016-04-01)

Hos oss kan du låna upp till 350 000 kronor utan säkerhet 
och som medlem får du lägre ränta. Vi bjuder dessutom på tre månaders låneskydd.

Läs mer och ansök på coop.se/privatlan

Låna upp till 
350 000 kr.
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JAG & MITT KÖK / Lil l  Lindfors

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet

Sveriges mest 
säljande 

årgångsbubbel

Rotari Brut Riserva
Pris: 109 kr (nr 7567) Alk. halt: 12,5 %

enjoywine.se

Teskedsorden grundades av Tidningen 

Vi 2006 och är en svensk stiftelse som 

arbetar för ökad tolerans och respekt 

mellan människor. Målsättningen är 

att få unga människor att reflektera, 

med mottot: Tillsammans för mång-

fald och tolerans. 

Teskedsorden driver projekt som 

riktar sig till barn och ungdomar och 

delar bland annat ut filmer och böcker 

till skolor, och stipendier till männ-

iskor eller grupper som gjort en insats 

för ett tolerantare samhälle. 

Stiftelsen startades med inspira-

tion från den israeliske författaren 

Amos Oz bok ”Hur man botar en fana-

tiker”. Om en människa vill släcka en 

eld hämtar den en hink vatten och häl-

ler över elden. Om den inte har en hink 

tar den ett glas. Om den inte hittar  

ett glas tar den en tesked. Teskeden är 

en symbol för handling. Om alla bidrar, 

även med en liten insats, går det att 

släcka elden (den farliga elden som 

fanatismen utgör i dagens värld). 

FAVORITRECEPTLILL LINDFORS

Tips! 
Varmhåll 
de färdiga 
rårakorna 
i ugnen på 

ca 60°.

RÅRAKA MED LÖJROM
TID: 30 MIN 

4 FÖRRÄTTSPORTIONER

k cc600 g potatis
1 tsk salt
k cc4 msk smör

TILL SERVERING

k cc2 dl crème fraiche
k cc1 rödlök, finhackad
160 g löjrom
k cc dill och gräslök till garnering

k cc4 citronklyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och grovriv potatisen. 

Blanda runt med salt och krama 

ut så mycket vätska det går.

2. Hetta upp en stor stekpanna 

och lägg i en klick smör. Lägg ner 

hälften av potatisen i två högar 

och platta till med en stekspade 

till jämntjocka runda rårakor. 

Stek tills ytan är fin och pota-

tisen sitter ihop av stärkelsen. 

Vänd runt rårakorna och stek 

till fin yta på andra sidan. Lägg 

ev i mer smör. Gör likadant med 

resten av potatisen. 

3. Vispa crème fraichen hård 

med elvisp så det blir lättare att 

skeda upp snyggt vid servering. 

4. Lägg rårakorna på tallrikar 

och toppa med en sked löjrom, 

en sked crème fraiche och 

rödlök. Garnera med finskuren 

gräslök, dill och en citronklyfta. 

TIPS!  
Lill steker  

ibland sina rårakor  
i en hjärtform och 
garnerar så att det 

ser ut som små 
fjärilar!

F
O

TO
: E

VA
 H

ILD
É

N

 Teskedsorden

”Vi har väldigt många smörknivar i trä som  
vi har fått eller själva handlat. De finaste är  

i eneträ. De slutar aldrig att dofta.” 

en rumänsk kvinna i Stockholm.
– Hon satt och tiggde i närheten av  

där jag bor i Stockholm. Vi kommunicerar 
genom att jag pratar lite spanska och hon 
kan lite portugisiska. Hon är i 25-årsål-
dern och har tre barn, och ibland kommer 
hon hem till mig för att duscha och tvätta 
kläder. Men tanken på att hon ska behöva 
tigga resten av sitt liv plågar mig, så jag 
har även försökt hjälpa henne att hitta 
vägar till utveckling. 

Lill Lindfors 55-årsjubilerar som artist  
i år, men det blir inget firande utan tid  
för eftertanke.

– Jag har bara gått framåt hela tiden. 
Nu tänker jag ta det lite lugnare, ta mig  
tid att titta på vad jag har gjort under 
åren, på material och idéer och se om  
jag kan använda det till någonting. 
Hur är det att bo både på Öland och  
i Stockholm? 

– Öland är en sorts lantliv med lugnet, 
djur, hav och långa promenader med 
hunden. I Stockholm finns närheten till 
kultur, barn och barnbarn. 

Lill och maken köpte den öländska 
gården 1998. De odlar grönsaker och har 
höns och får. 

– Det är fantastiskt att vara självförsör-
jande, att gå till jordkällaren och hämta  
lök och potatis, tomater från växthuset eller 
att klippa kryddväxter och strö över maten. 
Det är en lyx att kunna laga en middag med 
råvaror från vår gård – potatis, lammkött 
kryddat med timjan och rosmarin, och till 
det tomater, lök och rucola. 

Är du matlagningsintresserad? 
– Det är roligt, men jag gör ofta ganska 

enkla rätter. Jag är kanske lite otålig.  
Vi äter mycket fisk och kyckling. Jag lagar 
gärna någon gryta eller ugnsstekt mat. 
Trivs du i köket?  

– Jag älskar kök och samvaro i kök. 
Man skulle kunna ha ett stort lantkök  
och bara sovalkover runt omkring. Det  
är allt man behöver. Jag älskar det här 
köket och kallar det för ett dansarkök,  
för det är så gott om plats. 
Brukar du och maken dansa här?  
– Det har hänt flera gånger! Vi gillar att 
bugga till swingmusik. ❤
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Tips! 
Om morötter-

na är i olika 
färger ska de 
läggas för sig 

på plåten.
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Färska örter

I väntan på sommarens primörer hittar vi ett ljuvligt 
sätt att ge maten färg! Basilika, persilja, dill, oregano 

och koriander är våra mest smakfulla trotjänare.
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

PASTASALLAD MED öRT- 
CITRONETTE & GRAVAD LAX
TID: 20 MIN 

Använd dina favoritörter till  

den här pastasalladen, som får  

tummen upp även av barnen.

4 PORTIONER

k  400 g pasta, t ex skruvar  

eller penne

k 300 g gravad lax
k  2 dl plockade blad av  

blandade örter, t ex oregano,  

körvel, basilika, persilja

salt och peppar

ÖRTCITRONETTE

k ½ kruka basilika 
k ½ dl olivolja
k ½ dl pressad apelsinsaft
k 2 msk pressad citronsaft
k 1½ msk dijonsenap
k 1 msk honung

GÖR SÅ HÄR

1. Örtcitronette: Mixa alla ingre- 

dienser till citronetten slätt.

2. Koka pastan enligt anvisningen  

på förpackningen.

3. Skär laxen i mindre bitar. Blanda 

pastan med citronetten och smaka  

av med salt och peppar. Vänd runt 

med hackade örter och lax.

TID: 25 MIN  UGN: 225°

Färgglada morötter och ricotta 

är en supergod kombo på en  

botten av frasig smördeg. Dill 

och gräslök är pricken över i:et!

6 BITAR

1 frp färsk smördeg (250 g)

k 1 litet ägg
k   500 g morötter, gärna  

olika färger

k 3 msk olivolja
2 tsk flingsalt
250 g ricotta
k 1 ½ msk flytande honung
k svartpeppar
k ½ dl dillvippor
k ½ dl klippt gräslök

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Rulla ut smör-

degen med papperet på en plåt. Vik 

in 1 cm runt alla kanter. Nagga degen 

med en gaffel och pensla med lätt-

vispat ägg. Grädda mitt i ugnen tills 

degen puffat upp och fått fin färg,  

ca 10 min. Låt svalna.

2. Skala och skiva morötterna tunt, 

gärna med mandolin. Vänd runt i olja 

och fördela på en plåt med bakplåts-

papper Salta och rosta mjuka mitt  

i ugnen till fin färg, ca 10 min.

3. Bred ut ricottan över smördegen. 

Fördela morötterna ovanpå. Ringla 

över honungen, dra ett varv med pep-

parkvarnen och toppa med dillvippor 

och klippt gräslök.

 

SMÖRDEGSPIZZA MED MOROT

TID: 15 MIN 

God, godare, räkceviche! Den här  

rätten bara måste smakas.

4 PORTIONER

k  1 kg stora frysta räkor,  

tinade (300 g skalade)

k 2 tomater
k 1 liten fänkål
k 1 kruka koriander
k 3 dl tomatjuice
3 msk chilisås 
1 ½ tsk worcestershiresås
k  ½–1 lime, finrivet skal och pressad saft

k 1 tsk flytande honung
2 krm tabasco
salt och svartpeppar

TILL SERVERING

k rostat surdegsbröd i skivor

ev ½ röd chili, strimlad

k ev ½ lime i klyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Dela och skär tomaterna i tunna skivor.  

Dela fänkålen på mitten och skär bort rotbiten. 

Hacka fänkålen fint och koriandern grovt. 

2. Blanda tomatjuice, chilisås, worcestershire-

sås, limeskal, limesaft och honung.

3. Vänd ner räkor, tomater, fänkål och koriander 

i såsen. Smaka av med tabasco, salt och peppar. 

Servera med grillat surdegsbröd samt ev färsk 

chili och extra lime.

RÄKCEVICHE –VIRGIN MARY STYLE
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Tips!
Fänkålen  

kan bytas ut  
mot 2 stjälkar  

blekselleri. 

. . . ger middagen extra krydda

 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T
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FÄRSKA ÖRTER / Smaksättare
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SÖTPOTATISRÖRA  
TID: 15 MIN 

CA 5 DL 

k 1 stor sötpotatis
k 2 msk olivolja 
k  1 tsk rödvins- 

vinäger
k  1 vitlöksklyfta,  

riven 

k  ½ kruka koriander 
(eller oregano)

salt och svartpeppar  
ev 1 jalapeño

PESTO TID: 5 MIN

CA 3 DL 

k  1 kruka basilika 
k Å 1 vitlöksklyfta,  

riven

k 1 dl pinjenötter
k 3 msk olivolja 

k  2 dl parmesan, 
finriven

 

CA 3 DL

k 150 g fetaost 
k  1 marinerad  

grillad paprika 

k  3 msk mynta,  
strimlad

k  1 vitlöksklyfta,  

riven 

k svartpeppar

ENKLA  
LAMMFÄRSSPETT
TID: 20 MIN

Persiljan kan varieras med timjan,  

rosmarin, oregano, mejram eller  

den ört du gillar mest!

8 SPETT

k 500 g lammfärs
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 1 dl finhackad persilja
k 1–2 vitlöksklyftor, rivna

3 msk kallt vatten
k 1 msk neutral olja till stekning

TILL SERVERING

k 50 g fetaost, smulad

k 1 lime, i klyftor

tabbouleh

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till spetten 

utom oljan. Blöt händerna, forma färsen 

till åtta avlånga kebaber och trä dem  

på blötlagda träspett. 

2. Pensla spetten med olja och grilla  

eller stek runt om tills färsen är precis 

genomstekt, ca 5 min. 

4. Servera med tabbouleh, fetaost och 

limeklyftor. 

TABBOULEH
TID: 20 MIN 

Persilja och mynta är klassisk  

smaksättning på tabbouleh.

4 PORTIONER

k 3 dl bulgur
k 250 g körsbärstomater
k ½ gurka 
k 1 citron, pressad saft

k 1 vitlöksklyfta, riven

k ½ dl olivolja
k 2 dl hackad persilja
k ½ dl hackad mynta
salt

TILL GARNERING

k 1 liten rödlök
k myntablad

GÖR SÅ HÄR

1. Koka bulgurn enligt anvisningen  

på förpackningen och låt svalna.

2. Dela tomaterna. Skala, dela, kärna  

ur och skär gurkan i små tärningar. 

3. Blanda ihop citronsaft och vitlök  

i en bunke. Vispa i oljan, lite i taget. 

Vänd ner bulgur, tomater, gurka,  

persilja och mynta. Smaka av med 

salt. Täck med plast och låt stå  

i kylen minst 30 min. 

4. Garnera med rödlöksringar och 

myntablad.

Mat på spett går  
de flesta barn igång på.  

Och vuxna med! 

PESTO

GUACAMOLE

FETAOSTRÖRA

MED MYNTA

SÖTPOTATISRÖRA

DILLPICKLAD LÖK

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

Tips!
Funkar också 
bra att byta 
bulgur mot 

couscous eller 
quinoa.

CA 12 STYCKEN  

k  50 g smör 
k  2 ½ dl mjölk
k  1 ägg
k  1 tsk strösocker
1 tsk salt
k  ¼ pkt färsk jäst
k  7  dl vetemjöl  

+ till utbakning

k  1 uppvispat ägg  

+ vallmofrön/ 

sesamfrön

GÖR SÅ HÄR

1. Smält smöret i en 

kastrull. Blanda med  

mjölken i en bunke. 

Blanda i ägg, strösocker 

och salt. Låt svalna till 

37°. Smula ner jästen 

och rör om så att den 

löser sig i spadet.  

GÖR SÅ HÄR  

1. Smula fetaosten. 

Finhacka paprikan.  

2. Blanda osten med 

paprika och mynta.  

3. Smaka av  

med vitlök  

och svart- 

peppar. 

GÖR SÅ HÄR 

1. Mixa basilika,  

vitlök och pinje- 

nötter.  

2. Mixa i oljan och  

häll över i en skål.  

Rör ner osten och 

smaka av med salt. 

GÖR SÅ HÄR 

1. Skala och skär  

potatisen i bitar. Koka  

mjuka i lättsaltat vat-

ten, ca 10 min. Ånga av. 

Mosa slätt med gaffel.  

2. Tillsätt olja, vinäger 

och vitlök.  

3. Hacka koriandern 

(blad och stjälkar). Rör 

ner i moset. Smaka av 

med salt, peppar och 

ev finhackad jalapeño.

FETAOSTRÖRA MED MYNTA TID: 5 MIN 

2. Tillsätt vetemjölet och 

knåda smidig i maskin  

ca 5 min eller för hand  

ca 10 min. Låt jäsa ca  

45 min under bakduk. 

3. Ta upp degen på  

mjölad bänk. Dela i två 

delar. Rulla ut varje del 

och skär i 6 lika stora 

bitar. Forma bitarna till 

bullar och rulla sedan 

varje bulle till ett avlångt 

korvbröd. Lägg bröden  

på en plåt med bakplåts-

papper, pensla med 

uppvispat ägg, toppa 

med vallmofrön och 

sesamfrön. Låt jäsa  

utan bakduk ca 30 min.

4. Grädda i mitten av 

ugnen, 225°, ca 8 min.  

Låt svalna på galler.

KORVBRÖD TID: 1 TIMME 45 MIN  UGN: 225° 

GUACAMOLE TID: 5 MIN

1. Mixa fruktkött från 2 

avokador  och 1 msk pressad  
citronsaft till en slät puré.  

2. Rör ner 1 urkärnad, finhackad  

röd chili,  ½ finhackad rödlök,  

½ dl hackad oregano eller  

koriander. Smaka av  

med salt. 

DILLPICKLAD LÖK  TID: 20 MIN 

1. Skala och skiva 1 silverlök  
och 1 rödlök  tunt. Varva löken 
med 1 msk strösocker och ½ dl 

grovhackade dillvippor.  
2. Häll 1 dl vit balsamvinäger  
över löken och låt marinera  

ca 15 min.

Örtiga röror att servera till dina favoritkorvar

Håll utkik efter de goda råkorvarna som finns både tunna och tjocka.  

Servera även med fefferoni, ketchup och senap.
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VARDAGSAKUTEN / Picknick

Smarrig picknick,
  7 enkla tips

baguette och fyll med allt gott ni gillar, 
säger Sara. Slå in i en servett och det är 
färdigt att äta. Att runda av med frukt- 
spett är mitt förslag på en picknickvänlig 
efterrätt.

Jonathan och Ella är ivriga att få  
komma igång, och det går livat till i köket 
när Sara bjuder på mackor deluxe. 

NAMN: Jeanette och Peter Jern med  
tvillingarna Jonathan och Ella, 11 år.

GÖR: Jeanette är operativ chef på ett  
speditionsföretag och Peter jobbar som  
arbetsledare inom bygg.

BOR: I Sigtuna.

GILLAR ATT GRILLA: En fin köttbit  
och halloumi älskar vi.

ALLTID I KYLEN: Barnfamiljens stapel- 
vara nummer ett: En ketchupflaska.

FAMILJEN I HUSET

Hjälp oss  
fixa snabb och 

smarrig picknick! 

OK, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt!

NÄR FOTBOLLSSÄSONGEN STARTAR i början  
av april är nästan varje helg uppbokad för 
familjen Jern i Sigtuna. Tvillingarna 
Jonathan och Ella har ett späckat schema 
där träningar och matcher varvas med 
skolarbete. Att maj innebär högsäsong  
för picknick gör inte stressen mindre. 

– Vi gillar picknick men är dåliga på  
att planera, och då blir det ofta en panik-
lösning på väg hem från jobbet, säger 
Jeanette. 

Alla i familjen uppskattar god mat, och 
det som packas ner får gärna ha mycket 
smak och kännas lite lyxigt.

– Det vore härligt att få med en efterrätt. 
Vi brukar snegla avundsjukt när det dukas 
upp kladdkaka på filten intill. 

Sara har planer på en picknick utan  
vare sig tallrikar eller bestick, och den söta 
avslutningen är heller inga problem.

– Matiga mackor kommer att passa er 
perfekt. Ta ett tunnbröd eller dela en 

»Vi är familjen som ofta löser  
allt i sista stund. Tyvärr blir det  

inte alltid så lyckat. Hjälp oss med snabba  
och väldigt goda picknicklösningar«,  

säger Jeanette Jern. 
A V :  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 
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Sara Begner rycker ut!
 Matkreatören

GOD NYHET FÖR 
ALLA SUPPORTRAR!
När du köper Gevalia så stödjer du 
Svensk ungdoms idrott med 250 000 kr 
och 576 000 koppar kaffe. 

Håll utkik efter tävling i din butik.

NYHET!  
En fyllig mellanrost 
med fruktiga toner.

Lokala avvikelser kan förekomma.
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4Handla  
hemma

Minska majstressen och handla  
online. Allt du behöver finns  
några klick bort och du får  
matkassarna levererade  
direkt hem till din dörr. 
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 2Fokusera  
på fingermat

Bästa picknickmaten är den som  
varken behöver bestick eller tall- 
rik. Ät med fingrarna, och har du  
glömt servetter torkas händerna  
av i gräset. En extra bonus är att du 
 vänder hem med en picknickkorg  
utan en massa disk.

3Knytis- 
picknick 

Slå er samman flera familjer och dela upp  
ansvaret för innehållet i picknickkorgen.  
Knytis fungerar lika bra utomhus som  
inomhus, och att samsas många på samma  
filt gör stunden i gröngräset ännu roligare.

7 Recepten på snabba lösningar  
som räddar barnfamiljen

2 8

6Grilla  
picknickmaten

Linda Olofsson var under flera år program-
ledare för Mitt i naturen och numera ser 
vi henne i Go'kväll och Studio natur. Hon 
älskar utflykter och delar med sig av sina 
picknicktips.

Krångla inte till det. Det viktigaste  
är att picknicken blir av. Ta med det 

som finns hemma i form av dricka, mackor 
och gärna någon kaka. 

Grilla maten. Finns det möjlighet att 
grilla gör jag små folieknyten med  

laxbitar, tomater, fetaost och lite kryddor.  
Till det passar det bra med en matig sallad. 
Pinnbröd av sconesdeg är en annan favorit.

Packa i ryggsäcken. Små mjuka kyl-
väskor med en eller ett par kylklampar 

är smidiga att packa ner i en ryggsäck, det  
blir enklare att bära. Små lådor är också bra  
– då kläms inte maten. 

Gott till kaffet. Lägg lite bär och frukt  
i ett folieknyte och strö över rikligt med 

choklad – perfekt att lägga på grillen. Att ta 
med färdig vaniljsås blir pricken över i:et.

Bra sittunderlag. Ta med något skönt 
att sitta på, så att du kan njuta länge 

av utflykten. 

Linda
Olofsson

1 Packa 
dagen 

före
Sallad som portions-
packas i burk håller 
sig fräsch även om 
den görs kvällen  
innan det är pick-
nickdags. Tänk  
lager på lager, där 

dressing och de tyngsta ingredienserna  
hamnar längst ner. Avsluta med sallad och 
mjuka grönsaker högst upp. 

5Pizza- 
tricket

Med en rulle färdig pizzadeg i kylen är en 
bortglömd picknick inga problem. Toppa 
pizzan med frukostpålägget och kylens 
grönsaker. Mitt bästa knep är att ha en 
sparad pizzakartong  hemma för en proffsig 
transport. 

VARDAGSAKUTEN / Picknick

FINGERMAT:SMART

Wraps • Piroger • Fruktspett  
Paj • Fyllda pannkakor • Pizza

Smart att ha hemma 
för ev akutpizza.

Det här ser ju 
bra ut, brorsan!

Nu är  
det bara att  

rulla  ...

Picknick  
på 20 min.

 

BAGUETTE MED ROSTBIFF, 
CURRYREMOULAD &  
ROSTAD LöK
TID: 10 MIN

4 PORTIONER

k  4 minibaguetter  
el liknande

k 4 salladsblad
50 g ärtskott
160 g rostbiff i tunna skivor

k 1 ½ dl rostad lök
k  8 körsbärstomater,  

skivade

REMOULADRÖRA

2 dl pickles
k 1 dl majonnäs
1 tsk curry
salt

GÖR SÅ HÄR

1. Finhacka pickles och blanda 

med övriga ingredienser till såsen. 

Smaka av med salt.

2. Snitta baguetten och lägg i  

salladsblad, ärtskott och rostbiff.

3. Skeda på röran, strö över den 

rostade löken och stick in några 

tomatskivor.

Måndag

PÅ MORS DAG
BESTÄMMER MOR.
Våra presentkort säljs och gäller i samtliga Coop-butiker.
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MAXAD PICKNICK- 
BAGUETTE
TID: 10 MIN

4 PORTIONER

k 4 minibaguetter, el likn

k ½ dl philadelphiaost
k 1 msk dijonsenap
k 4 salladsblad
k 12 ostskivor
k 8 skinkskivor
k 4 ägg, hårdkokta, skivade

k  8 körsbärstomater,  

skivade

k ev 2 dl alfalfagroddar
svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Snitta baguetten och bred  

ena sidan med philadelphiaost 

och den andra med dijonsenap.

2. Lägg på sallad, ost, skinka, 

skivat ägg och tomat. Dra ett 

varv med pepparkvarnen. 

3. Toppa ev med alfalfagroddar.

WRAP MED KYCKLING  
& COLESLAW
TID: 15 MIN

4 PORTIONER

½ grillad kyckling
k 4 tortillabröd
k 4 salladsblad
BBQ-sås

KLASSISK COLESLAW:

k 300 g vitkål, tunt strimlad

k 2 morötter, grovrivna

k 1 gul lök, strimlad

k 2 dl yoghurt 10 %

k  1 dl majonnäs, gärna  

Hellmann's

k ½ msk vitvinsvinäger
salt

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda kål, morot och lök med 

yoghurt, majonnäs och vinäger. 

Rör om ordentligt och smaka av 

med salt.

2. Plocka loss kycklingköttet på 

kycklingen. 

3. Lägg ut tortillabröden och 

lägg på sallad, en klick cole- 

slaw och kyckling. Ringla över 

BBQ-sås. 

4. Vik in underdelen på brödet 

och rulla ihop. 

Det går även bra att använda  
t ex spetskål eller rödkål.

Vi ses på  
ängen.

VARDAGSAKUTEN / Picknick
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OnsdagTisdag Torsdag Fredag

WRAP MED VEGETARISK 
SKAGENRöRA
TID: 20 MIN

4 PORTIONER

k 4 tortillabröd
k 4 salladsblad
k 30 g rucola
k ½ gurka, i tunna skivor

k  ev ½ citroni klyftor,  

till servering

SKAGENRÖRA

k 270 g grovriven fast tofu
k 2 dl yoghurt 10 %

k 1 dl majonnäs
1 burk tångkaviar
k 1 äpple, fintärnat

k 1 liten rödlök, finhackad

k 1 dl hackad dill
k 1 citron, finrivet skal 

k 1 msk pressad citronsaft
k ½ tsk riven vitlök

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till 

skagenröran. Spara halva bur-

ken tångkaviar att klicka på.

2. Lägg ut tortillabröden och 

lägg på sallad, rucola och gurka.

3. Klicka på röran och tångkaviar 

och rulla ihop bröden. Servera 

ev med  en citronklyfta.

Tips!
Tofun går förstås  

att byta ut mot samma  
mängd räkor eller  

kräftstjärtar.

Tips! 
Stor portion!  

Coleslaw håller  
flera dagar  

i kylen.

Perfekt fyllning även till en bakad  
potatis. Röran håller ca 3 dagar i kylen.

TUNNBRÖDSRULLE MED 
VARMRöKT LAX
TID: 10 MIN

4 PORTIONER

k  3 dl yoghurt 10 %

k ½ dl hackad dill
k  1 tsk finrivet citronskal  

(endast det gula)

k 4 tunnbröd
k 4 kokta potatisar
k 2 små avokador
k 30 g rucola
k 250 g varmrökt lax
k ev citron att pressa över

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda yoghurten med dill  

och citronskal till en sås.

2. Lägg ut tunnbröden och  

lägg en potatis och en halv  

avokado i mitten på varje bröd. 

3. Mosa potatis och avokado  

med en gaffel och lägg rucola,  

lax och yoghurtsås ovanpå. 

4. Pressa ev citron över laxen  

och rulla ihop till en rulle.

    
2 veckor senare
Hej Jeanette, har ni lyckats bättre med picknickmaten?

– Ja, Saras snabba mackor passar oss perfekt, och  

det är toppen att tvillingarna kan vara med och göra dem. 

Wrap med grillad kyckling och BBQ-sås är allas favorit.

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. 

*

Mer Smak i samarbete med Briska

 Drycker med lägre eller ingen 
alkoholhalt alls efterfrågas 
alltmer, liksom kvalitet, hant-

verk och hur väl drycken samspelar med 
maten. Med sin utpräglade fruktiga och 
komplexa smak med vinkaraktär, är 
Briska ett välkommet och efterlängtat 
alternativ för den som önskar festdryck 
både med och utan alkohol. Briskas 
alkoholfria cider finns i tre smaker – 
fläder, päron och en bärig rosé. Alla med 
en vinlik, sofistikerad och vuxen smak. 
Som en inspiration till alla hemmakockar 
har en av kockarna i föreningen ”Årets 
Kock”, i samarbete med Spendrups, tagit 
fram exklusiva recept med Briska cider 
som utgångspunkt. Här är ett smakprov 
från sommarbuffén. Resten av recepten 
hittar du på briska.se.

 Receptet på en  
LYCKAD VÅRFEST!

4 smårätter
5 hårda päron
4 urbenade kycklinglår
timjan och vitlök till 
   stekning
4 huvuden hjärtsallad
1 stjälk blekselleri
1 dl rostade valnötter
2 schalottenlökar
1 msk vinäger
1 msk olivolja
1 msk hackade örter
100 g fetaost

Briska är den halvsöta cidern med friska smaker för dig som vill erbjuda 
ett alkoholfritt alternativ till vårens och sommarens fester. 

Så här gör du:
Baka 4 av päronen på 90 grader 
1 timme, kyl ner. Klyfta hjärt-
salladen och hyvla bleksellerin 
tunt och lägg den i isvatten.  
Tärna det sista päronet fint, hacka 
löken fint. Blanda en vinägrett 
med vinäger och olivolja, ha 
sedan i päron, lök och örter. Mixa 
fetaosten till en slät kräm. Stek 
kycklinglåren hårt på skinnsidan 
i olja. Vänd låren och tillsätt 
timjan, vitlök och en klick smör. 
Ös kycklingen tills den är klar. 
Grilla hjärtsalladsklyftorna 
och arrangera på tallrikar till-
sammans med kyckling, nötter, 
bakat päron, päronvinägrett samt 
fetaostkräm.

Fler läckra 
bufférecept  
hittar du på  

briska.se

Dryck till salladen:   Briska päroncider, alkoholfri (0,3 procent).  
Det långbakade päronets söta och tydliga päronsmak kommer att funka perfekt med päronsmaken i cidern och kryddigheten från bleksellerin.

Sallad med stekt kycklinglår  
och långbakat päron, blekselleri,  

valnötter, hjärtsallad, krämig  
fetaost samt päronvinägrett.
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PRODUCENTEN / Ekologiskt  kött

FÄRSKA SIFFROR FRÅN Jord-
bruksverket visar att köttför-
brukningen i Sverige minskar.  

– Vi ser en svag nedgång i 
förbrukningen av kött, 
en utplaning. Men vi 
ser också att vi köper 
mer svenskt, och mer 
ekologiskt – och då 
kanske konsumtio-
nen går ner eftersom svenskt 
och ekologiskt är något dyrare, 
säger Åsa Lannhard Öberg på 
Jordbruksverket.

Hon ser flera anledningar 
till att svensken väljer att 
äta lite mindre kött, med mer 
omsorg om ursprunget.

– Vegotrenden är stark. En 
ökad andel av konsumenter-
na kallar sig flexitarianer* och 
äter mindre kött än tidigare. 
Kommuner satsar på köttfria 
måndagar och ekologisk mat i 
skolorna. Dessutom finns det 
ett ökat fokus på hur maten 
påverkar vår hälsa, säger hon. 

VI SVENSKAR ÄTER nästan 
mest ekomat i världen, och 
i fjol ökade försäljningen av 
ekologiska varor med 38 pro-
cent. Omsvängningen har gått 
fort, så fort att branschen har 
haft svårt att möta kundernas 
köpbehov. Organisationen 
Krav vittnar om att hyllorna 
stundtals gapar tomma på 
ekologiska produkter. Intres-
set för ekologiskt märks även 
i köttdisken. I dag är nötkött 
från Änglamark en av Coops 
ekologiska storsäljare. Men det 
tog tid.

– Det dröjde innan det tog 
fart. Att börja köpa ekologiska 
bananer är lätt och förhållan-

devis billigt, men det ekolo-
giska köttet är ett ganska stort 
utlägg och kan i vissa fall kosta 
40 procent mer än konventio-

nellt. Konsumenten måste 
verkligen ha bestämt sig, 
säger Majsan Pense, ka-
tegorichef kött på Coop.

RUNT NIO PROCENT av 
Coops köttförsäljning är i dag 
ekologisk, och Majsan Pense 
tror att konsumentens främsta 
anledning att välja eko är djur-
hållningen.

– Ekologisk märkning ger 
en trygghet; man vill känna sig 
säker på att djuret haft det bra. 
I julas var det många som valde 
eko just av den anledningen. 

En enkel tumregel är att ju 
billigare köttet är, desto lägre  
är produktionskostnaderna. 
Sverige har ett starkt djur-
skydd för såväl konventionell 
som ekologisk produktion, och 
antibiotikaanvändningen är 
bland de lägsta i EU. I Sverige 
går grisarna lösa, men i många 
länder är suggorna fixerade i 
smala bås. Svenska grisar har 
också större yta att röra sig på, 
och en mer stimulerande miljö 
som gör att de kan uttrycka sitt 
naturliga beteende.

– Att välja ekologiskt är 
viktigt, men det är också 
viktigt att välja svenskt kött. I 
Sverige har vi väldigt god djur-
hälsa, vilket innebär att även 
konventionell produktion har 
en låg antibiotikaförbrukning, 
i vissa fall kanske till och med 
lägre än utländsk ekologisk 
produktion, säger Stina Printz, 
ansvarig för kvalitets- och 
djurvälfärdsfrågor på Coop. ❤

   ALLT FLER VÄLJER 
I KÖTTDISKEN

Ekologiskt kött är på frammarsch. Många svenskar väljer  
att äta lite mindre, men bättre, kött.  T E X T :  K A R I N  H E R O U

1 Vid ekologisk produktion 

ska växt- och djurhållning 

vara i balans. Djuren äter i 

första hand foder från den 

egna gården, och stallgödslet 

används för att ge näring åt 

den egna åkermarken. 

2 Kemiska bekämpnings-

medel används inte  

i den ekologiska produktio-

nen. Mot skadegörare och 

ogräs använder man istället 

förebyggande metoder, som  

varierad växtföljd och mot- 

ståndskraftiga sorter. 

3 En av de viktiga prin-  

ciperna i ekologisk pro- 

duktion är att hushålla med 

växtnäringen och 

bygga upp jordens 

bördighet. Mineralgödsel  

som bidrar till övergödning 

samt utsläpp av växthus-

gaser är inte tillåtet att 

använda, utan istället an- 

vänder man till exempel 

kvävefixerande baljväxter  

och stallgödsel.

4 Ekologisk djurhållning 

strävar mot att djuren  

ska kunna bete sig så natur - 

ligt som möjligt. Vid konven-

tionell produktion är det 

endast krav på att nötkreatur 

och lamm ska ha möjlighet  

till utevistelse, men i eko- 

logisk produktion ska alla  

djur ha möjlighet att gå  

ut, även grisar och  

fjäderfän.

eko

*Flexitarian Person som äter mycket vegetariskt men inte är vegetarian. 
*Läs mer på coop.se/medmera

Med Coop MedMeras betalkort 
får du upp till tre gånger mer 
i bonus än hos konkurrenterna.*

Änglamarks  
tio mest sålda  
ekoprodukter 

1) Bananer  2) Ägg  3) Mjölk, 
4) Nötfärs  5) Morötter  6) Cock- 

tailtomater  7) Krossade  
tomater  8) Basilika  

i kruka  9) Dill i kruka  
10) Paprika.

Det här är ekologiskt kött

Åsa
Lannhard Öberg

Stina
Printz
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En sprillans ny cykel, en baden baden  
eller en värstinggrill. äntligen är  

det sommar i Poängshoppen!

UTELIV!

Glödhet
Grilla hållbart med FSC-märkta  

briketter, 2,5 kilo för 3 000 p  
eller 39 kr.  Och grillkol, 2,5 kilo  

för 3 000 p eller 39 kr.
Grillfest!

Gasolgrill Fremont med 4 brännare och 
en sidobrännare, 290 000 p eller 2 995 kr. 

Fixa biffen
Med rätt redskap blir det 

roligare att grilla. Grillset, 
19 000 p eller 199 kr. 

Klassiker
Klotgrill 46 centimeter, Addison,  

för 60 000 p eller 695 kr.

Fika i solen
Plocka fram saft och bullar och slå dig ner.  

Cafégrupp Arlid, 70 000 p eller 799 kr.

Växla upp!
Cykel Bellevue, 

20 tum, 3 växlar med 
fotbroms, 230 000 p 

eller  2 395 kr.

Trendig 
tunna

Grilltunna, 140 000 p 
eller 1 495 kr.

Softa
Luta dig tillbaka i en  

baden baden, 34 000 p  
eller 349 kr.

FRÅN VARDAGSHANDEL  
TILL VARDAGSLYX
- boka hotellnatt med dina MedMera-poäng

Varje gång du drar ditt MedMera-kort på Coop får du poäng! Nu kan du omvandla dina MedMera- 
poäng till bonuspoäng i Nordic Choice Club och använda dem när du bokar en hotellnatt!

Omvandla poäng
När du har minst 30 000 MedMera-poäng kan du omvandla dessa till bonuspoäng.

15 % rabatt på hotellrum 
Kom ihåg att du som Coop-medlem alltid får 15 % rabatt på hotellrum, alla helger, hela året 
– inklusive alla dagar under sommarperioden (24 juni-14 augusti). Du hittar våra hotell på över 
100 destinationer i Skandinavien.

BLI NORDIC CHOICE CLUB-MEDLEM 
Gå in på www.choice.se (Nordic 
Choice Club) eller skanna QR-koden 
och bli medlem idag.

ÖVERFÖRING AV BONUSPOÄNG 
Gå in på www.coop.se (Medlems- 
programmet och Poängshop) eller skanna 
QR-koden och välj uttag av bonuspoäng.

FRÅN VARDAGS- 
HANDEL TILL
VARDAGSLYX
Boka hotellnatt med  
MedMera-poäng

Racercykel
Barncykel Jam, 16 tum.  
130 000 p eller 1 395 kr.

Citybike
Cykel 28 tum,  

3 växlar, 280 000 p 
eller 2 895 kr.
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Skynda att fynda  
i Poängshoppen.  

Det är först till kvarn 
som gäller.
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MedMera

 K öpenhamn är som 
gjort för promenader, 
och dagens första går 

från Comfort Hotel Vesterbro 
till vackra Christiansborgs 
Slott. I ena flygeln huserar 

statsministern och i den andra hovstallet, 
som är öppet för besökare. 

Mitt över gatan hoppar vi på en av 
kanalbåtarna, och efter en tur och retur 
längs kanalen är det dags för lunch på 
någon av Christiansborgs många uteser-
veringar. Mätta och belåtna drar vi vidare 
mot Ströget och shoppinggatorna. Håll ut-
kik efter trendiga Café Victor, ett fransk-
inspirerat brasseri och den självklara 
träffpunkten för coola Köpenhamnsbor.

Efter en kort mellanlandning på hotel-
let är det dags för en utekväll i Kødbyen, 
Köpenhamns svar på New Yorks Meat 
Packing District. Här trängs hipsterbarer, 

konstgallerier och coola restauranger. 
Kom ihåg att boka bord!

På väg hem slinker vi in på Lidkoeb 
(lidkoeb.dk), en väl gömd pärla för alla 
turister men ett mecka för köpenhamnare 
som gillar cocktails i världsklass.

Efter sovmorgon och frukostbuffé är  
vi redo för lite kultur. Vi promenerar till 
hamnen och tar hamnbussen till Copen-
hagen Opera House, en pampig byggnad 
som är vackert belägen vid vattnet. Häri-
från är det perfekt att hoppa på båten till 
helgens sista destination – Christiania.  
En unik stad i staden och Köpenhamns 
näst största turistattraktion. 

Det besöksmål som toppar listan är 
Köpenhamns Tivoli, men det får vänta  
till nästa gång vi turistar i en av världens 
bästa huvudstäder.

                           
           text: åsa steinsvik

KÖPENHAMN
På tu man hand i

 

 

 

 MedMera erbjudande

 Finbesök i POÄNGSHOPPEN
I Poängshoppen kan du alltid hitta varor från Coops eget sortiment, men nu  
har också andra varumärken flyttat in, som O'boy, Marabou och Löfbergs.  
Gästerna kommer att finnas i Poängshoppen fram till och med 26 juni.  
Blir det en succé kanske de flyttar in permanent. 

         Möt sommaren i en av världens bästa huvudstäder och upplev staden  
    som en äkta dansk. Mer Smak hakar på hotelldirektör Jesper Olesen,  
                        som tar oss med på två perfekta dagar i Köpenhamn.

✔ Res smart med Coop
Hos SAS EuroBonus kan du som Coop- 

medlem både samla poäng på din flyg- 

resa och använda dina poäng till din biljett. 

Exempel: 15 000 MedMera-poäng ger  

dig 1 500 SAS EuroBonus-Extrapoäng. 

✔ Bo bäst i Köpenhamn
Som Coop-medlem får du alltid 15 procent 

weekendrabatt på Nordic Choice Hotels och 

alltid upp till 60 procent rabatt med Coop 

Hotellpremie. (Dessutom samlar du poäng.)

✔ Bonusnatt på Nordic Choice
För 60 000 MedMera poäng får du 10 000 

Nordic Choice club-poäng som kan ge en 

bonusnatt på Nordic Choice Hotels.

✔ Bäst rabatt med Coop Hotellpremie
Som Coop-medlem får du alltid upp till  

60 procent rabatt och 500 MedMera-poäng 

för varje bokning med Coop Hotellpremie.  

Läs mer på coophotellpremie.com eller  

ring  0771-200 06 10.

Comfort Hotel Vesterbro är bara ett av Nordic Choices topphotell  i Köpenhamn. Läs mer på nordicchoicehotels.se.

RES & BO

Unna dig några  
lediga dagar i gemyt-

liga Köpenhamn.  

MedMera erbjudande • MedMera erbjudande
Coops Chips 
gräddfil & lök 
– bäst i test
Mitt Kök Expressen  

har testat chips med 

den populära smaken 

sourcream & onion eller 

gräddfil & lök. Panelen smakade i ett blind-

test åtta olika sorter från OLW, Estrella,  

Ica och Coop. Coop kammade hem toppbetyg  

och blev bäst i test. 

Så här tyckte provsmakarna.
ˮKnapriga, krispiga och fantastiskt goda.  

Har en balanserad sälta och en lätt syrlig 

smak som verkligen lyfter helheten. En i  

panelen önskade ännu mer gräddfil & lök- 

smak. Men ska man äta en chipssort i kate-

gorin sourcream & onion så är det utan  

tvekan den här som är bäst. Toppengoda!ˮ

Coop – Sveriges mest  
hållbara matkedja
Ekoeffekten, Knasiga grönsaker och nytt  

försäljningsrekord av eko har gjort att Coop 

har flyttat fram sin position som den goda 

kraften i dagligvaruhandeln.

Coop befäste också sin andraplats, efter 

Apoteket, på listan över Sveriges mest håll-

bara varumärken – Sustianable Brand Index. 

Heja Eko!

Månadens  
snackis
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Medlemserbjudande gäller enskild åkning per bana för vuxen och ungdom 5–17 år.

Gäller under perioden 1 juni 2016 till 31 augusti 2016. Vid bokning, uppge kampanjkod:  

Coop MedMera. För mer info, råd och tips: littlerocklake.com.

trädkronorna
Äventyr i

Upplev den småländska urskogen 
högt över marken och i en hisnande 
fart. Det är dags att börja Zippa.  
Nu specialpris för alla Coop- 
medlemmar.

Längs en vajer spänd mellan torn, platt-

formar och träd far du fram hängande  

i en sele i en maximal hastighet på  

70 kilometer i timmen. Och mellan 10 

och 52 meter över marken! Little Rock 

Lake Zipline har på kort tid blivit en hit  

i Småland. Ta med familjen på ett 

stor-slaget äventyr och upplev skogen, 

bäckarna, sjöarna och ravinerna från 

fågelperspektiv. 

Mer om erbjudandet:   

• Gröna/Blå banan 2 timmar. 

Medlemspris  
Vuxen: 765 kr. (Ordinarie pris 850 kr.)  

Ungdom: 360 kr. (Ordinarie pris 400 kr.)

• Svarta banan 3 timmar.

Medlemspris 
Vuxen: 1063 kr. (Ordinarie pris 1 250 kr.)  

Ungdom: 510 kr. (Ordinarie pris 600 kr.)         

• Kamikazebanan 4 timmar. 

Medlemspris
Vuxen: 1 125 kr. (Ordinarie pris 1500 kr.)  

Ungdom: 563 kr. (Ordinarie pris 750 kronor.) 
   

71 Nyhavn är ett av Coop  
Hotellpremies cityhotell  

i Köpenhamn. 

Är ni redo 
för pirr  

i magen?

Dubbelt upp på  
Liseberg i sommar!
Som medlem i 

Coop MedMera  

kan du köpa  

2-dagars Stora  

Åkpasset för  

355 kr (ord. pris  

550 kr) och  

2-dagars Lilla  

Åk-passet för 235 kr (ord. pris 350 kr),  

max 5 åkpass totalt. Ta med ditt Coop 

MedMera-kort och dra det i kassan för 

att ta del av erbjudandet. 

AeroSpin, en  
av nyheterna.

Erbjudandet kan inte kombineras  
med andra erbjudanden. Giltigt 
vid ett tillfälle under sommar-
säsongen 2016.
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BARNENS KOCKSKOLA / Färsk pasta

- 

Barnens gratinerade tomatpasta! 

1  Skär 1 paprika i mindre bitar.  
Ta bort kärnhuset. 2 Lägg 500 g färska fyllda pasta- 

knyten i en gratängform. 

4  Häll över 1 burk färdig tomatsås  
(ca 400 g).

7  Plocka ca 20 basilikablad och 
lägg på toppen. 

5  Fyll tomatburken med kallt vatten  
och häll i gratängen.

8 Gratinera mitt i ugnen på 200°  
ca 15 min.

3  Fördela paprikan i formen.

6 Smula över 150 g fetaost.

 Köp hem:

Bara fem  
ingredienser!
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TID: 25 MIN 

UGN: 200° 

4 PORTIONER

Paprika Fyllda pastaknyten Pastasås Fetaost Basilika

4 1

9 Mums! säger  
Fred, 6 år, som  

   kommer att laga  
           det här igen.

COOP HOTELLPREMIE  Alltid från 749:- per person och natt när du bokar 2-5 nätter.

ÅK MED SWEBUS Swebus tar dig till 150 destinationer 
med bussar som är märkta med bra miljöval. Dessutom 
får du poäng på resan. Boka på: Coop.se/swebus

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.

Hotellpremie

Våra utvalda partner: 

Hotellpremie

FRITIDSRESOR  Som Coop-medlem får du alltid: 1 poäng* per krona.
600:- i rabatt vid bokningar 90 dagar före avresa.

S� �  � äng � s vå�  � rt� r och bµt 	 t � � r,
� � � �  och u� � � l� r. E  �  	 t   ny � � .

UNNA DIG
EN RESA I VÅR.

Coop_Partnerannons_MerSmak_Nr5.indd   1 2016-04-06   09:18
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Paul Svensson är en mästare 
på att lära ut hur man får in 
mer vego i matlagningen.  
Nu är han aktuell med ny bok.

Vad är svårast med att grilla vego?
– Det är inte svårt! Men jag tror 

många har svårt att komma på vad 

de ska göra av grönsaker. Tipset 

är att en och samma grönsak kan 

glödbakas, rökas, grillas eller ste-

kas i stekpanna på grillen och får  

då helt olika textur och 

smak. Ett exempel är lätt-

kokta picklade grönsaker 

som man kan lägga en  

stund på grillen för att få  

en helt ny smak.

Hur får man vego att 
kännas som en komplett 
måltid?

– Det tror jag handlar 

om att få en variation i smak och 

VEGO!M
iss

a i
nte 

vegangrillen på sid 44!

konsistens, t ex att man gör en 

riktigt krämig dressing till krispigt 

grillade grönsaker. Och att man 

väljer flera olika sorters grönsaker 

och även flera tillagningssätt. 

Om jag är van att grilla kött men 
vill bjuda på vegogrill, vilka rätter 
ska jag välja då?

– Då tycker jag att du ska glöd- 

baka hel rotselleri och servera 

med nyslagen bearnaise. Till det 

kan du servera en quinoasallad 

med vallmo och en brödsallad med 

kapris och grillad zucchini. Gott!

Paul Svensson

GRÖNT PÅ 
GRILLEN!
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TID: 25 MIN  

Okej, det kan verka för 

enkelt. Men testa, det  

är urgott!

4 PORTIONER

k  4 bananer
k  1 burk sötad konden-

serad mjölk (ca 400 g)

k  4 passionsfrukter 
k  30 g mörk choklad 
k  1 lime till servering

ev lite lättvispad grädde

GRILLAD BANAN MED KOLA & PASSIONSFRUKT
GÖR SÅ HÄR

1. Ställ mjölkburken  

i en kastrull med vatten.  

Låt koka 2 ½ timme under lock, 

till en kolasås. Fyll på vatten  

då och då så burken är täckt.

2. Halvera bananerna på  

längden. Grilla snittytorna  

över glöden tills ytan är lätt 

kara- melliserad. 

3. Bred kolasås på bananerna 

och lägg på passionsfrukt-

skärnorna. Riv över lite choklad 

och limeskal. Servera ev med 

lite lättvispad grädde.

Lördag 3 september

10 km 
En dag laddad med 
energi och glädje 

Loppet går på 
Gärdet och Djurgården

 mitt i Stockholm!

Huvudsponsorer:

Information och anmälan på tjejmilen.se

Vego i Mer Smak! 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.

Kola, choklad, banan  
och passion – där  

satt den!

Med smak av lime!
Limesocker är enkelt att göra! Riv bara limeskalet  
och mixa det med socker. Beräkna skal från  
1 lime till 1 dl socker. Gott på:

Eller gnid in drinkglasen med limesaft och 
doppa lätt i limesockret. Fest!

Jordgubbar

Gräddtårtan

Fruktsalladen
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VEGO! / G rönt  på gri l len

Mattias bästa BBQ
TID: 35 MIN

Matig burgare med massor  

av smak.

4 PORTIONER

4 stora portabellosvampar
4 hamburgerbröd
k salladsbladsmix
k 1 stor tomat, skivad

k ½ rödlök, i ringar

RÖKIG MARINAD

k 1 dl ketchup
1 tsk chipotlepasta el -pulver

2 msk farinsocker
k 1 msk vitvinsvinäger
2 tsk paprikapulver, ev rökt
½ tsk cayennepeppar
1 tsk salt

TOFUSATAY MED  
VATTENMELON & JORDNÖTSSåS 
TID: 35 MIN 

Marinaden ger tofun massor av smak.  

Det här blir din nya favorit!

4 PORTIONER

k 400 g fast tofu
k 500 g vattenmelon
k rapsolja att pensla med

SATAYMARINAD

k 2 vitlöksklyftor, rivna

1 citrongräs, finhackat

k 1 lime, pressad saft

½ dl ljus soja
k 2 msk rapsolja
k 2 msk agavesirap
k 2 tsk gurkmeja

JORDNÖTSSÅS

k 2 dl krämigt jordnötssmör
k 2 lime, pressad saft

k 1 msk riven ingefära
k 1 vitlöksklyfta, riven

k 2 msk agavesirap
2 msk japansk soja
2 msk vatten
k 1 dl jordnötter, hackade

1 röd chili, finhackad

GÖR SÅ HÄR

1. Sataymarinad: Skär tofun i avlånga bitar. 

Blanda alla ingredienser till marinaden.  

Vänd försiktigt runt tofubitarna i marinaden. 

Låt marinera minst 30 min, gärna längre.

2. Jordnötssås: Mixa alla ingredienser till 

jordnötssåsen utom jordnötter och chili. 

Mixa såsen slät och vänd ner hackade jord-

nötter och chili.

3. Trä tofubitarna på spett och grilla till  

fin färg. Skär melonen i tjocka skivor och 

pensla med olja. Grilla lätt på båda sidorna. 

Servera spetten med jordnötssås och melon.

KOREANSK BBQ-TACO
TID: 50 MIN 

Ny ˮtacoˮ-variant.  

Supergod!

4 PORTIONER

c a 400 g ˮvegoköttˮ 
(sojabitar eller liknande)

KOREANSK GRILLSÅS

k ½ dl ketchup
½ dl japansk soja
k 2 vitlöksklyftor, rivna

2 msk srirachasås
k 2 msk agavesirap
k 1 msk vitvinsvinäger
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar

TILL SERVERING

k 4 tortillabröd
k 2 salladslökar, strimlade

k  2 avokador, mosade 

e  v picklad rödlök  
 (se recept på coop.se)

k  1 msk sesamfrön,  

torrostade

k 1 lime, i klyftor

k ev ½ kruka koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till  

grillsåsen. Vänd runt sojabitarna  

i såsen och marinera minst  

30 min, gärna längre.

2. Trä vegobitarna på spett och  

grilla till fin färg. Värm tortilla- 

bröden på grillen och fyll med  

vegobitar, salladslök, avokado  

och picklad rödlök. Strö på  

sesamfrön och pressa över  

limesaft. Servera ev även med  

färsk koriander.

KARAMELLISERAD LÖK

k 3 gula lökar, strimlade 

k 2 msk rapsolja eller smör

2 tsk farinsocker
k 1 ½ dl ljust öl eller vatten

GÖR SÅ HÄR

1. Rökig marinad: Blanda alla 

ingredienser till marinaden.  

Vänd runt svamphattarna i hälf-

ten av marinaden (spara resten  

som sås). Marinera minst 30 min, 

gärna längre.

2. Karamelliserad lök: Bryn 

löken på medelhög värme i olja  

i ca 15 min. Rör då och då. Tillsätt 

sockret och stek under omrör-

ning någon minut till. Häll i öl el-

ler vatten och låt koka in i löken. 

3. Grilla svamparna till fin färg 

och tills de är genomvarma, ca  

5 min. Grilla bröden och fyll med 

svamp, sallad, tomat, lök, kara-

melliserad lök och marinaden. 

PORTABELLOBURGARE MED KARAMELLISERAD LöK

Tips!
Mattias goda 

marinader 
kan förstås 

användas till 
alla möjliga 
grillråvaror.

Söt koreansk grillsås, thailändsk krämig satay, rökig burgare med  
karamelliserad lök. Och tryffelaioli att dippa i. här finns något  
för alla grillsmaker!. Och ingen kommer att sakna köttet!
R E C E P T :  U R  B O K E N  V E G A N  B B Q  A V  M A T T I A S  K R I S T I A N S S O N   F O T O :  L I N U S  H A L L G R E N

Det finns både  
vita och svarta  

sesamfrön.

I Mattias Kristianssons 

matvärld kan även de som 

inte är så hemma på linser och 

bönor känna igen sig. Det är 

bara att låta sig förföras av de 

lockande smakerna i marina-

der, röror, sallader och grillat, 

för hans rätter ser ut precis 

MATTIAS MAT!

SESAM- OCH VITLÖKSMARINAD 
Blanda ½ dl olivolja, 1 msk sesamolja,  

½ dl soja och 2 msk agavesirap.  

Pressa ner 2 vitlöksklyftor, 1 msk riven  

ingefära, saften av 1 lime och 2 msk  

rostade sesamfrön. Pensla på  

t ex zucchini eller aubergine.

som ”vanlig mat”, bara det 

att flintasteken är gjord av 

seitan, korven av soja och 

kycklingfilén av quorn. Han 

har alltså inga invändningar 

mot ersättningsprodukter, 

utan han vill helt enkelt bara 

äta vegetariskt – och gott! 

är vegansk!
Den rökiga 

marinaden  är 
himmelsk!
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Tips!
Blanda den 

mosade avo-
kadon med 
citronsaft  

och lite vitlök 
och salt.

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

Ge den grillade  
zucchinin smak med 

marinad.



Appletiser är för dig som gillar 
smaken av solmogna äpplen.  
Den innehåller 100% juice, det 
enda vi tillsätter är lite kolsyra.  
Att ses över ett glas ska ju vara 
helt naturligt. Och gärna med  
en bubblande känsla.

Lokala avvikelser kan förekomma

Appletiser_Mersmak_2016_03_16.indd   1 18/03/16   08:51

BESÖK NORGES
STÖRSTA NÖJESPARK
I SOMMAR.

TusenFryd är Norges största klassiska nöjespark och ligger 
20 minuter söder om Oslo. Vi är kända för våra stora 
berg-och dalbanor och våra fi na barnområden med 
attraktioner för små och stora. 

Nyhet i 2016 är « Ragnarok» en familjevänlig resa genom 
spännande farvatten. 

Ragnarok öppnar sommaren 2016!

Erbjudande för dig med MEDMERA-kort

Förköp av biljetter online pris 99kr/pers för entré och 
åkattraktioner* (ord. pris 399kr). Du kan också köpa biljetter 
på plats pris kr. 140 kr/pers för entré och åkattraktioner (ord. 
pris är 409kr i högsäsong). 

Logga in på www.coop.se «Mitt Coop» och få tillgång til 
förköp online och rabattkod.

COOP MedMera-kort = 300 KR online rabatt.

Alle priser är i NOK. Följande villkor gäller: Priset eller erbjudandet gäller per person och för max 5 personer per MedMera kort. Gästerna måste visa upp svensk legitimation och sitt MedMera kort 
annars är inte biljetten giltig.  Priserna gäller på ordinarie öppningsdagar under säsongen 2016. För mer info ser vår websida www.tusenfryd.no.  *SkyCoaster kostar extra.

Høyungsletta 19, 1407 Vinterbro, Tlf. +47 64 97 64 97. Från Karlstad 198 km · från Göteborg 272 km  - www.tusenfryd.no.

Nyhet
!

tusenfryd-210x297-mersmaknr5.indd   1 13.04.16   09.01

Tips! 
Citronoljan  

som blir över  
kan serveras  

till maten.

TID: 25 MIN 

Rejält gott! Ruskigt enkelt!

4 PORTIONER

k  2 blomkålshuvuden  

(à 600 g)

k ½ dl olivolja
k 1 citron, pressad saft

k 1 tsk torkad basilika
1 tsk salt
k svartpeppar

TRYFFELAIOLI 

k 3 vitlöksklyftor
k 1 msk olivolja
k 1 dl majonnäs
tryffelolja
½ tsk salt
k svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Tryffelaioli: Stek vitlöksklyf-

torna hela i olja i en stekpanna  

till ordentlig färg runt om. Mosa ut 

innehållet med en gaffel. Blanda 

med majonnäs och smaka av med 

tryffelolja, salt och peppar.

2. Ansa blomkålen. Skär i ca 1 cm 

tjocka skivor. (De blomkålsbitar 

som lossnar går också bra att 

lägga på grillen, även blasten.)

3. Blanda olja, citronsaft,  

basilika, salt och peppar. Pensla 

blomkålen med oljan. Grilla till 

fin färg och därefter på indirekt 

värme tills den är mjuk, ca 10 min. 

Servera med tryffelaiolin. 

GRILLAD BLOMKÅL  
MED TRYFFELAIOLI

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

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

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

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

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

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

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

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

KOLL PÅ GLUTEN  
& LAKTOS!

Utgivare Coop  
Mer Smak

z

 

 
FÖR MER INFORMATION GÅ IN PÅ:
www.konsumentforeningenstockholm.se/summer2016

VI FIRAR 100 ÅR  och drar igång jubileumssommaren med att 
samla några av Sveriges främsta artister för en storslagen musikfest på Skansen. 
Nästan som The Show of Christmas - fast på sommaren. 

 PÅ SCEN:

PETER JÖBACK • FRANS • PETRA MARKLUND 
LASSE BERGHAGEN • GUNILLA BACKMAN 

KVÄLLENS VÄRD: MARK LEVENGOOD

18 JUN

ALLTID 

20% 
RABATT 
PÅ HiPP EKOLOGISK BARNMAT I GLAS, 

HIPP BARNGRÖT, PAMPERS BLÖJOR

OCH BARNTANDVÅRD FRÅN ORAL-B

NÄR DU DRAR DITT 
COOP MEDMERA KORT*

*Erbjudandet gäller alla Pampers blöjor, HiPP ekologisk barnmat i glas från 6 månader och barngröt (ej övrigt sortiment) samt barntandkräm och manuella barntandborstar från Oral-B. Gäller tillsvidare 
med reservation för eventuella ändringar. Barntandborstar och barntandkräm från Oral-B finns hos Coop Forum, Coop Extra och i mån av tillgång hos Coop Konsum och Coop Nära. Erbjudandet på Pampers 
blöjor gäller max 2 pkt blöjor per hushåll/köp.

Coop Baby är medlemsförmåner 
som passar barnfamiljer. 

CoopBaby_halvsida_Mersmak_uppdateradeFarger_196x130_2.indd   1 2015-12-07   14:49

Nästa  
nummer av  

20—22  juni
kommer 

n sommarens bästa! 
Sara Begner plockar fram sina ess  

som gör sommaren till en smakfest!

n midsommarbuffé 
Låt familjens klassiker få sällskap av Lena 

Söderströms goda rätter i midsommar.

n lätt som en plätt 
Vardagsakuten rycker ut till lilla  

familjen som lagar mat till många när  
vännerna hälsar på i stugan.
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Vego i Mer Smak
Våra vegorecept är så kallade 

lakto-ovo-vegetariska. De innehåller 

inte kött, skaldjur, fisk, fågel, kött-  

buljong eller gelatin. Däremot kan de 

innehålla ägg och mjölkprodukter.

Allt det  
goda till 

midsommar-
buffén!



XXXXXXXXXXXXXXXX / Xxxxxxx xxxxxxxxx

m e r  s m a k  n r  5  2 0 1 6

SARAS SÖTA / Cheesecake

TID: 30 MIN + TID ATT STELNA

Lime är en jättegod smak- 

kombo till jordgubbar. 

12 BITAR

k 130 g digestivekex
k 100 g smör, smält

k  ½ tsk mortlad  
kardemumma

1 krm salt
6 gelatinblad
k  225 g färska eller frysta  

jordgubbar
k 1 lime, finrivet skal och saft

k 300 g cream cheese
k  3 dl yoghurt 10 %, eller  

crème fraiche

k 3 dl florsocker
k 1 tsk vaniljsocker
1 krm salt

TOPPING

1 gelatinblad
k 1 ½ dl jordgubbssylt
k ½ lime, finrivet skal

k  ev myntablad att  

garnera med

Sagolikt god!

Går lika bra att byta 
ut toppingen mot 

skivade färska  
jordgubbar.

Allt det  
här får du:
 ✔   Laga mat med Sara och lär  dig mer om kost och vikt.

✔   Hitta träningslusten med Leila.
✔   Dansa loss med Jennie.
✔   Stärka självkänslan med  Mia Törnblom.
✔   Testa massor av roliga  

träningspass med Gunnar.
✔   Lära dig yoga och meditation  med Challe.
✔   Ny inspiration på föreläsningar  och workshops.
✔   Sola, bada och njut av god mat.
✔   Träffa nya vänner.
✔   Aha-upplevelser och nya  utmaningar.
✔   Goody-bag.
✔   Träningsmatta.
✔   Roliga överraskningar.
✔   Kul barhäng med underhållning.
✔   Massor av svett, skratt och  sköna stunder!

Vi tränar, dansar, yogar, mediterar, stärker självkänslan, blir mat- och  
viktsmarta, träffar nya vänner, njuter och har kul. Följ med Coop  
Mer Smak på höstens roligaste resa. Kom hem solbränd, full av ny  
inspiration och energi inför nästa vinter.

Resan är ett  
samarbete mellan

Challe Lundholm
Hälsoinspiratör, 
yogalärare och  
f d chefredaktör 
på tidningen 
ToppHälsa.  
Med en medi-
cinsk typ av  

yoga och meditation som alla  
kan göra ger hon dig enkla tips 
och verktyg för ett skönare,  
friskare och gladare liv.

Sara Begner
Det ska vara kul och enkelt  

att leva sunt och smalt.  
Sara Begner är Mer Smaks 
matkreatör och chef för  

Coop provkök. Hon lär  
dig hur ditt vardagsmatliv 
kan bli godare, grönare 

och nyttigare utan att  
för den skull bli tråkigare. 

Leila Söderholm
Som träningsexpert 
i TV4, nu senast i  
Vardagspuls, har  
hon coachat hundra- 
tals människor till  
ett hälsosammare  
liv. Du blir motiverad  

och får massor av konkreta tips att  
ta med hem. Träning ska vara enkelt!

Gunnar Söderström
Naprapat,  
personlig trä-
nare, mental 
tränare och 
kostrådgivare 
som kommer 
att få dig  

att älska både din rygg och  
att träna. I Gunnars sällskap  
har man alltid roligt och får 
massor av ny inspiration.

Kom i form på Rhodos 
15–22 oktober 2016

Ny succéresa – nu åker vi igen!

Mia Törnblom
Mia Törnblom 
coachar dig till 
bättre själv-
känsla och får dig 
att våga ta de där 
stegen du borde. 
Mias efterfrågade 

föreläsningar inom personligt 
ledarskap går  för fulla hus.  
Många skratt och ny mental kraft 
utlovas.

 Vi som inspirerar dig:

Jannie Widegren
Supercoola och 
mysiga Jennie 
Widegren, stjärna  
i fd succe-dans-
gruppen Bounce, 
kan få vem som 
helst att känna  

sig som en Dancing queen. Hon 
kommer att lära dig ”coola moves” 
och hjälpa dig att hitta feelingen 
som får dig att äga på dansgolvet. 

 Coop Mer Smaks Kom i form-resor har blivit en succé. I höst bär det av till den soliga  
ön Rhodos där vi presenterar en vecka fylld av allt som får dig att må bra. Yoga i  

soluppgången, rolig och effektiv träning och dans, matlagningskurs, givande föreläsningar  
om mat, vikt, hälsa och mental träning, strandmys, god mat och vin, roligt barhäng,  
sköna behandlingar, shopping ...

Följ med och njut av livet tillsammans med mig, Sara, dansproffset Jennie,  
träningsexperterna Leila och Gunnar, mentala inspiratören Mia och yogaläraren  
Challe kommer du att få din bästa må bra-vecka någonsin!

Både du som är nybörjare och du som är mer van kan följa med, det finns  
något för alla. Det här är resan för dig som vill göra mer än att bara sola  
på semestern. Perfekt både för kompisgänget och för dig som vill  
åka ensam. Här träffar du massor av nya likasinnade vänner.

Kom hem vältränad, solbränd och full av energi 
med en känsla av att allt är möjligt.

NÄR:  
15–22 oktober 2016.

VAR: Rhodos,  
hotell Magic Life i Plimiri.

PRIS: Från 12 890 kr för Coop-medlem  
(14 390 kr för icke medlem).  

Avser del i dubbelrum.

VAD SOM INGÅR: All inclusive,  
transfer och mat ombord.  

Fullspäckat träningsprogram och  
inspirerande föreläsningar. 

FLYG FRÅN: Stockholm,  
Göteborg och Köpenhamn.

Vi ses på Rhodos!  

 SÅ BOKAR DU: MER INFO & BOKNING HITTAR DU PÅ COOP.SE/RHODOS  VID FRÅGOR RING: 08-52 75 78 14
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NATURALLY TASTY – FÖR VUXNA!
Äntligen fi nns det en serie mellanmål för vuxna som är fulla av naturens 
godhet och kraft, men helt fri från gluten, laktos, tillsatt socker och 
färgämnen. Veganvänliga och ärliga råvaror, nytänkande förpackningar, 
perfekta on-the-go. Allt för att göra det enklare för alla att leva lite 
häls o  sammare men ändå kunna njuta av god smak.

#naturallytasty #glutenfri #laktosfri 
#ingettillsattsocker #vegan #semperglutenfritt

#NYTTMELLANMÅL

VI FINNS I DEN GLUTENFRIA HYLLAN!*

Följ semperglutenfritt  och       
*Lokala avvikelser kan förekomma.

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa eller mortla kexen till 

ett fint smul. Blanda med smör, 

kardemumma och salt. Tryck ut 

blandningen i botten på en form 

med löstagbara kanter, ca 26 cm 

i diameter. 

2. Lägg gelatinbladen i kallt vatten. 

3. Mixa halvtinade jordgubbar, 

limeskal och -saft. Vispa för hand 

ihop jordgubbarna med cream 

cheese, yoghurt, florsocker, vanilj-

socker och salt till en jämn smet. 

4. Lyft upp gelatinbladen så att  

en del vatten följer med och lägg 

i en kastrull. Smält försiktigt  

och ringla ner under omrörning  

i smeten. Häll smeten i formen  

och plasta in. Ställ in i kylen att 

stelna minst 3 tim. 

5. Topping: Lägg gelatinbladet  

i kallt vatten tills det är mjukt.  

Smält försiktigt tillsammans med 

sylten i en kastrull. Rör ner limes-

kalen och häll ut över cheese-

caken. Låt stelna i kyl ca 30 min. 

Garnera ev med mynta.

Sommartid är jordgubbstid. Njut  
här och nu (men vilken tur att den går  
att göra även med frysta jordgubbar!).
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JORDGUBBS- OCH LIMECHEESECAKE



Njut som de är till fi ka, dessert eller ta 
med på utfl ykten. Mer receptinspiration 
hittar du på arla.se.

Somrig smak av 
söta jordgubbar 
och doft av äkta 

vanilj.

Smak av nygräddad 
äppelpaj, syrliga krusbär 

och härlig doft av 
kanel.

SAGOLIKA® SOPPOR

5:-
VID KÖP AV 2 VALFRIA

Du får 5 kronor rabatt vid köp av två 
valfria Sagolika® soppor 1 L. Kupongen kan 
ej kombineras med andra erbjudanden. 
Gäller endast en gång per hushåll. 
Giltig t o m 2017-01-15.
Till butiken: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

Kupongen giltig med namnteckning.
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