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för en skön  
semester

En riktigt mumsig

  Burgare i pitabröd med vitlökssås

  Saltrostad potatis med lövbiff & kryddsmör

  Risoni med parmesan, örter & räkor

Sanslöst god

Enkelt & gott 
för många

SOMMAR!Nya  
godingar 
att  laga  
om & om  

igen. 

FAMILJE- 
VEGO
Tummen upp för 

jordgubbs- 
tårta! 

Spontan- 
besök i  

stugan …



                      Sara Begner 
                       är matkreatör  
                     och chef för  
                  Coop provkök.

       

är galet hungriga.  
På sidan 27–28 finns  
recepten som gör  
att du inte fastnar  
i köket utan hinner  
både laga, äta  
och umgås.

ALLDELES STRAX  

är det semester-
dags, och jag  
önskar er en lång 
härlig sommar,  
som blir så varm  
att vi kan unna  
oss att sitta i  
skuggan. 

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

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

SEMESTERN!

MER SMAK / Juni  & Jul i

3

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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ÄNTLIGEN HAR MIN kärlek till retrokakor fått 
en nytändning – kokostoppen är trendig 
igen. Jag älskar kokos, och i årets midsom-
martårta är hela bottnen en ”tillplattad 
kokostopp” som fått sällskap av vispgrädde 
och solvarma jordgubbar. Sommarens 
bästa tårta om du frågar mig. 

FLER AV MINA semesterbästisar hittar du 
med start på sidan 8. Hetast på årets grill 
är sallad. Välj sorter där bladen sitter tätt 
ihop, som på roman- eller gemsallad. 
Varsamt grillad så krispigheten finns kvar 
och blandad med bacon och caesardres-
sing blir det otroligt gott. 

MAT FÖR MÅNGA går som ett tema i vårt 
sommarnummer, och buffén signerad  
Lena Söderström innehåller alla smaker  
vi längtar efter till midsommar. Hur  
gott låter inte drömsill?

I VARDAGSAKUTEN FÅR Björn och Felix 
Hasselblad hjälp med att fixa spontana 
middagar när Felix kompisar eller bästa 
vännerna kommer på oväntat besök och  
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jordgubbs- 
tårta! 

Varsågod!

Läsarbrevet
Vill bara tacka för att ni har med så många 
härliga vegorecept i er tidning! Hoppas att 
ni kommer fortsätta med det =).

Med vänlig hälsning Veronica
 
                 Svar:    Ja! Det kommer vi verkligen att 
fortsätta med. Det har visat sig vara en  
av de mest populära avdelningarna i 
tidningen, och vi är själva väldigt förtjusta 
i vegorätter. I det här numret hittar du 
vegorecept som vi tänkt ska passa hela 
familjen, även barnen. Ingen kommer att 
tänka på att de är vegetariska!
     Redaktionen

Jag vill bara tacka för en inspirerande tid-
ning. Denna vecka har vi lagat både asiatisk 
färspanna och pankostekt torskfilé. 
(Plus chèvrefylld cannelloni från ett tidigare 
nummer.) Ni gör helt enkelt vår matlagning 
både roligare och godare, tack för det!

              Vänliga hälsningar Johan Erlandsson
 

                 Svar:     Tack för att du hör av dig! I det här 
numret kanske du gillar t ex burgare i pitabröd 
med ajvar och vitlökssås på sidan 27. Eller den 
gyllengula pastan med linser & vitlöksfrästa 
grönisar på sid 41.
            Redaktionen

Hejsan! Hej!

Missa inte att använda 
dina MedMera-poäng.  
Ta en titt i Poängshop-
pen. Där hittar du bland 
annat FSC-märkt grillkol 
till sommarens grill- 
kvällar för 3 000 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.

Ta med dig mina bästisar på  

En annan 
vego-goding 

är pankisarna 
på sid 44. 

POÄNGVARAN !

S� �  u�  t� l 60 % på � � � pri� t.

UPPTÄCK NYA 
SMULTRONSTÄLLEN.

Ta med dig hela familjen på en härlig hotell-weekend i sommar. 
Njut av sol, bad och shopping, härlig hotellfrukost och kom
tillbaka fulla av ny energi och roliga minnen.

Boka din hotellvistelse på
www.coophotellpremie.com 
eller ring 0771-20 06 10.

B� a
nu!

Hotellpremie

Med Coop Hotellpremie kan ni välja att övernatta på 730 tre- och fyrstjärniga hotell i hela 
Skandinavien och flera länder i Europa (se hela listan på www.coophotellpremie.com).
Och det bästa av allt; ni betalar bara från 749:-/natt*, inklusive frukost. 

Stannar ni borta under perioden 1/6-18/8, 2016 får ni dessutom ytterligare 100:- rabatt/
natt på utvalda hotell.

* Priset avser 2 vuxna, inklusive frukost på utvalda hotell när ni bokar 2–5 nätter. 
Se www.coophotellpremie.com för eventuella tillägg för övriga familjemedlemmar.

Dubbelrum
från

749� /natt*
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»Det bästa med midsommar är dansen kring 
midsommarstången och att frossa i jordgubbar. Som 
vuxen får man ta de chanser man får att dansa och 
sjunga högt«, säger Eva Hildén, som fotograferade.

»Krutonger istället för räkor är också 
jättegott! Gazpachon kommer att bli en  

hit i termos på stranden i sommar«, säger  
Elin Svensson i vårt nya redaktionsråd. 

18

»Skönt att ha fått massor av nya sommar-
rätter«, säger Björn Hasselblad, läsare som 

fått besök av Sara Begner i köket.

25 

7 tips & trix  
 För en färgstarkare  

matvardag. 

8 sommarfavoriter 
Fräsch frukost, lättlagad sallad, 
hembakt bröd. Saras favoriter  

ger sommaren guldkant.

14 mitt kök
Richard Tellström tar  

en paus i manusskrivandet  
(Historieätarna) och  

välkomnar oss i sitt hem. 

18 midsommar 
Enkla sillrätter, gott grillat  

och en ljuvlig dessert ...  
Klart för sommar!

25 vardagsakuten 
Spontana sommargäster  
blir bara mysigt när man  
har smarta rätter som går  

lätt att dubbla! 

30 grillfest 
Lisa Lemke lägger  

coleslaw på grillen när hon  
bjuder på fest! Klar succé. 

32 fika! 
Bananglass, choklad- 

tryffelkaka eller grillad  
sockerkaka. Kan du välja?

35 med mera 
Sista minuten-tips för dig  
som ännu inte spikat dina  

semesterplaner.

39 vego! 
Vardagen blir fest med  
våra utvalda favoriter.  
Om du saknar köttet  

blir vi förvånade!

47 barnens kockskola 
Burrito med tacosmak ...  

Kan det bli bättre i  
barnens värld?

50 saras söta 
NU är rätta tiden att  
kalasa med mumsig  

jordgubbstårta! 

För alla som  
vill äta mer  

grönt

VEGO!

Pita med kött, sås och sallad  
är urgod sommarmat.

Krämig pasta, frasiga 
quinoabollar, plockig  

sallad – Vardagsvego!  

39

Pasta, sid  41.

G
az

pa
ch

on
 b

lir
 m

atig med topping.

Vår bästa midsommar!

Lokala avvikelser kan förekom
m

a

Nu finns våra smakrika nyheter på COOP!
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husmorstips för moderna kök

MÅNADENS  
MATTREND
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Sommarens bästa 
förrätt – pizza
Håkan Johansson, kock på Taverna 
Brillo och coach för Bagarlandsla-
get, har koll på sommarens trend.

Knep för godaste pizzan?
– Lång jästid! Arbeta degen blank, 

lägg 200-gramsbollar i kylen att jäsa 

1–3 dagar. Då är det enkelt att trycka ut 

pizzor på mjölad bänk. Resultatet blir en 

nästan frasig perfekt pizzabotten.

Hur gör du tomatsåsen?
– Plommontomater på burk som  

man mixar med olivolja, salt och peppar. 

Såsen bakas klar på pizzan i ugnen. 

Ordningen är: först tomatsås, sedan ost, 

sedan fyllning. Och inte för mycket ost!

Hur ser du på pizza och grill?
– Det går hur bra som helst att lägga 

pizzan på grillen. Lägg stenen mitt på 

gallret och kolen i en ring runt så att det 

inte bara blir värme underifrån. 

Din bästa pizza?
– Lätt! Gör en pizzabotten med bara 

lite crème fraiche på. Baka i ugnen. Vid 

servering: Klicka på löjrom, mer crème 

fraiche och hackad rödlök. 

Perfekt förrätt. Eller gör en 

botten med crème fraiche och 

riven parmesan. Baka i ugnen 

och hyvla över sparris, riven 

citron och mer riven parme-

san vid servering. Gott!

7

Tips & trix
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smakar sommar
Rabarber

Strössel är kalas på både glass och grädd- 
tårta. Coop strössel finns i massor av olika 
smaker och former. Vi lät Izabella, 8 år, 
provsmaka med sin syster.

–  Strösslet var megagott och den som 

var jätte-megagod var päron,  

den är bäst! Tutti frutti  

var god och jordgubb  

sådär. Min  

syster tyckte  

också att  

päron var bäst.

Coop strössel på glass

CA 5 LITER

2 ½ kg rabarber
4 ½ liter kokande vatten
saft av 1 citron
4  dl strösocker per liter  

avrunnen saft

GÖR SÅ HÄR

1. Skär rabarbern i bitar och 
lägg i en gryta/stor kastrull. 
2. Häll det kokande vattnet 
blandat med citronsaften över 
rabarbern. Låt det stå i rums-
temperatur ett dygn.
3. Sila saften genom silduk. 
Mät mängden avrunnen saft. 
Häll saften i en gryta och 
tillsätt sockret. Värm försiktigt 
tills sockret lösts upp. Har du 
en termometer ska den visa 
runt 80 grader.  
4. Häll på rena flaskor. Förslut.

Recept  
ur Inger  

Bjurgårds bok, 
”Rabarberpaj”.

RABARBERSAFT

ÅSAS

Favorit på hyllan!

✔  Den riktigt sura rabar-
bern är perfekt som kon- 

trast i paj till len söt vaniljsås. 
✔   Rabarber kan bakas i ugn! Skala  

ev och skär i bitar. Strö över strösocker. Baka ca 10 min  
i 200°. Servera med rostad sockerkaka och vaniljkesella.
✔   Den är också smart att använda för att ”dryga ut”  
marmelad, kräm och saft av jordgubbar..  

Testa våra alkoholfria drycker för goda 
mat- och smakupplevelser i sommar!

Våra alkoholfria drycker passar perfekt till sommarens fester och middagar. 
Håll utkik i  butiken  nästa gång och  hitta just din favorit.

Lokala avvikelser kan förekomma.

Glassar av Klämmis som du fryser in i glassformar! Fiffig 

idé från Erika Kvarnlöf på instagram, ”Hemmahoskikan”. 

Tips!

– 
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sommarens bästa…
Det är underbart med favoriter som vi lagar om och om igen. 

Här delar Mer Smaks Sara Begner med sig av sina. Ta med dem 
på semestern – och njut av en sommar fylld av god mat.

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

6 måsten för en riktigt
läcker semester!

SOMMARSOPPADESSERT

»Toppingen gör att soppan  
känns väldigt lyxig.«

GAZPACHO
TID: 10 MIN

Kyld gazpacho är verkligen  

en elegant sommarrätt.

4 PORTIONER

k 500 g tomater
k 1 röd paprika
k ½ gurka
k ½ rödlök
k 1 stor vitlöksklyfta
½ röd chili
1 dl vatten
k 1 grönsaksbuljongtärning
k ½ dl olivolja
k 1 msk honung
k 1 msk vitvinsvinäger
salt, peppar

TOPPING

k 100 g skalade räkor
k 50 g fetaost
k  någon färsk ört till garnering

GÖR SÅ HÄR

1. Skär grönsakerna i något  

mindre bitar. Lägg i en blender 

eller matberedare.

2. Värm upp vattnet och smula 

ner buljongtärningen. Rör tills 

den lösts upp. Häll buljong, olja, 

honung och vinäger i blendern 

och mixa till en slät soppa. 

Smaka av med salt och ställ 

gärna i kylen ca 1 timme före 

servering. 

3. Servera med räkor, smulad  

fetaost och ev någon färsk ört 

och nymalen svartpeppar.

LYXIG DESSERT I GLAS
TID: 15 MIN  UGN: 200°

Njut av nektarinerna nu när  

de är som allra sötast!

4 PORTIONER

k 50 g mandelmassa
k 200 g cream cheese
k 2 dl vispgrädde
k  2 msk vaniljsocker  

(eller 2 msk florsocker  

och 1 tsk vaniljpulver)

5 nektariner
3 passionsfrukter
k citronmeliss eller mynta  

att garnera med

GÖR SÅ HÄR

1. Grovriv mandelmassan och för- 

dela på en plåt. Rosta mitt i ugnen 

5–8 min. 

2. Vispa cream cheese, grädde och 

vaniljsocker fluffigt.

3. Tärna nektarinerna och gröp  

ur passionsfrukterna. Blanda ihop. 

4. Fördela vaniljfluffet i glas och 

toppa med frukten. Smula över den 

rostade mandelmassan. Garnera 

med citronmeliss eller mynta.

Tips!
Perfekt 

picknickmat 
– ta med den 

i termos så 
håller den  

sig kall. 

Servera  
riktigt kall!

Enkla desserter  
som är så här goda  

är guld värda!

SOMMARENS BÄSTA / Sara B egners  favoriter

Tips! 
Jordgubbar  
funkar lika  

bra som  
nektariner!
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FESTBRÖD

MATIG SALLAD  
MED GRILLAD BIFF  
& THAIDRESSING
TID: 40 MIN

Det här är sååå gott! Världens bästa  

sommarmat med massor av härliga  

smaker. Fräscht!

4 PORTIONER

k 4 skivor biff eller entrecôte

1 msk flingsalt
k 1 tsk nymalen svartpeppar

MATIG ”GRILLAD” SALLAD

k 600 g sötpotatis 

k 2 rödlökar
k 1 zucchini
k 1 paprika
k 1 lime
k 50 g små salladsblad

THAIDRESSING

1 citrongräs, finhackat

k 2 dl hackad koriander
1 röd chili, strimlad

k 1 msk grovriven ingefära
k  2 dl kokosmjölk (burk)

k pressad saft från 1 lime

k 1 vitlöksklyfta, skivad

salt

GÖR SÅ HÄR

1. Thaidressing: Mixa alla ingredienser till  

en slät sås. Smaka av med salt. 

2. Matig sallad: Skala och skär sötpotatisen 

i ca 1 cm tjocka skivor. Dela lökarna men 

behåll skalet på och skär zucchinin i stavar. 

Dela paprikan och ta bort kärnhuset.

3. Grilla alla grönsaker mjuka, till fin färg. 

Dela och grilla även limen på snittytan. 

4. Ta bort skalet från löken och skär ev alla 

grönsaker i något mindre bitar. Vänd för-  

siktigt runt de grillade grönsakerna med 

salladsbladen.

5. Salta och peppra köttskivorna. Grilla till 

fin färg på båda sidor. Köttet är klart då det 

sipprar ut köttsaft på ovansidan. Lägg köttet 

att vila några minuter innan det skärs upp  

i sneda skivor. 

SOMMARENS BÄSTA / Sara B egners  favoriter

GRILL

Tips! 
Låt köttet bli 
rumstempe-
rerat innan 

du steker eller 
grillar det.  

FRÖBRÖD I PLÅT
TID: 40 MIN + TID ATT JÄSA   

UGN: 175°

Med ett hembakat bröd blir  

både frukosten och picknick- 

mackan uppgraderade.

1 BRÖD

k 25 g jäst
5 dl ljummet vatten
k 9 dl vetemjöl special
k 1 ½ dl solrosfrön
k 1 ½ dl pumpakärnor
k 1 dl linfrön
k 2 msk olivolja
1 ½ tsk salt
k  ½ dl blandade frön att  

strö över

Låt köttet vila  
på skärbrädan några  

minuter innan du  
skär upp det så att  

köttsaften inte  
rinner ut.

FÄRSKOSTRÖRA

k 200 g cream cheese
k  2 dl urkärnade kalamataoliver,  

hackade

k 1 vitlöksklyfta, riven

k  2 msk finhackad oregano  

eller 2 tsk torkad

salt

GÖR SÅ HÄR

1. Smula ner jästen i en bunke och häll  

på vattnet. Rör tills jästen lösts upp.

2. Häll ner mjöl, alla fröer, olivolja och sist 

salt. Rör om ordentligt till en jämn smet. 

3. Häll smeten i en form med bakplåts- 

papper, 30 x 40 cm. Strö över blandade  

frön.Låt jäsa under bakduk minst 2 timmar. 

4. Sätt ugnen på 175°. Grädda mitt i ugnen  

ca 40 min. Låt svalna i formen. 

5. Blanda alla ingredienser till färskost- 

röran och smaka av med salt. 
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SALLAD!

TID: 20 MIN

Ingefära, chili, soja ... Bästa 

smakerna till räkor.

4 PORTIONER

k 1 stor avokado
k 1 stor mango
k ½ gurka
k 12 rädisor
k 70 g små salladsblad
k 50 g böngroddar
k 300 g skalade räkor
k 2 msk sesamfrön, torrostade

JAPANSK DRESSING

k  2 msk grovt riven ingefära, 

finhackad

1 röd chili, finhackad

3 msk japansk soja
k 2 msk flytande honung
1 ½ tsk ättiksprit (12 %)

k 1 msk neutral olja

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till dres-

singen. 

2. Skär avokado, mango och gurka  

i bitar. Kvarta rädisorna.

3. Varva salladsbladen med alla 

grönsaker på ett fat och toppa med 

räkorna. Ringla över dressingen och 

strö på sesamfröna. 

Var noga med att  
avokadon är ätmogen och  

att mangon är söt och smaskig  
– då blir salladen kanongod!

Rosta sesamfröna i en torr 
stekpanna under omrörning till 
fin färg. Torrostade sesamfrön 
håller jättelänge, förvara gärna 
i kylen. 

RÄKSALLAD MED JAPANSK DRESSING

ACAIBOWL
TID: 10 MIN

Fräsch frukost med  

tropiska smaker som  

passar perfekt när  

det är varmt ute!

2 PORTIONER

k  8 frysta stora  

jordgubbar
k  2 bananer, skalade 

frysta

k  1 dl äppelmust eller  

annan juice

k  2 msk acaipulver  

el 1 dl frysta blåbär

TILL SERVERING

k 4 färska jordgubbar
k ½ banan i skivor

k 1 dl granola
2 msk kokosflakes
1 passionsfrukt

SOMMARENS BÄSTA / Sara B egners  favoriter

»Som gjord för att sitta ute  
på trappen och äta.«

FRUKOST!

Tips!
Frukt och bär till 

servering kan 
förstås varieras 

efter smak.

a
GÖR SÅ HÄR

1. Mixa jordgubbar, banan och  

äppeljuice med acaipulvret till  

en slät puré.

2. Häll upp i 2 skålar och garnera 

med jordgubbar, banan, granola, 

kokosflakes och passionsfrukt.

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

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.
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Richard Tellström tar en paus i skrivandet av  
tevemanus till Historieätarna för att kunna träffa 
oss. kaffet han bjuder på är en invit till 

en relation. Om än en flyktig sådan.
T E X T :  A N N A  G I D G Å R D   F O T O :  T H R O N  U L L B E R G

TILL MATHISTORIKERN Richard  Tellström 
åker vi på vindlande vägar kantade av ha-
gar med betande hästar. Han möter oss i 
dörren med den för honom typiska flugan 
och mörk kostym. I köket är det ombonat, 
och kaffet puttrar välkomnande. Här bor 
en person som tycker om mat och som vet 
hur man får gäster att må bra.

– Mat är ofta ett sätt att bygga relatio-
ner. Man lagar mat till någon man tycker 
om för att visa att man bryr sig. Man ger 
kärlek till varandra med mat; till vänner, 
sina barn eller sin partner. Nu till exempel 
har jag kokat kaffe och tagit fram kakor 
för att få vår relation att starta bra, säger 
Richard Tellström och dukar upp en fin 
liten bricka.

Detta trots att han knappt har tid med 
oss. Han borde egentligen sitta och skriva 
på manuset till säsong 3 av Historieätarna, 
där han även har ansvar för den mathisto-
riska överbyggnaden till varje avsnitt.

– Jag är ett slags tidsandebeskrivare  
till serien. Just nu är det den gustavianska 
tiden som ska gestaltas.
Hur blev du matintresserad?

»Att laga mat  
till någon är en 

kärleksgåva«

– Jag tågluffade till Frankrike när jag 
var 16, och där föll jag pladask för det 
franska köket. Den kärleken har hållit i sig 
och inspirerat mig att lära mig det franska 
kökets tekniker. Som att koka buljong, 
göra lena färser och laga goda såser. Bra 
matkulturer är enligt mig de som kan 
koka bra buljonger. Där ligger det franska 
bra till, men även det koreanska, japanska 
och kinesiska.
Varför är vi så galna i att grilla här i 
Sverige?

– Att grilla är ett västvärldsfenomen 
som handlar om att USA vann andra 
världskriget. I USA började man grilla på 
50-talet i villaområdena som växte upp 
samtidigt med bilismen. Det blev naturligt 
med utomhusumgänge i villaträdgårdarna 
i något slags ny informalitet, ”Vi gör det 
lite enkelt”, även om det från början var  
en väldigt elegant tillställning. Klotgrillen 
kom 1951, och strax rullade det på även i 
Sverige. Självklart har det också att göra 
med svenskens förälskelse i sommarvär-
men som vi längtar till hela vintern.
Midsommar är vi ju också galna i.

VEM: Richard Tellström, 56.
VAD: Etnolog och måltidsforskare.Har bl a undersökt maten ˮsom en  berättelse om våra ställningstagan-den och uttryck för vår idévärld .ˮ

AKTUELL: I kommande säsongen  av teveprogrammet Historieätarna, där han förekommer som mathisto-risk expert och även skriver manus.

»Boken ’Inte bara kaviar’, av Johannes 
Mario Simmel, har jag läst åtminstone  
15 gånger. Det är en spionhistoria med 

massor av insprängda recept som gav mig 
en djup kärlek till god, vällagad mat.«

»Den snedställda 
trägaffeln är en svensk 

uppfinning. Överallt 
annars i världen är den 
rakt avskuren. Det var 
Hemmens forsknings-
institut som genom att 
studera ergonomin i ett 

kök på 50-talet kom 
fram till att den skulle 

vara snedställd.«

»Äpplet. Vad säger man om 
det? Det är kunskapens frukt. 
Och det är bra bärbar mat.«

»Det viktigaste när det gäller 
matlagning är timing (råvaran 

kommer på andra plats). Därför har 
jag tre tidur så att jag kan hålla koll 

på allt på spisen och i ugnen.«



 

 

 

DOCENTENS DILLPASTA 
TID: 15 MIN

4 PORTIONER

500 g färsk gnocchi 
2 00 g rimmat fläsk,  

ev lättrökt

k  1 ½ dl gröna urkärnade  
oliver 

k 3 dl grädde
k 3 dl hackad dill
k 1 msk svartpepparkorn
k 4 äggulor
salt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt på en stor kastrull  

med saltat pastavatten.

2. Strimla fläsket och  

grovhacka oliverna.
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JAG & MITT KÖK / Richard Tel lström

– Ja, men midsommar är ingen stor 
mathelg historiskt sett. Det var ofta mitt  
i slåttern. Men nu börjar ofta sommar-
semestern i samband med midsommar,  
och det är värt att fira för oss i Sverige. 
Midsommar är inte heller en släkthelg på 
samma sätt som jul och påsk, utan man 
kan festa med vänner vilket gör att det är 
mer samtida mat på midsommar, medan 
det till jul och påsk är traditionellt.
Nu har vegomatlagning slagit igenom  
efter många års prat om det. Vad beror  
det på?

– Jag tror att det till slut har talats 
tillräckligt länge och tillräckligt positivt 
om vego. Det är också rätt personer som 
har hakat på, inom film, mode och konst. 
Det är ofta kultureliten som är trend-
sättare, en samhällselit som vi andra vill 
likna, i hopp om att åtnjuta den status  
som de har.

– Historiskt har vi ätit mycket mer 
”vegetariskt” än idag, men då i form av 
gröt, välling, stuvningar, bröd … Köttet  
var bara ett tillbehör. Att äta kyckling  
till vardags, till exempel, har vi bara gjort 
sedan 60-talet. Idag är det istället grön- 
saker, rotfrukter och baljväxter som är 
grunden för många som äter vegetariskt, 
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Detaljer är viktigt för Richard Tellström. 
Pepparn ska vara mortlad och dillen  
ska vara i knippa eller fryst (inte den  
på kruka, för den smakar inte så mycket). 
Tillräckligt för 4 hungriga bordsgäster! 

FAVORITRECEPT
RICHARD TELLSTRÖMS

Tips!
Går bra att  

använda van-
lig pasta, t ex 
snäckor eller 

penne, istället 
för gnocchi.

Fungerande kaos.

alltså fokus på proteinet snarare än 
kolhydraterna.
Vad kan man utläsa om en person genom 
att titta i varukorgen?

– Allt! Det som åker på varubandet  
är en individuell tolkning av samtidens 
ideal i korrelation med familjeekonomi 
och grupptillhörighet.

När vi ska ta den obligatoriska bilden 
ner i besticklådan protesterar Richard 
Tellström.

– Alla besticklådor ser likadana ut.  
Om ni vill ha en bra bild ska ni ta red-
skapslådan istället. Där råder ett kaos  
som inte alls hänger ihop med den bild 
man vill ge av sitt hem genom en städad 
köksbänk. En mycket sannare bild. Red-
skapen sorterar sig själva på så sätt att det 
man ”aldrig” använder ligger längst bak.
Vilken råvara är ”2016”?

– Chili. Och crème fraiche. Gärna   
i kombination. Det ska vara enkelt. 
Superbär av olika slag är också tidsenligt. 
Något som däremot är väldigt lite 2016  
är geléer. Det tycker jag är synd. Jag är  
till exempel med i Syltans vänner. Sylta  
är mycket underskattat.
På tal om det, hur äter du själv?

– Jag äter mitt stora mål mitt på dagen 

– ofta husmanskost på restaurang. På 
kvällen äter vi gärna soppa. Allt från 
grönärtsoppa och tomatsoppa till gulasch. 
På helgen gör vi ofta hel kyckling i ugn. 
Sedan plockar jag av det kycklingkött som 
blir kvar och gör kyckling i curry. Skrovet 
använder jag att koka kycklingsoppa på.
Vad tycker du inte om?

– Kalla grönsaker. Kall mat över huvud 
taget. Mat som kommer direkt från kyl- 
skåpet smakar nästan ingenting och har 
ofta en läskig konsistens, eftersom fett är 
hårt när det är kallt. Ost ska ligga framme 
minst en halvtimme för att smaken ska  
utvecklas. Kalla pastasallader är ett bevis 
på hur lågt en matkultur kan sjunka. ❤

3. Stek fläsket knaprigt i en het 

stekpanna. Låt rinna av på hus-

hållspapper. 

4. Låt grädden koka ihop något  

i en större kastrull samtidigt som 

gnocchin kokar enligt anvisning  

på förpackningen. Häll av pasta-

vattnet, häll ner gnocchin i grädden 

och dra från värmen.

5. Hacka dillen och mortla peppar-

kornen. Vänd ner fläsk, oliver, 

äggulor, dill och peppar i gnocchin. 

Rör om och smaka av med salt.
Förnamn: Efternamn: VAR GOD TEXTA MED STORA BOKSTÄVER!

Adress:

Postnr: Ort:

Mobilnr:

E-postadress:

MAG 61900521
0  7

(Vi tillämpar sms-avisering, du får din avi direkt i mobilen)

Därefter får du tidningen portofritt direkt hem i brevlådan, i bekväm tillsvidareprenumeration. Priset är 57   kr/nr (med reservation 
för ev. moms- och prisändringar) och du betalar med inbetalningskort som medföljer varannan tidning (2 x 57 kr). Om du en dag vill 
avsluta din prenumeration kontaktar du oss senast fem dagar efter det att du fått ditt senaste nummer. Kontaktar du oss senare gäller 
uppsägningen först från nästkommande nummer. M-magasin utkommer med 16 utgåvor per år . 

Erbjudandet gäller t o m 2016-09-30 och endast nya prenumeranter i Sverige. 
Inbetalningskort medföljer din första tidning. Premierna skickas cirka 3-5 veckor efter det att 
din betalning är registrerad. Vid beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive 
e-postadress,   mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digi-
tala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföring, samt för 
statistik- och analysändamål. Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda 
Bonniers digitala tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga kunduppgifter användas 
inom Bonnier för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering 
till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster 
inhämtas med hjälp av bland annat cookies. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, 
och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp 
av produkter. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier via 
respektive bolags kundtjänst. För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se 
www.kunddata.bonnier.se.

SVARSPOST
204 17 620
110 77 Stockholm

FRANKERAS EJ.
M-magasin
BETALAR
PORTOT.
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LYXIGT STRANDKIT 
I härlig marinblå färg med vita stjärnor. Innehåller 
väska, sarong och necessär.

Väska
Rymlig strandväska i slitstark bomullscanvas. Långa 
handtag som gör den enkel att få upp på axeln och 
med ett praktiskt fack på insidan. 
Mått: 55x34x17 cm. Värde 299 kr

Sarong
Härlig sarong som smidigt kan svepas runt kroppen 
för en lunch på stranden, bäras som en sjal eller 
läggas på solstolen när du solar. 
Mått: 100x180 cm. Värde 99 kr

Necessär
Matchande necessär i slitstark bomullscanvas. 
Perfekt att ha med i strandväskan. 
Mått: 20x14x7,5 cm. Värde 79 kr

Upptäck M-magasin
3  nummer  
+ lyxigt strandkit98:-
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Nr 2 Januari 2016
Pris 57:- inkl moms

Finland
7,40 EUR 
Norge
67 NOK 
inkl 
moms

Klämd mellan gamla  

föräldrar och barnbarn?

Kontorsyoga
Superbra  
rörelser  
för stela

KAN DU 
GISSA 
MINA ÅR?
Se modet 
utan ålder

DOKUMENT
Inte utan min mamma
Det här hände sen 

(Minns du Inte utan min dotter?)

Helen Mirren: 

Jag har inga  

moderliga instinkter

kFina tips för kort, långt och mittemellan

kSå löser du en Bad-hair-day! kSminkråd för en mappie
HÅR, HÅR, HÅR

härliga, 
ovanliga 
affärer

SHOPPING

57
Så knyter du en 

turban, sid 70

Tidsam 4154-02

En jävel på  
kärlek, sid 72 

Prenumerera på M-magasin – Amelia Adamos 
succétidning för den moderna kvinnan i en ny livsfas.

 JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på M-magasin och får 3 nr för endast 98 kr 
 (+ porto 49 kr) och får dessutom väska, sarong och necessär. Totalt värde 648 kr. 61900521

SVARA ENKLAST VIA WEBBEN: WWW.M-MAGASIN.SE/STRANDKIT

Du sparar 550:-

+ porto 49 kr

Du sparar 550 kr
3 NR AV M-MAGASIN 
Á 57 KR 171 KR

VÄSKA 299 KR

SARONG 99 KR

NECESSÄR 79 KR

TOTALT VÄRDE 648 KR

DITT PRIS 98 KR

+ porto 49 kr

648:-
Totalt värde

MAG_annons_mersmak.indd   1 2016-05-06   09:49

Mycket smak i en 
annorlunda kombo.
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ENKLA GRAVLAXBAKELSER
TID: 25 MIN

Pepparrot är grejen!

10 STYCKEN

k 200 g cream cheese
3 msk pepparrotsvisp
k 3 msk vispgrädde
k  10 skivor rågbröd eller kavring

k  200 g gravad lax i skivor

2 tsk rosépeppar
k örter till garnering

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ihop cream cheese, pepparrotsvisp 

och grädde med elvisp i en bunke. 

2. Stansa ut brödrundlar, ca 8 cm i diameter. 

Bred på ostkrämen. Toppa med laxskivorna. 

Garnera med rosépeppar och örter.

KRÄMIG POTATISSALLAD MED öRTER

MIDSOMMAR!
Vi har valt ut de allra 
godaste rätterna:  
sill, lax, färskpotatis, 
somrig kyckling på 
grillen och en frasig 
paj. fira midsommar 
med oss! 
 
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

Det är så trevligt 
att få en egen liten 

portion!

GÖR SÅ HÄR

1. Värm socker, honung 
och vatten i en kastrull 
under omrörning tills 
sockret smält. Låt 
kallna. 
2. Fyll en kanna med 
sockerlagen, citron-
saft, kolsyrat vatten, 
citronskivor och mynta-
blad. Lägg ev i isbitar.

1 ½ LITER

k 1 ½ dl strösocker
k 3 msk honung
k 6 dl vatten
k 5–6 citroner, saft 
 1  liter kallt kolsyrat 

vatten
k  citronskivor, 

mynta, is

CITRONDRICKA

Tar bara 5 minuter  
att göra!

TILL GARNERING

k  örter, t ex gurkört eller  

ätbara blommor

k svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Dela potatisarna om de är stora.  

Koka i saltat  vatten och låt svalna.

2. Skala och tärna gurkan. Ansa och  

dela rädisorna. 

3. Blanda gräddfil, majonnäs, vinäger,  

salt och peppar. Vänd ner potatis,  

örter, gurka och rädisor i såsen. Lägg  

i en skål och garnera med örter eller 

ätbara blommor. Dra ett varv med 

pepparkvarnen. 

TID: 1 TIMME 

Gör färskpotatisen till kung!

6 PORTIONER

k 1 kg färskpotatis, väl tvättad

k ½ gurka
k 1 knippa rädisor

SÅS

k  1 ½ dl gräddfil eller  

crème fraiche

k 1 ½ dl majonnäs
k 2 msk rödvinsvinäger
salt, nymalen svartpeppar
k  2 dl hackade färska örter, 

t ex dill, persilja, gräslök

Tips! 
Toppa med  

finrivet 
citronskal 

(endast  
det gula).

Låt färsk- 
potatisen blomma  

ut i en sallad.

Nu firar vi
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TID: 30 MIN + TID ATT MARINERA

Chili och citrus ger ljuvliga  

sommarvibbar.

6 PORTIONER

k ca 900 g kycklingfiléer
1 msk flingsalt
k 1 tsk svartpeppar
k 2 msk olja

MARINAD (EFTER GRILLNING)  

k 1 citron
1 bananschalottenlök, strimlad

k 2 vitlöksklyftor, tunt skivade

k  ca 10 cm purjolök, fint strimlad

1 röd chili, strimlad

k 8 jordgubbar, skivade

k 1 kruka koriander, hackad

k 1 dl olivolja
k 1 apelsin
ev ½ dl vitt vin
salt och nymalen svartpeppar

TILL SERVERING

Grönsallad  

Surdegsbröd

GÖR SÅ HÄR

1. Marinad: Tvätta citronen väl 

och skala av det yttersta gula 

skalet i strimlor med potatis-

skalare. Lägg citronskal, scha-

lottenlök, vitlök, purjolök, chili, 

jordgubbar och koriander i en 

bunke. Pressa över halva citro-

nen och apelsinen. Tillsätt olja 

och vin. Vänd runt och smaka av 

marinaden med salt och peppar. 

2. Salta och peppra kyckling-

filéerna. Hetta upp olja i en 

stekpanna och stek till fin yta, 

ca 5 min. Efterstek under lock 

till en innertemperatur på 70°. 

Alternativt stek klart i ugnen  

på 175° ca 18 min. 

3. Lägg filéerna på ett djupt fat 

och häll över marinaden. Täck 

med plast och ställ in i kylen 

minst 3 timmar att marinera 

men gärna längre. Servera 

rumsvarma med en grön sallad 

och ett gott bröd.

SOMMARMARINERADE KYCKLINGFILÉER

PAJ MED TRE SORTERS OST
TID: 1 TIMME

Härligt matig men ändå frisk  

och smakrik på buffébordet! 

12 BUFFÉPORTIONER /  

6 PORTIONER

k 4 ½ dl vetemjöl
k  200 g kylskåpskallt smör,  

skuret i tärningar

k 1 stort kylskåpskallt ägg

FYLLNING

250 g ricotta
k 4 ägg
k 3 dl grädde
k 200 g riven ost, t ex prästost

k 75 g fetaost
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
tabasco

MARINERADE TOMATER

k  250 g körsbärstomater 
 i olika färger

k 1 kruka bladpersilja
k ½ msk strösocker
flingsalt
k 2 msk äppelcidervinäger
k 2 msk olja

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Mät upp  

mjöl och smör i en matberedare 

monterad med kniv. Kör till en smulig 

massa. Tillsätt ägget och kör till en 

deg. Tryck ut degen i en form med 

löstagbara kanter, ca 24 cm  

i diameter, så att den kommer upp 

lite över kanten. 

2. Nagga bottnen och kanterna med 

en gaffel. Låt pajen vila i frysen ca  

15 min. Förgrädda pajskalet i mitten 

av ugnen 15 min.

3. Fyllning: Lägg ricottan i en bunke. 

Blanda i äggen, ett i taget. Blanda  

i grädde, riven ost, smulad fetaost, 

salt och peppar. Smaka av med 

tabasco. Häll fyllningen i pajskalet 

och grädda i nedre delen av ugnen  

ca 40 min eller tills fyllningen har 

stelnat och pajen fått fin färg. Lägg 

över folie om pajen börjar få för 

mycket färg. Låt vila ca 30 min. 

4. Marinerade tomater: Dela 

tomaterna och strimla persiljan fint. 

Blanda tomaterna med strösocker 

och salt. Ringla över vinäger och olja. 

Låt marinera ca 10 min. 

5. Toppa pajen med tomaterna vid 

servering. 

GUBBENS SILL
TID: 20 MIN

När du ställer fram Gubbens 

sill är det sommar!

6 PORTIONER

2  frp matjessillfiléer  
(à 200 g)

k  5 medelstora kalla  

kokta potatisar
k 3 hårdkokta ägg 
k ½ kruka gräslök
k 3 dl gräddfil
k peppar

 
 

GÖR SÅ HÄR

1. Skär sill, potatis och ägg  

i små bitar. Hacka eller klipp 

gräslöken.

2. Häll gräddfil i en bunke. 

Vänd ner sill och potatis.  

Vänd ner hälften av gräs- 

löken och hälften av äggen. 

3. Lägg upp på ett serverings- 

fat och garnera med resten  

av äggen och gräslöken. Dra 

ett varv med pepparkvarnen.

Sillbordet är det 
bästa på midsommar-

buffén för många.

DRÖMSILL
TID: 5 MIN + TID I KYL

Kombinationen stenbitsrom och 

het dijonsenap. Underbar!

6 PORTIONER

1 frp 5-minuterssill (420 g)

k  1 ½ dl gräddfil eller  

crème fraiche

k 1 ½ dl majonnäs
k 1 tsk dijonsenap
k 1 tsk pressad citronsaft
k ½ dl finhackad dill
k 3 msk röd stenbitsrom 

GÖR SÅ HÄR 

1. Skär sillfiléerna i ca 1 ½ cm 

stora bitar. Blanda resten av 

ingredienserna till en sås. 

2. Vänd ner sillen. Täck med 

plast och låt stå svalt 1 timme. 

3. Lägg sillen i en fin burk eller 

skål.

TOMAT- OCH KAPRISSILL
TID: 5 MIN + TID I KYL

Ett superbra friskt komplement 

till de krämiga sillarna.

6 PORTIONER

2  frp matjessillfiléer  
(à 200 g)

1 ½ dl chilisås 
k 1 dl rapsolja
k  4 msk vit balsamvinäger
3 msk vatten
k 1 msk strösocker
k 1 msk kaprisspad
k  2 msk kapris, gärna  

mellanstora

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg sillfiléerna, hela eller 

skurna i bitar, i en burk.

2. Blanda resten av ingredien-

serna till en marinad. Häll 

marinaden över sillen. Täck  

med plast och ställ i kylen över 

natten. 

Tips! 
Byt matjes mot 
5-minuterssill 
om du tycker 

den är godare.

MIDSOMMAR / All t  det  godaste!

Lika ljuvlig för öga som för gom.
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MIDSOMMAR / All t  det  godaste!

TID: 30 MIN + TID ATT SVALNA  

OCH STELNA   UGN: 175°

ˮAllaˮ älskar key lime pie!

12 PORTIONER

k 100 g digestivekex
100 g salta kex, t ex saltiner

k 125 g smält smör

FYLLNING

1 burk kondenserad mjölk, 400 g

k färskpressad saft av 4 lime 
k 1 ½ dl vispgrädde

GARNERING

k 2 dl crème fraiche
k limeskivor
k jordgubbar
k mynta

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Mixa eller 

mortla kexen till ett fint smul.  

Tillsätt det smälta smöret och tryck 

ut kexmassan i en form med lös-

tagbara kanter, ca 20 cm i diameter. 

Grädda pajskalet i nedre delen av 

ugnen ca 15 min. Låt kallna.

2. Blanda kondenserad mjölk och 

limesaft i en bunke. Vispa gräd-

den fluffig och vänd försiktigt ner 

i smeten. Häll smeten i pajskalet. 

Täck med plast och ställ kallt minst 

3 timmar, men gärna över natten.

3. Vispa crème fraichen fluffig och 

bred över pajen. Garnera med  

limeskivor, jordgubbar och mynta. 

KEY LIME PIE MED  
JORDGUBBAR

Fontanafredda Langhe Rosato,  
89 kr (2318), 750 ml.

Ung, fruktig doft med eleganta frukt-
toner mot röda vinbär, citrus och 
mineraler. Smaken är torr, frisk och 
fruktig med toner av röda bär, citrus 
och mineraler. Frisk eftersmak. 

99 Rosas EKO BiB, 199 kr, 3 l.

Torrt och friskt ekologiskt rosévin 
med karaktär av jordgubbar, röda 
vinbär, citrusfrukter och örter.

Camden Pale Ale, 19,90 kr  
(1441), 330 ml.

Elegant pale ale från norra London. 
Balans är nyckelordet i denna  
alkoholsvaga pale ale (4 %), allt 
enligt brittisk tradition. 

I Sassi, 99 kr (4992) 750 ml.

Kryddigt och smakrikt vin med  
inslag av ekfat, choklad och mogen 
frukt. Eftersmak med balanserad 
ekfatskaraktär.

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

Torrt, medelfylligt vin i fruktig  
och lite kryddig stil. Doft och 
smak med karaktär av lime, mine-
ral, tropisk frukt och nya ekfat.

Barrels and Drums  
Sparkling. Cirkapris 53 kr.

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

Drycken som matchar midsommarmaten

Ekologiskt!Ekologiskt! Alkoholfritt!

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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VARDAGSAKUTEN / Sommar

Så lyckas du,
6 sommarenkla tips

– Bunkra smarta smaksättare och 
inspireras av det gröna i medelhavsköket så 
kommer ni att fixa det här hur enkelt som 
helst, säger Sara Begner. 

Sommarmat i Saras tappning är super-
smarriga rätter med välbekanta råvaror i 
lite ny form. För vem har sagt att falukorv 
inte kan hamna på grillen?

FAMILJEN I HUSET: Björn Hasselblad,  
sonen Felix, 17 år, och särbon Stina.  
På bilden är Björns mamma Kerstin  
Hasselblad och Felix kompis Simon med.

GÖR: Björn jobbar som journalist och  
Felix går i gymnasiet. 

BOR: På Kungsholmen i Stockholm.

FAVORIT PÅ GRILLEN: Foliepaket med  
fetaost och tomater. Det passar till allt.

SÅ HITTAR JAG SEMESTERLUGNET:  
Åker till landet och lägger undan mobilen.

FAMILJEN I HUSET

Vi vill laga enkla 
sommarmiddagar 

för många!

OK, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt!

SEMESTERDAGARNA i sommarstugan i 
Bergslagen är kanske det bästa på hela året 
för Björn Hasselblad och tonårssonen Felix. 
Härligt spontant växlar storleken på antalet 
middagsgäster, och dagarna fylls med bad 
– nere vid stranden finns både kanoter och 
surfingbrädor, fiske och fotbollsmatcher. 

– Vi är inte så aktiva på morgonen, utan 
mer kvällsdjur. Sena frukostar gör att vi 
ofta hoppar över lunchen och satsar allt på 
middagen, säger Björn. 

Att äta ute och låta umgänget runt bor-
det övergå i ett sällskapsspel som fortsät-
ter långt in på natten ger den där ultimata 
sommarkänslan som både Björn och Felix 
uppskattar.

– Maximalt med smak, minimalt med 
jobb är vårt middagstema, och eftersom 
Felix är vegetarian vill vi slippa laga olika 
rätter.

Med huset fullt av hungriga tonåringar 
och tre mil till närmaste affär gäller det att 
planera inköpen. 

»Det är ofta fullt hus när vi är på landet.  
ingen har lust att stå i köket«, säger  
Björn Hasselblad. »Hjälp oss att trolla fram  

middagar åt fler hungriga gäster«,  
är hans önskan för sommaren. 
        T E X T :  N I N N A  E K B O M   F O T O :  M A R I A  Ö S T L I N 

                 M A T F O T O :  E V A  H I L D É N 
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Sara Begner rycker ut!
 Matkreatören

Upptäck
en värld av

Brasilien!
kaffe från

Lokala avvikelser kan förekomma.

Brasilien har de senaste 100 åren varit världens största kaffeproducerande land. De flesta kaffeblandningar som säljs 
i Sverige innehåller en viss andel bönor 
från Brasilien. Bönerna har generellt låg 
syra och bidrar med en nötig bittersöt 
smak med toner av choklad.

Café do Brazil

INSPIRERAS 
I DIN BUTIK

Vinn en resa för 

två till Brasilien!

Mobilsurfa till beatsofbrazil.se 

och testa dina sambaskills i vårt spel
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Smakglädje
Parmesan
Kapris 
Ajvar relish
Kronärtskockscrème
Citroner
Tomatpuré
Oliver
Dijonsenap

Långkörare
Bönor i tetra 
Ägg
Turkisk yoghurt i hink
Bacon 
Falukorv
Halloumi
Fetaost

VARDAGS AKUTEN / Sommar
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2 
Het efterrätt

Dra nytta av efterglöden och lägg  
tortillabröd fyllda med marshmallows och  

hallon på grillen. Garanterad succé och  
sommarens bästa efterrätt.
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5Grillspett  
är sommar-

kökets snabbis
Catarina König vann Sveriges Mästerkock 
2016 och är aktuell med sin kokbok Varje 
dag är en fest. Här delar hon med sig av  
knepen som med liten insats ger stor effekt. 

Såsen är middagens bästa tillbehör.  
Med crème fraiche i kylen fixar du 

snabbt en god sås som räcker till många.

Grillspett gillas av alla. Allt platsar  
på en pinne, och gästerna kan både 

göra och grilla sitt eget spett. Bacon ger 
mycket smak, och en matig sallad med melon 
och fetaost är gott till.

Låt mixerstaven jobba. Den fixar en 
het salsa eller goda röror som gör det 

du grillar ännu godare.

Catarina
König

1 Less  
is more

Krångla inte till det, minimera antalet 
moment och inspireras av enkelheten i det 
italienska köket. Pasta är perfekt när man 
är många och kan varieras i oändlighet. Ett 
kryddsmör och en god röra som står klar i 
kylen är en smart genväg till mycket smak.

 
-

BURGARE I PITABRÖD MED 
AJVAR & VITLöKSSåS
TID: 15 MIN

4 STYCKEN

k  500 g nötfärs eller annan färs
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 1 msk smör
4 pitabröd
k  ½ isbergssallad, strimlad
2 dl ajvar relish 
2  dl inlagda jalapeños
k  ½ rödlök, strimlad

VITLÖKSSÅS

k 2 dl gräddfil
k 1 dl majonnäs
k 1 vitlöksklyfta, riven

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda gräddfil, majonnäs  
och vitlök till en sås.
2. Dela köttfärsen i fyra bitar och 
platta ut till tunna burgare. Salta, 
peppra och stek i het panna i smör 
ca 1 minut per sida. 
3. Värm pitabröden enligt anvis-
ningen på förpackningen. 
4. Fyll bröden med burgare, sallad, 
ajvar, jalapeños, rödlök och vit- 
lökssås.

Måndag

6 Middagsrätterna som funkar när du får 
spontana gäster i sommarboendet

 4Bunkra  
smaker

Ett skafferi fyllt med fiffiga smak-
sättare och bra basvaror med lång 
hållbarhet gör att du slipper stå hand-
fallen när det dyker upp spontana 
middagsgäster.

Alltid är det  
jag som får göra 

grovjobbet!

Med italienska 
delikatesser gör 

du snabbt en härlig 
sommarmiddag.

M
iss

a i

nte d
etta – så gott och smart!

3Bli  
flexitarian

Se vego som en möjlighet att prova nya 
smaker. Lägg matiga grönsaker på grillen 
och servera köttet som tillbehör, eller prova 
fler vegetariska alternativ. Vegoburgare, 
saftiga grönsaksbiffar, sojakorv och falafel
brukar även få köttälskarna att flexa och  
äta mer grönt.

Tips! 
Vill du variera? 

Blanda ner riven 
lagrad ost och 

hackade jalapeños 
i färsen. 

Det här  
var ju enkelt  

att  fixa.
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Om vi hjälps  
åt kommer vi att 

 klara det!

Grilla gärna!

Recepten är enkla att 
dubblera!



2 8

SALTROSTAD POTATIS 
& PALSTERNACKA MED 
LöVBIFF & KRYDDSMöR
TID: 40 MIN   

UGN: 225°

4 PORTIONER

k 4 skivor lövbiff, ca 500 g
k 1 msk smör
1 tsk salt 
k ½ tsk svartpeppar

SALTROSTAD POTATIS  

OCH PALSTERNACKA

k 500 g palsternacka 
k  500 g färsk eller  

delikatesspotatis
k  16 körsbärstomater,  

gärna på kvist
k 2 msk olivolja
1 msk flingsalt

CAFÉ DE PARIS KRYDDSMÖR

k 100 g smör
k 2 msk finhackad persilja
k 1 tsk curry
k 1 tsk dragon
1 tsk worcestersås
k ½ tsk cayennepeppar
2 krm salt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Skala  
palsternackorna och skär i  
mindre bitar om de är stora.  
Dela potatisarna. Fördela  
palsternacka, potatis och  
tomater (på sin kvist) på en  
plåt. Ringla över oljan och  
ruska runt plåten. Rosta mitt  
i ugnen ca 30 min. Salta.
2. Blanda alla ingredienser  
till kryddsmöret. 
3. Salta och peppra lövbiffen. 
Stek eller grilla köttskivorna  
ca 30 sek per sida. De ska få  
fin färg men inte bli torrstekta.

VARDAGSAKUTEN / Sommar!
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OnsdagTisdag Torsdag Fredag

POTATISSALLAD MED 
GRILLAD FALUKORV 
TID: 30 MIN

4 PORTIONER

k 600 g färskpotatis
k 2 dl gräddfil
k 1 dl majonnäs
k 2 dl finhackad smörgåsgurka
k 2 salladslökar, strimlade
salt och svartpeppar
k 400 g falukorv

TILL SERVERING

k 40 g salladsmix
1 knippe rädisor
k ev 4 tunnbröd

GÖR SÅ HÄR

1. Koka potatisen i saltat vatten. 
Låt svalna.
2. Blanda gräddfil, majonnäs, 
smörgåsgurka och salladslök. 
Dela och vänd ner potatisen. 
Smaka av med salt och peppar.
3. Skär falukorven i skivor och 
stek eller grilla till fin färg på 
båda sidor. Servera korv och 
potatissallad med sallad och 
rädisor, ev i ett tunnbröd.

    2 veckor senare
Hej, Björn. Har det blivit enklare att laga middag till fler  
middagsgäster?

– Absolut. Risoni med räkor var en riktig snabbrätt som  

blev väldigt snyggt på tallriken. Det var perfekt att få nya  

varianter att lägga på grillen. Att det fanns med så mycket 

grönsaker gjorde det lätt att vegoanpassa middagarna.

Tips!
Gott med crunchig  

rostad lök till.

BRUSCHETTA MED  
KYCKLING
TID: 25 MIN

4 PORTIONER

k 4 kycklingfiléer
k 4 skivor surdegsbröd
k 2 msk olivolja
1 msk flingsalt
k ½ tsk svartpeppar

TOMATSALLAD

k  500 g körsbärstomater,  
gärna olika färger

k 2 vitlöksklyftor, rivna
k ½ dl olivolja
k 1 dl hackad basilika
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Pensla kyckling och brödski-
vor med olja. Salta och peppra 
kycklingskivorna. Stek eller 
grilla tills de är genomstekta, 
2–3 min per sida. Stek eller  
grilla bröden.
2. Blanda alla ingredienser  
till tomatsalladen och smaka  
av med salt och peppar.
3. Lägg tomatsalladen på brö-
den och servera till kycklingen.

RISONI MED PARMESAN, 
öRTER & RäKOR
TID: 15 MIN

4 PORTIONER

4 dl risoni
k  2 dl finriven parmesan  

(ca 50 g)
k ½ dl olivolja
k  1 kruka basilika,  

finskuren
salt och svartpeppar
k 300 g handskalade räkor
k ½ citron i klyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Koka risonin enligt anvisning-
en på förpackningen. 
2. Vänd ner parmesan, olja och  
basilika. Smaka av med salt  
och peppar. 
3. Servera risonin med räkor  
och citron.

Tips!
Köp ”minutfiléer” eller  

banka ut kycklingfilén så  
att den blir jämntjock för 

snabbare tillagning.

I sommar  
är det ni som 

får laga maten, 
killar!

Smulad  
fetaost är gott på!
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ROSTAD MAJSSALLAD
TID: 25 MIN

Den sötgrillade majsen blir lite het  

av chipotlepastan. Gott!

4 PORTIONER

3 majskolvar, färska eller förkokta

k 2 tsk olivolja
k 75 g fetaost
k ½ kruka koriander
k ev 1 lime, klyftad

DRESSING

k 1 vitlöksklyfta, riven

k 2 msk ketchup
k 1 msk pressad limesaft
½ msk chipotlepasta
k 1 tsk spiskummin
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till dressingen och 

smaka av med salt och peppar. 

2. Ta bort blasten från majskolvarna om den 

sitter kvar. Pensla med olja och grilla till fin yta. 

Grilla tills majskornen är mjuka om de inte är 

förkokta. 

3. Skär loss majskornen från kolvarna och vänd 

runt med dressingen, smulad fetaost och grov-

hackad koriander. Servera ev med limeklyftor.

Tips! 
Precis lika  
god varm  
som kall!
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TID: 25 MIN

Smaken på kålen slår  

i taket när den blir grillad!

4 PORTIONER

k 500 g färsk vitkål
k 2 rödlökar
k 1 dl persilja, hackad

DRESSING

k ½ dl majonnäs
k 1 dl turkisk yoghurt
k 1 vitlöksklyfta, riven

k  2 tsk pressad citronsaft  
eller vinäger

1 tsk worchestershiresås
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser  

till dressingen.

TID: 10 MIN

Jättegod sås som funkar 

till det mesta på grillen.

4 PORTIONER

2 mogna nektariner
k 1 msk olivolja
k  1 vitlöksklyfta,  

finhackad

½ röd chili, finhackad

½ msk rökt paprika- 
     pulver
k  1 ½ dl yoghurt (10 %)

k  1–2 salladslökar, 

strimlade 

salt

Alla gillar vi coleslaw på  
grillfesten, men varför inte 

lägga kålen och löken på  
grillen först? Kålen får en lite 

söt och fantastiskt god smak!

2. Skär kålen i klyftor. Skala 

och skär lökarna i grova 

ringar. Grilla löken tills den 

är mjuk. Pensla kålen med 

olja och grilla över svag glöd. 

Vänd ofta så den inte blir 

bränd. 

3. Fördela kål och lök på ett 

serveringsfat och skeda över 

lite av dressingen. Garnera 

med hackad persilja och 

servera resten av såsen vid 

sidan om.

KRYDDIG PLOMMONKYCKLING
TID: 40 MIN + TID ATT MARINERA

Plommonsöt och sojasalt! Riktigt,  

riktigt god kombination. Hugg in!

4 PORTIONER

1 kg kycklingben
1 tsk salt

MARINAD/GLAZE

k 2 stora vitlöksklyftor, rivna

k 1 dl sweet chilisås
k  2 dl plommon- eller körsbärsmarmelad

1 dl hoisinsås
½ dl japansk soja
k 1 tsk spiskummin
k 1 tsk nymalen svartpeppar
1 msk lökpulver
2 krm malda nejlikor

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till marinaden. 

Lägg kycklingen i en plastpåse och häll i 2/3  

av marinaden. (Spara 1/3 som sås till serve-

ringen). Vänd runt ordentligt och låt marinera 

i kylen minst 4 tim men gärna längre.

2. Salta kycklingen och grilla över inte alltför 

het glöd. Snurra benen ofta och pensla med 

mer marinad under grilltiden. De måste  

grillas tills helt genomstekta med en inner-

temperatur på 70°, 25–30 min.

GRILLAD COLESLAW

Tips! 
Även sallads- 

klyftor kan grillas 
blixtsnabbt.

Ikväll bjuder jag på

Tänd grillen och dra ihop vännerna – ikväll bjuder 
Lisa Lemke på grillfest! Kryddig plommonkyckling, 
grillad coleslaw och en krämig yoghurtsås är  
en grillmeny att inspireras av hela sommaren.
R E C E P T :  L I S A  L E M K E   F O T O :  M A G N U S  C A R L S S O N

TEXMEX-GRILL!

I den här goda  

såsen ska du använda  

riktigt mogen, söt frukt.  

Ta persikor eller eventuellt 

äpplen om du inte får  

tag på mjuka fina  

nektariner. F
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Man kan hoppa över momentet med marine-
ring och bara krydda kycklingen med salt och 
peppar och istället använda marinaden som 
glaze vid grillningen. Smaksättningen är även 
god till grillad lök eller förkokt rotselleri.

GÖR SÅ HÄR

1. Tärna nektariner-

na. Hetta upp olja  

i en kastrull och fräs 

nektariner, vitlök,  

chili och paprika-

pulver mjukt, ca 5 

min. Ta kastrullen 

från värmen. 

2. Tillsätt yoghurt. 

Mixa lite slarvigt till 

en sås och smaka av 

med salt. Gott om den 

är lite chunky. Smaka 

av med salt och toppa 

med salladslök.

NEKTARIN- OCH RÖKT PAPRIKAYOGHURT

Kombinationen  
grillsmak och sötma är 

en favorit för mig!

3 0

Fetaost, färsk koriander och söt majs – mums!

Lisa Lemke är  

matkreatör med egen 

bbq-restaurang: Aska.
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Yummy!

GRILLAD TRIFLE
TID: 20 MIN

En burk lastad med sommar!

4 PORTIONER

k  5 dl naturell 
 yoghurt (10  %) 

k   ½ citron, finrivet skal

k   2 msk flytande honung
k  ½ tsk vaniljpulver 
6 persikor
k  12 färska jordgubbar
4 skivor sockerkaka

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda yoghurten med citron- 

skal, honung och vaniljpulver.

2. Skär persikorna i klyftor och  

trä på spett med jordgubbarna.  

Grilla spetten och sockerkakan  

till fin färg.   

3. Bryt sockerkakan i bitar och  

varva med grillad frukt och  

yoghurten i glas. Servera direkt. 

BANAN- & KOKOSGLASS MED RÅ 
KOLASåS & ROSTADE MANDLAR

Låt fika- 
gästerna gissa 

den hemliga 
ingrediensen ... 

TID: 45 MIN + TID ATT KALLNA   

UGN: 175°

Smakar som en chokladtryffelkaka. 

8 BITAR

k 3 dl kokta svarta bönor
k 1 dl kallt kaffe
k 2 dl vetemjöl 
k 1 dl rapsolja 
k ½ dl kakao 
k 1 ½ dl socker 
2 krm salt
k  ev smaksättning: zest från 1 apelsin  

eller 2 tsk hackad mynta

CHOKLADGANACHE

k 100 g mörk choklad 
k 1 dl vispgrädde 

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Mixa bönorna till ett 

slätt mos. Tillsätt kaffet och mixa lite till.  

Rör ihop med övriga ingredienser i en bunke. 

Olja in en liten form med löstagbar botten  

(ca 18 cm i diameter) och häll i smeten.

2. Grädda mitt i ugnen ca 25 min eller tills en 

provsticka kommer upp torr. Låt svalna helt.

3. Bryt chokladen i små bitar. Koka upp gräd-

den i en kastrull och häll i chokladen. Rör tills 

chokladen lösts upp. Häll chokladganachen 

över kakan. Ställ i kylskåp några timmar före 

servering.

Karolin  
använder  

havregrädde!

»Att äta något som är så 
gott som samtidigt gör gott 
för din kropp – magiskt!«

Perfekt dessert när 
grillen redan är varm.

Njut av ljuvlig fika med smak av sommar: chokladtryffelkaka, 
svalkande fräsch bananglass och grillad persika.  

de oväntade ingredienserna blir en klar snackis!  
R E C E P T  &  F O T O :  K A R O L I N  J Ö N S S O N  

det finns bara 
 ett ord: 

 ”BLACK BEAN  
CHOCOLATE CAKE”

 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T

TID: 20 MIN

Om du hellre vill ha 

chokladsås tillsätter  

du kakaon.

4 PORTIONER

k 1 dl sötmandel

KOLASÅS

k  10 färska dadlar, 

urkärnade 

k 1 dl grädde 
k eev 2 tsk kakao
k 1 tsk vaniljpulver
2 krm salt
1 dl vatten

GLASS

k  5 bananer,  
skalade frysta

k 1 ½ dl kokosmjölk

GÖR SÅ HÄR

1. Rosta mandlarna 

på medelvärme i  

torr stekpanna till 

fin färg. Hacka grovt.  

2. Kolasås: Mixa 

dadlarna med 

grädde, ev kakao, 

vaniljpulver och  

salt till en slät sås. 

Späd med vatten till 

önskad konsistens.

3. Glass: Mixa  

bananer och kokos-

mjölk till en slät  

och krämig glass. 

4. Fördela glassen 

i glas, varva eller 

toppa med kola- 

såsen och de  

rostade mandlarna.

Tips!
Använder  
du torkade 

dadlar måste 
de ligga i blöt 

minst 30  
min innan.

3 3

Vi provade med  
hälften ljus choklad  

i choklad ganachen  
– jättegott!
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Utan bin skulle butikerna gapa 
tomma på frukter, bär och grönsa-
ker. Antalet bin minskar dramatiskt 
världen över. Nu lanserar Coop upp-
ropet ”Bi Happy” med Konsument-
föreningen Stockholm. Var med och 
rädda världen – adoptera ett bi! 

Utan bin skulle planeten få skörbjugg! 

Biet är ett mycket litet djur med ett 

mycket stort uppdrag världen över. 

Biet bidrar med pollineringstjänster, 

alltså ser till att vi får kaffe, äpplen, 

jordgubbar, och andra uppskattade livs- 

medel på våra frukost- och middagsbord. 

Biets arbete motsvarar 100-tals miljoner 

kronor varje år bara i Sverige. Utan binas 

pollinering skulle många produkter helt 

enkelt inte finnas kvar. 

Antalet bisamhällen behöver fördubblas 

för att täcka våra framtida behov av polli- 

nering bara i Sverige! Biets största hot är 

kvalster och ett ensidigt odlingslandskap.

Syftet med uppropet ”Bi Happy” är att 

med kundernas hjälp se till att Sverige får 

fler bin.

ADOPTERA ETT BI  
& RÄDDA VÄRLDEN!

F
O

TO
: C

O
LO

U
R

B
O

X15 %  
RABATT 

på alla våra hotell  
under våren och  

sommaren! 

 RIKTIGT TREVLIG SEMESTER
Det är under semestern som de goda minnena skapas, oavsett om de är från 
en pulserande storstadssemester eller några avkopplande semesterdagar vid 
bassängkanten.

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.

Erbjudandet gäller alla helger (fre-sön) och alla dagar under perioden 24 juni-14 augusti 2016.

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!

I Sverige finns idag 12 000 bi- 
odlare som tillsammans produ-
cerar runt 3 500 ton  honung per 
år. Det finns  ungefär 300 arter. 
Avkastningen från ett bisamhälle 
med cirka 50 000 bin är i snitt 
30–50 kilo honung per säsong 
beroende på förhållandena.  
För att få ihop till en burk honung 
behöver ett bi flyga motsvarande 
tre, fyra varv runt jorden.

Coop kommer att:
✔ Erbjuda alla 3,5 miljoner  
medlemmar att bli bi-faddrar/ 
ambassadörer.
✔ Eftersträva ökad konsumtion  
av svensk och ekologisk honung.
✔ Arbeta med bin som en del av 
sin miljö- och hållbarhetsstrategi 
för att driva på biologisk mång-
fald.

 
Det här kan du göra:
✔ Bli bi-fadder – gå in i poäng-
shoppen NU!
✔ Köp Coop Svensk honung. 
✔ Köp Änglamark ekologisk 
honung.
✔ Plantera blommor som 
bin gillar i din trädgård 
eller på din balkong, till 
exempel: Honungsfacelia, 
sötväppling, blodklöver, 
solrosor. 
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MedMera

Coop Änglamarks  
Ketchup är bäst
När Mitt Kök/Expressen testade  

åtta olika sorters ketchup blev Coop 

Änglamark bäst i test. Nästan alla  

i panelen var överens om att detta 

var en mycket bra ketchup, som till 

exempel skulle funka utmärkt på en 

burgare. Så här tyckte panelen: Bra 

balans i kryddningen som skapar en 

rund och väldigt god smak. Dessutom en tydlig 

men balanserad smak av vinäger. Mycket trevlig 

och mörk färg. 

Har du en biljett till Stockholm  
Music & Arts på Skeppsholmen i 
Stockholm? Då kan du vinna ett möte 
med en av alla artister backstage,  
för dig och bästa kompisen. Tävla  
och vinn ”Meet and Greet” för två.  

Festivalen Stockholm Music & Arts  

(29–31 juli) bjuder festivalfirare på konst  

och musik i världsklass. 

Årets konstprogram ”Ytor & djup” bjuder 

in till magiska världar, och på scenen  

står världsstjärnor för magin. Kraftwerk,  

Ms Lauryn Hill, Sigur Rós, Joan Baez, Yayoi 

Kusama, Rufus Wainwright, AIR, Titiyo och 

Anna von Hauswolff är bara några av årets 

stora dragplåster.

Du som redan har en biljett, eller kanske 

ska köpa en, har nu chansen att vinna en 

unik upplevelse där du och en kompis bjuds 

på en rundtur backstage och får träffa 

någon av alla artister som uppträder. Totalt 

utses fyra vinnare. Ta chansen att tävla om 

ett minne för livet! Svara på frågan här intill. 

 

För att köpa biljetter, gå in på  

stockholmmusicandarts.com.

Sista minuten-tips  
för dig med semesterpanik

Vinn Meet and Greet!

Bygg en flotte, dra på cykeläventyr eller till Medelhavet.  
Än finns det hopp om en härlig semester. kolla in coops partner,  

som alltid gör det lilla extra för dig som medlem. 

Solskenspriser med  
Coop Hotellpremie
Checka in från 749 kronor per natt, inklusive 

frukost! Nu ger Coop Hotellpremie 100 kronor 

sommarrabatt på utvalda hotell i Sverige och 

Norge. Erbjudandet gäller på hotellbokningar 

från 27 juni till 14 augusti 2016.

Läs mer och boka på coophotellpremie.com.

100 vägar genom Sverige
Klimatsmart, äventyrligt och bästa sättet att 

semestra med familjen. Hoppa upp på hojen 

i sommar och låt Sweden by Bike visa vägen. 

Sweden by Bike har 100 skräddarsydda cy-

kelpaket med all inclusive, som mat, boende, 

upplevelse och cykel! Och bäst av allt: extra 

bra erbjudanden för dig som Coop-medlem. 

Läs mer på coop.se/MedMera-kortet/ 
partnererbjudanden/.

100 år  
och 100 erbjudanden  
I år fyller Konsumentföreningen Stockholm  
100 år. Det firas med 100 erbjudanden till dig som 
är medlem i Konsumentföreningen Stockholm.  
Ta med ditt MedMera-kort och häng med på 
kalas! Här kommer några smakprover.  

✔ Njut av Sollidens smörgåsbord till medlemspris.

✔ Gå 2 för 1 på utställningen ”Stig Lindberg 100 år” 

på Gustavsbergs Porslinsmuseum.

✔ Familjedag på Skansen den 4 september. Då 

är det fri entré och halva priset på karuseller för 

alla som har ett MedMera-kort. På scenen showar 

bland annat Eric Gadd och Nassim Al Fakir, och 

enligt tradition delar Mark Levengood ut Coops 

Änglamarkspris.  

Håll utkik på konsumentforeningenstockholm.se.  
Här kan du bland annat boka biljetter till The Show 

of Christmas, som också kommer att finnas som 

poängvara i Coops Poängshop.

Bästa formen  
– Änglamarks glass

Coops senior designer 

Petra Östh älskar 

förpackningar och är 

ansvarig för formgiv-

ningen av Coops egna 

varumärken. Hennes 

designfavorit just  

nu är Änglamarks  

nya glass, som är 

Kravmärkt och gjord på ekologisk grädde och ägg. 

För att skapa en härligt glassig Änglamarks-

känsla har designteamet valt att jobba med 

illustrationer och bilder på glass.

- Illustrationerna är lyckade och hela designen är 

riktigt glassig! Dessutom är Änglamarks Ekologiska 

glass den godaste som finns, säger Petra Östh. 

Petra Östh

Ta cykeln  
i sommar.
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TÄVLING!

Vi ses på Way Out West
11–13 augusti är det dags för  Way Out 

West i Göteborg, sommarens hållbara 

och helvegetariska musikfestival, där 

även Coop kommer att finnas på plats.

Seinabo Sey, Daniel Adams-Ray,  

P J Harvey och Sia är bara några av 

artisterna som kommer att vara där. 

Hoppas vi ses!

Åk timmerflotte  
på Klarälven
Bygg er egen flotte och flyt nedför Klarälven. 

Vildmark i Värmland har ett unikt erbjudande 

för Coop-medlemmar som vill uppleva ett 

riktigt äventyr. Gäller 2 juni–25 augusti 2016. 
Läs mer på coop.se/MedMera-kortet/ 
partnererbjudanden/.

 
Sista minuten med  
Fritidsresor
Hos Fritidsresor, TEMA  

och Wonder Cruises får du  

poäng på din resa. 

VÄLKOMMEN TILL COOP UNDER ALMEDALSVECKAN I VISBY, 

3–10 JULI. VI SES DÄR!

Coop är årets hållbara butikskedja!
I tuff konkurrens tog Coop hem vinsten som Årets hållbara 

butikskedja 2016. Priset delades ut i samband med att branschen 

träffades på Retail Awards – handelns 

stora gala. I motiveringen lyfter juryn 

bland annat fram Coops nya butiks-

format med hållbarhetsfokus, 

för säljningen av ”knasiga” grönsaker 

och Eko effektens genomslag.

Vad heter Coops hållbarhetspris 
som delas ut på Skansen när  
Konsumentföreningen Stockholm 
har sin familjedag i augusti?
  

1. Coop Eko-pris

X. Änglamarkspriset

2. MedMera-priset

Mejla mersmak@coop.se senast  

7 juli 2016. Skriv ”Stockholm Music 

& Arts” i ämnesraden. Glöm inte att 

skicka med din adress och ditt tele-

fonnummer. Vinnarna presenteras 

på coop.se/vinnare.

Titiyo är en artisterna  
på Stockholm Music &  Arts.

Gör semestern till  
ett familjeäventyr med 
flottfärd på Klarälven.
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Vad grillar du för vegetariskt?
– Drivor med grön sparris och 

förkolnad aubergine som jag skalar 

och gosar ihop till en grym baba 

ganoush. Halloumi är ju heller inte 

fel att lägga på grillen. Jag brukar 

marinera den med mynta och  

chili – supergott.

Vad är din ”signatursallad”?
– Det är nog min spenat- 

sallad med jordgubbar och 

pepprig getost. Lika snygg  

som läcker. Jordgubbar är 

underskattat i mat.

Hur blir salladen lyxig?
– En sallad med mycket 

ost är en bra sallad. Och då 

menar jag en god ost med smak.  

Allt från St Azur till Västerbot-

tensost. Mjuk getost är en annan 

favorit.

Andra bra ”salladsknep”?
– Servera aldrig en sallad iskall; 

då smakar den kylskåp. Och se till 

VEGO!M
iss

a i
nte 

quinoabollarna på sid 41!

att ha något knaprigt i salladen.  

Det ska låta när man äter den!  

Blanda gärna samma grönsak i 

olika skepnader, t ex kokt, grillad 

och rå sparris. Diverse skojiga  

gryn är bra för mättnad.

Vad gör du nu för tiden? 
– Jag har översatt en bok med 

den fascinerande kombon mat och 

mord, mysdeckaren ”Tannie Marias 

recept på kärlek och mord”. Jag 

skriver som bäst på guideboken 

”Mitt Florida” (Karavan) samt över-

sätter en ny spännande deckare av 

min nye favorit Michael Robotham 

– och så reser jag hit och dit som 

en annan tätting.

Mia Gahne

SALLAD I
SOMMAR!
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MIAS MOROTSSALLAD
4 PORTIONER

k  ca 1 kg knippmorötter 
k  2 tsk spiskummin
k  2 msk olivolja
k  1 hel vitlök med skal, 

delad på mitten
k  3 kvistar timjan
k  1 lagerblad
k  3 apelsiner
k  2 msk olivolja
k  1 msk vitvinsvinäger
k  ev 1 tsk socker/honung
flingsalt
k  färska örter

CRÈME FRAICHE-SÅS

k  1 dl crème fraiche
k  1 tsk rostad spis-

kummin
k  ½ msk pressad  

citronsaft
salt och svartpeppar

Därför gillar vi gurkmeja!
Ger maten en glad gul  

färg och bidrar med lite bett 
i grytor och soppor. Ger 
curry dess vackra färg!

Innehåller ämnet kurkumin, som  
anses vara en antioxidant (antiinflamma-
torisk). Har använts länge av lokalbefolk-

ningen i Indien och Sydostasien.

Finns sedan länge  
i pulverform men blir  

allt vanligare färsk  
(påminner om ingefära) 

och finns nu även i  
te och i kapslar. 

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°. Skrubba 
morötterna. Dela ev på läng-
den.
2. Rosta spiskumminen i en torr 
stekpanna tills det börjar dofta. 
3. Vänd runt morötterna med 
olja, vitlök, timjan, smulat 
lagerblad och 1 tsk av spis-
kumminen på en plåt (med  
bakplåtspapper). Rosta mitt  
i ugnen ca 35 min.
4. Filea apelsinerna med vass 
kniv. Ta vara på saften och 
blanda med olja, vinäger och 
socker. Ringla dressingen över 
de varma  morötterna. Vänd 
ihop morötter, apelsinklyftor, 
vitlök och örter.
5. Blanda crème fraichen med 
resten av den rostade spiskum-
minen, citronsaft, salt, peppar. 
6. Vid servering: Strö över 
flingsalt och skeda på sås.

Passar till det mesta som kommer 
från grillen. God både varm och kall.

TID: 40 MIN  
UGN: 200°

INSPIRERAS AV FLER 
SOMRIGA DRINKAR
PÅ DRINKGENERATORNPÅ DRINKGENERATORN
Ladda ner Drinkgenerator-appen 
eller besök drinkgeneratorn.se

Lokala avvikelser kan förekomma
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VEGO! / B arnens favoriter

4 1

TID: 30 MIN

En mild men smakrik pastasås  

som är den minst lika god dagen 

därpå. 

4 PORTIONER

k 320 g pasta
k färsk basilika till servering

TOMATSÅS MED LINSER

k 1 msk rapsolja
k 1 liten gul lök, finhackad 

k 2 vitlöksklyftor, finhackade

k 500 g krossade tomater
4 dl vatten
k 1 dl grädde 
k 1 dl torkade röda linser 
k 1 grönsaksbuljongtärning
k 1 msk balsamvinäger
k 1 tsk torkad oregano 
salt 
k svartpeppar
k honung 

VITLÖKSFRÄSTA GRÖNISAR

k en liten zucchini (ca 250 g) 

k en liten aubergine (ca 200 g) 

k 2 dl valnötter, hackade

k 1 vitlöksklyfta, finhackad

k 1 msk rapsolja

GÖR SÅ HÄR

1. Värm oljan i en kastrull eller gryta.  

Fräs löken under omrörning någon minut. 

Tillsätt vitlöken och stek lite till. 

2. Häll i krossade tomater, vatten, grädde, 

linser och buljongtärning. Låt puttra under 

lock ca 15 min. Tillsätt vinäger och oregano. 

Smaka av med salt, peppar och honung. 

3. Tärna zucchini och aubergine fint. Hacka 

valnötter och vitlök. Hetta upp oljan i en 

stek- eller wokpanna. Stek grönsakerna 

under omrörning tills de får lite färg. Låt 

vitlök och nötter steka med i slutet. Smaka 

av med salt.

4. Koka pastan enligt anvisning på förpack-

ningen. Servera med såsen, toppad med  

de frästa grönsakerna och basilika.  

QUINOABOLLAR  
MED LIMEYOGHURT  
I TORTILLAWRAP
TID: 35 MIN

Currydoftande bollar, frasiga på ytan  

och krämiga inuti. 

 

4 PORTIONER

k 1 dl quinoa (3–4 dl kokt) 

k 2 ägg 
k 2 dl mandelmjöl 
k 1 ½ dl riven ost
k ½ dl ströbröd 
k ½ gul lök, finhackad

1 msk japansk soja 
k 1 tsk curry
½ tsk salt 
k olja att steka i 

TILL SERVERING

k 1 röd paprika 
70 g sockerärter 
k  100 g färsk vitkål eller  

spetskål (ca 4 dl strimlad)

k 1 liten rödlök
k 4 tortilla- eller tunnbröd 

GÖR SÅ HÄR

1. Skölj quinoan och lägg i en kastrull med  

2 dl vatten. Koka under lock ca 15 min.  

Förbered grönsakerna till serveringen:  

Skär paprika, sockerärter, vitkål och röd- 

lök i tunna strimlor.

2. Blanda ägg, mandelmjöl, ost, ströbröd, 

lök, soja, curry och salt. Tillsätt quinoan och  

rör till en jämn smet. Blanda med mer  

ströbröd om smeten känns för lös. Forma  

till runda bollar. 

3. Hetta upp rikligt med olja i en stekpanna. 

Stek bollarna krispiga med fin färg, ca 5 min. 

4. Servera bollarna med grönsakerna och 

limeyoghurten i tortillabröd.

SPAGHETTI MED LINSER & VITLÖKSFRÄSTA GRÖNISAR

Grädden  
kan ute- 
slutas.

Tips! 
Quinoabollar  
passar även 
att servera 

till pasta eller 
bulgur. 

För dig som gillar 
lite hetta, strö 

över chiliflakes.

Limeyoghurt
k 2 dl naturell yoghurt (10 %) 

k 3 msk majonnäs 
k 2–3 tsk pressad limesaft

k örtsalt

GÖR SÅ HÄR : Blanda yoghurten 
med majonnäs och limesaft  

till en sås. Smaka av  
med örtsalt.

Frasiga quinoabollar i wrap, krämig pastasås, en matig sallad där alla  
familjemedlemmar kan plocka det de vill ha. Och pannkakor som är så goda 

och nyttiga att de kan ätas ofta! ingen kommer att sakna köttet.
R E C E P T :  S A R A  A S K  &  L I S A  B J Ä R B O   F O T O :  U L R I K A  P O U S E T T E 

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

När barnen får bestämma



Många magproblem 
beror på samma sak.

PROIBS® är ett livsmedel för medicinska ändamål som innehåller Aloe Vera-extraktet Aloe Barbadensis Mill. (AVH200®), med bevisad effekt på IBS-symtom. En förpackning innehåller 10 portionspåsar som löses i vatten till en dryck med 
citrussmak. Läs mer på proibs.se Nordic Drugs AB, 040-36 66 00.  Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Många vanliga magproblem beror på det 
som brukar kallas IBS - eller Irritable Bowel 
Syndrome. Lyckligtvis är IBS ingen farlig 
åkomma. Med PROIBS får du en enkel och 
effektiv behandling. Allt du behöver göra 
är att lösa upp pulvret i ett glas vatten och 
dricka. Lycka till med magen.

Dina magproblem kan vara IBS. 
Och då hjälper PROIBS.

NYHET!
PROIBS®

hittar du på 
hyllan hos Coop 

Extra & Coop 
Forum

VEGO! / B arnens favoriter

TID: 30 MIN  UGN: 225°

En plocksallad där alla i familjen kan välja sina 

egna favoriter. Koriander och jordgubbar är en 

cool mix, för alla vid bordet som törs prova.  

4 PORTIONER

k 800 g färskpotatis
k  2 msk raps- eller olivolja

2 tsk flingsalt
k ½ tsk svartpeppar 
k 4 majskolvar 
k  1–2 frp halloumiost  

(totalt 200–400 g)

k 1 tsk olja att steka i

TILL SERVERING

k 1 burk svarta bönor (400 g)

k 2 avokador
k 250 g jordgubbar 
k  70 g sallad eller andra  

gröna blad

k 2 dl oliver
k bröd 
korianderdressing

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. Dela potatisarna på  

mitten om de är stora. Vänd runt dem med 

oljan på en plåt med bakplåtspapper. Salta, 

peppra och rosta mitt i ugnen ca 25 min.  

Låt majskolvarna rosta med de sista 5 min.

2. Förbered alla tillbehör: Skölj bönorna  

i kallt vatten, tärna avokadon och ansa jord-

gubbarna. Häll upp alla tillbehör i olika skålar.

3. Skiva halloumiosten. Stek den i lite olja  

precis före servering. Lägg det du gillar på 

din tallrik och ringla över dressingen. Mums.

ROSTAD FÄRSKPOTATIS MED  
HALLOUMI & KORIANDERDRESSING

Tips!
Ställ fram de till-

behör just du gillar. 
Kronärtskocksbottnar, 

soltorkade tomater, 
melon ...

Som kund hos GodEl får du värdefulla poäng på hela din elförbrukning. 
Samla mellan 150 och 2 000 poäng per månad, beroende på årsförbrukning. 
Poängen kan du sedan handla för i Poängshoppen.

SHOPPA FÖR DIN
ELRÄKNING.

Hotellpremie

Våra utvalda partner: 

SÅ HÄR 
FUNKAR DET:

1.  Logga in i Poängshoppen på coop.
se, i Coop-appen eller i Medlems-
punkten i  butik.

2. Välj mellan olika varor och värde-
checkar från Coop eller erbjudanden 
från utvalda partner.

3. Om du väljer en vara eller check från 
Coop, laddas den på ditt medlems-
kort 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.

POÄNG-
BOMB
Bli kund nu och få
5 000 poäng extra.*
För mer information ring 08-519 199 99
eller gå till godel.se/coop-erbjudande.

*Poängbombs-erbjudandet gäller endast dig som
blir ny kund hos GodEl fram till 10 juli, 2016.
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KORIANDERDRESSING

k 1 kruka koriander eller  
persilja, k 1 vitlöksklyfta,  

skivad, k 1 dl raps- eller olivolja,  
½ röd chili, hackad, k 1 msk 

pressad limesaft, k 1 tsk dijon-
senap, salt och peppar

GÖR SÅ HÄR:  Mixa ingredienserna 
till dressingen. Smaka av med 

salt och peppar.



VEGO! / B arnens favoriter

GYLLENE HAVREPANNKAKOR
TID: 25 MIN

Morötterna ger pannkakorna lite sötma 

och en härligt gyllengul färg. Grönsaks

stavar till ger vitaminer och tugg! 

4 PORTIONER

k 5 ½ dl mjölk
k 3 ägg 
k 2 dl havregryn 
k 1 dl vetemjöl 
½ tsk salt 
k 2 morötter (ca 140 g) 

k olja att steka i

 

TILL SERVERING

k färska bär eller sylt

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ihop mjölk, ägg, havregryn,  

vetemjöl och salt till en smet. 

2. Skala och riv morötterna fint.  

Rör ner i smeten. Mixa smeten slät  

med en stavmixer. 

3. Stek pannkakorna i ganska het  

panna. Snåla inte med fettet och låt 

pannkakorna få lite yta innan du  

vänder dem, så håller de ihop prima. 

4. Servera med färska bär eller sylt.

Tips!
Bästa tricket 

för en fin första 
pannkaka är 

att låta pannan 
bli riktigt varm 
innan smeten 

hälls i.

MER MÄTTANDE & NÄRINGSRIKA PANNKAKOR!
MORÖTTER + HAVRE = 

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. 
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NYHET!
STEK SOM EN KOCK,
BAKA SOM EN MÄSTARE.

Olja för perfekt 

stekyta och smör 

för god smak. för god smak. 

Lokala avvikelser kan förekomma.

MILDA_Kockensval_BakochStek_Coop mermak_6.indd   1 2016-05-03   10:17
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BARNENS KOCKSKOLA / Tacorul lar

Barnens enkla burrito! 

1  Sätt ugnen på 225°. Stek 400 g färs 
i 1 tsk olivolja tills den är brun och 

smulig. 
2 Häll över färsen i en skål.  

Krydda med ½ msk spiskummin 
och 1 tsk salt. 

4  Skölj ½ burk kidneybönor i kallt 
vatten. Häll ner bönorna i skålen. 

Rör om.

7  Häll över en till burk tacosås  
(230 g). 

5  Lägg ut 4 stora tortillabröd och  
skeda upp färsen på bröden. Strö  

över lite av den rivna osten.

8 Strö över resten av den rivna osten.  
Gratinera mitt i ugnen till fin färg 

och tills osten smält, ca 15 min.

3 Häll på 1 burk tacosås (230 g).

6 Rulla ihop bröden och lägg med  
skarven nedåt i en gratängform.

 Köp hem:

Finns redan  
hemma:

Olivolja, spiskummin  
salt och sallad.
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TID: 35 MIN 

UGN: 225° 

4 PORTIONER

Nötfärs Tacosås  
(2 burkar)

Kidneybönor Tortillabröd Riven ost (150 g)

47

9 Mums! säger  
Milla, 8 år, som 

     gärna gör den här  
          rätten igen …

Självklart  
går det bra  
med vege- 
tarisk färs!

ORANGINA.EUOrangina Original finns på 50 cl PET och 140 cl PET.

Gott med sallad 
och majs till!
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Stora amerikanska BBQ-smaker för kött,  
fisk och vegetariskt. Toppa din svamp-  
och ostburgare med Sweet & Spicy Chipotle!  
Med våra äkta amerikanska BBQ-såser i  
glasflaska, utan konserveringsmedel, skapar  
du de rätta söta, rökiga, intensiva och fylliga 
smakerna. Avnjuts som de är eller kan med  
fördel användas som glaze.
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Nästa nummer av  

15—17 augusti
n brydling levererar 

Systrarna Brydling är både mästerkockar och 
mammor. Vi kopierar deras bästa vardag. 

n godare lunch! 
Middagar som passar i matlådan.

n vardagsvego! 
Pasta, pizza och wraps ... Vi ger dig det du 

behöver för stressfria middagar med kidsen.

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

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

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

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

korrektur Per Hasselqvist

redaktionell repro  
Kerstin Larsson

omslagsfoto  
Eva Hildén

tryck  
Strålfors/Evers Druck  
GmbH, Meldorf, Tyskland

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

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

ansvarig utgivare
Björn Larsson 
bjorn.larsson@coop.se 
publisher
Tia Jumbe  
tia.jumbe@coop.se

redaktör  
Ewa Lundström  
ewa.lundstrom@coop.se

chef coop provkök 
Sara Begner

kock och receptör  
Danielle Brookes

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.)

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.

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.

Utgivare Coop  
Mer Smak

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.

kommer 

KOLL PÅ GLUTEN & LAKTOS!
Titta efter märkta recept om du är överkänslig
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Välkommen
HÄRLIGA  
VARDAG!
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SARAS SÖTA / Jordgubbstårta

Bottnen är som en segknaprig kokos- 
topp, grädden är fluffig och jordgubbarna  

sommarsöta … Den här tårtan blir 
sommarens kalasklassiker.

R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   

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

SOMMAR- 
TÅRTA! 

Smaka vår smarriga 

MIDSOMMARTÅRTA
TID: 35 MIN + TID ATT SVALNA

UGN: 175°

Smart att göra bottnarna i för-

väg, så går det blixtsnabbt att 

smacka ihop den ljuvliga tårtan!

12 BITAR

k 75 g smör
k 200 g riven kokos (6 dl)

k 2 dl strösocker
k 3 ägg
k  ½ citron, finrivet skal  

och pressad saft

FYLLNING OCH TOPPING

k 3 dl vispgrädde
k 1 ½ liter jordgubbar
ev ätbara blommor 
k florsocker

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Smält 

smöret. Rör ihop med kokos 

och socker. Tillsätt ägg och 

citron och rör till en jämn smet.

2. Häll ut smeten i två högar  

på en plåt med bakplåtspap-

per. Platta till med t ex en  

slickepott till 2 runda bottnar, 

ca 1 cm tjocka, med en dia-

meter på 22 cm. Grädda mitt  

i ugnen ca 20 min. Låt kallna.

3. Vispa grädden fluffig. Lägg 

ena bottnen på ett tårtfat  

och skiva över hälften av jord- 

gubbarna. Lägg på den andra  

bottnen och bred på grädden. 

Toppa med jordgubbar, gar-

nera ev med ätbara blommor 

och pudra över lite florsocker.

= URGOTT!
GRÄDDE & JORDGUBBAR

KOKOSTOPP +

Pris: 199 kr  Art.nr: 2250  Alk.halt: 13%

EKOLOGISK +

NY DESIGN!

GIRASOL ROSÉ
EKOLOGISK SPANJOR!

www.enjoywine.se

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor



I år firar Änglamarkspriset 15-årsjubileum med fokus på grön, vegetarisk och hållbar mat 
som är bra både för din kropp och för vår planet. Vinnaren röstas fram av dig och hela svenska 
folket och priset på 100 000 kronor delas ut på Änglamarks födelsedag på Skansen den 
4 september. Då bjuder även Konsumentföreningen Stockholm alla Coop-medlemmar på fri 
entré och underhållning. Välkommen!

Rösta på din favorit på coop.se/anglamarkspriset

 RÖSTA FRAM SVERIGES 
  GRÖNASTE MATINSPIRATÖR.
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