
LILLA JULBAKET /  TIPS & TRIX /  BARNENS KOCKSKOLA  / LINNÉA TRENDSPANAR  / ERBJUDANDEN

NYA

*!3A0B9A-aieicc!
7300190 084822

25 kr / nr 11 2013

Johanna Westmans

»Jag fi rar jul 
redan i mitten 

av oktober«

Alla recept 
du behöver 

för en riktigt 
God Jul!

JULBORD 
MED TWIST
 Kryddiga honungsribs

  Rödkålssallad med fikon & nötter 

  Rispudding med söta lingon

  Julens godaste köttbullar

rgoda

När Viggo, 17, tar över köket 
serveras Gudfaderns pasta

Lä� lagat 
och sååå go� 

Saffransbulle 
extra allt!

Intervju med Sanna 
Nielsen på sidan 20!Johanna WestmansJohanna WestmansJohanna Westmans

gg

Adventsfi ka!
+ nya vegofavoriter, munsbitar till glöggen & enkla godiset
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 NU     är det dags att säga hej till Björn 
Kurz, Susanne Ehrenholm, Emmi 

Dahlqvist, Jörgen Olsson. De är de nya 

medlemmarna i Mer Smaks redaktions-

råd.

Redaktionsrådet utgörs av represen-

tater för er läsare och är magasinets 

bollplank. Deras uppgift är att testa nya 

produkter, provlaga recept och komma 

med idéer till magasinets innehåll. 

Vår förhoppning är att deras medver-

kan ska ge dig en ännu bättre tidning.

Redaktionsrådet sitter i cirka ett 

halvår och byts sedan ut. Därför vill vi nu 

rikta ett stort tack till det avgående rådet: 

Frida Lundström, Linda Fagerros, Ingela 

Högdahl och Andreas Meijer. Ni har gjort 

ett strålande jobb!
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Välkommen, nya redaktionsrådet!

Sara Begner 
är matkreatör 

och chef för 
Coop provkök.

allt som inspirerats av 
amerikanska stickybuns.

Tove Nilsson har recepten 
på hur du briljerar 
genom att ge favoriterna 
på julbordet ny twist, 
eller vad sägs om 
kryddiga honungsribs 
och saffransbakad 
fänkål?   

Lycka till med 
ditt adventsmys.

MER SMAK / November
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DEN HÄR TIDEN på året blir mitt kök alltid 
en gör det själv-verkstad för alla åldrar. 
I stället för att tokstressa och bjuda på ett 
färdigserverat glöggmingel kombinerar 
jag umgänge med nytta. I takt med att det 
knådas, hackas och provsmakas sprider 
sig juldofterna och den mysiga stämning-
en. Det produceras ansenliga mängder 
pepparkaksfi gurer – men favoritpysslet är 
ändå det lättfi xade julgodiset. 

För mig är det här bästa sortens advents- 
mys. När vardagen går på högvarv är det 
lätt att glömma bort hur roligt det är att 
göra saker tillsammans. 

Vårt adventsnummer är laddat med 
enkla recept och glada smaköverrask-
ningar som väcker nyfi kenhet. Prova något 
nytt i år! Här fi nns idéer som räcker ända 
fram till jul. 

Jag bjuder både på löjligt enkelt godis 
med få ingredienser, och på de bästa vege-
tariska recepten till julbordet. 

Johanna Westman bakar underbara 
lussebullar med extra 

När gästerna bakar   
blir myset bäst!

I advent förvandlas köket till pysselverkstad

AV MER SMAKS LÄSARE LÄGGER 
LITE EXTRA KRUT PÅ JULMATEN GENOM 

ATT LAGA HEMGJORDA KÖTTBULLAR, 
SKINKA OCH JANSSONS FRESTELSE.

KÄLLA: COOP MEDLEMSPANEL

70%

Varsågod!

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! 

= FYRKLÖVERN 
betyder att 

ingredienserna � nns 
som ekologiskt alter-
nativ i Coops butiker.

GODKÄND

AV COOPS

PROVKÖK

= LAKTOSFRI = GLUTENFRI

k

Tyck 
till om nya 
Mer Smak!
mersmak@

coop.se
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snart är den härliga juletiden här
vi finns på facebook, gilla oss där! lokala avvikelser kan förekomma.
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»Jag firar jul  
redan i mitten  

av oktober« 

Alla recept  
du behöver  

för en riktigt  
God Jul!

julbord 
med twist

 Kryddiga honungsribs

  rödkålssallad med fikon & nötter  

  rispudding med söta lingon
  julens godaste köttbullar

oda

När Viggo, 17, tar över köket  

serveras Gudfaderns pasta

Lättlagat  
och sååå gott

Saffransbulle  
extra allt!

Intervju med Sanna  

Nielsen på sidan 20!

Adventsfika!
+ nya vegofavoriter, munsbitar till glöggen & enkla godiset

Därför ger vi 
dig Mer Smak
Du får den här tidningen för att du är 
viktig för oss på Coop. Mer Smak 
skickas hem till våra mest trogna 
kunder: till dig som är medlem i Coop, 
och som handlar för minst 1 000 kronor 
på en månad, eller som handlar och 
drar medlemskortet minst tio gånger 
på en månad.

med få ingredienser, och på de bästa vege-

Johanna Westman bakar underbara 

till om nya 
Mer Smak!
mersmak@

coop.secoop.se

Du äger Coop
Du som har ett Coop MedMera-kort är 
medlem i en av alla de konsumentför-
eningar som tillsammans äger Coop. 
Alltså är du delägare i Coop. Vårt syfte 
är att tillsammans med våra medlem-
mar utveckla och erbjuda dagligvaror 
och tjänster som ger ekonomisk nytta 
och ett bättre liv.

Vill du veta mer om fördelarna 
med att vara Coop-ägare? Bläddra till 
Du äger på sidorna 41–44!

Är du inte medlem än? Prata med 
personalen i din Coop-butik så hjälper 
de dig.

Björn
Emmi

stort tack till det avgående rådet: 

Susanne

3

Jörgen
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INNEHÅLL / November

»Mitt julbord innehåller alla de klassiska 
julrätterna men i lite ny kostym. Jag älskar 
alla sorters kål. Sill vill jag heller inte vara 

utan. Här bjuder jag på mina två älsklings-
recept«, säger Tove Nilsson.

»Pepparkakorna är underbart 
kryddiga. Lägg sedan till pistage-

krämen och chokladtäcket. Mums!«, 
säger Johanna Westman.

3 välkommen 
till Mer Smak!

7 tips & trix 
– för en enklare matvardag.

10 julbord med twist!
Örtsill, kryddiga honungsribs, 

saffransbakad fänkål… 
Julen i Mer Smak är god!  

20 jag & mitt kök
Sanna Nielsen bjuder på 
en munsbit till glöggen.

25 vi gillar
Prylarna som gör julbaket 
roligare för stora och små 

sockerbagare. 

26 adventsfi ka 
Johanna Westman fi xar 
adventsmys med årets 
läckraste adventsbulle.

31 vardagsakuten
Sara Begner rycker ut till 

Viggo, 17 år, och lär honom
 variera vardagsmaten.

36 en grön jul
Fyra vegetariska 

på julbordet. 

41 du äger
Tips och erbjudanden.

46 godis!
Superenkelt godis blir 

uppskattat adventspyssel 
med barnen. 

50 kryddat
 Kryddorna som sätter smak 

på december.

52 barnens kockskola
Lätt som en plätt när barnen 

lagar middag. 

55 trendspaning
 Linnéa Johansson rappor-

terar om vad som är på gång 
i New York.

58 saras söta
Avrunda med en 

frisk apelsinsallad.

10

26

31
»Jag har lagat pastasåsen och 

bjudit mamma. Den skulle koka länge så 
jag passade på att läsa läxorna under 

tiden«, säger Viggo Hansen, 17 år.

Mitt julbord innehåller alla de klassiska 

Jag har lagat pastasåsen och 

Lokala avvikelser kan förekomma.

Som riktig 
          jul ska smaka

TILLAGNINGSINSTRUKTIONER
Sätt ugnen på 175°C. Smörj och bröa  
en rund bakform med avtagbar kant,  
ca 24 cm i diameter. Blanda de torra 
ingredienserna. Rör i olja och ägg till en 
jämn smet. Tillsätt rödbetor och valnötter. 
Häll smeten i formen.
Grädda kakan mitt i ugnen i ca 45 minuter. 
Låt kakan svalna något i formen och ta 
sedan bort kanten.

SAFFRANSCRÈME
Blanda ihop philadelphiaost, florsocker 
och saffran med en elvisp. Bred på  
kakan när den har svalnat.

4 dl  Vetemjöl 
3,5 dl  Strösocker 
0,5 tsk  Salt 
2 tsk  Santa Maria Kardemumma, malen   
1 msk  Santa Maria Kanel, malen   
0,5 tsk Santa Maria Muskotnöt, malen   
1 tsk Santa Maria Bikarbonat  
1 tsk Vaniljsocker 
3,5 dl Raps- eller solrosolja 
3 st  Ägg 
3 dl  Rödbetor, rivna 
3 dl  Valnötter hackade

SAFFRANSCRÉME
200 g  Philadelphiaost 
1,5 dl  Florsocker 
0,5 g  Santa Maria Saffran  

Rödbetskaka
med saffranscréme 

www.santamaria.se

Följ oss på
facebook.com/santamariasverige

GLÖM INTE  saffransaffransaffransaffran

Klassiker på 
julbordet 
med ny twist.

Don Corleones 
tomatsås med pasta.

Baka, baka, 
liten kaka. Här är 
prylarna som gör 

baket roligare.

25
GOD JUL!

BEHÖVER FÖR EN RIKTIGT 
ALLA RECEPT DU 

na är underbart 

Dubbla pepparkakor 
med pistagekräm 

och choklad.
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Tips & trixAV  A N N A  G I D G Å R D
O C H  A N N A  T H O R S E L L

husmorstips för moderna kök

Edward Blom, gastronom och kultur- 
historiker, har koll på jultrenderna.

Vilken smak kan du inte vara utan i jul?
– Ansjovisen är rolig! Och inte som 

� sk, utan som krydda. Alla bra recept 
på leverpastej innehåller ansjovis. 
Liksom köttbullar, brunsås och förstås 
Janssons. Det är julens svar på garum*.

Hur trendkänslig är julmaten?
– Mer än man tror. Nu är vi i och för 

sig inne i en period där just det gamla 
är trendigt. Som surdeg, hemstoppade 
korvar och hembyggda jordkällare. Men 
det som många tror alltid funnits på jul-
bordet är relativt nytt, d v s från slutet 
av 1800-talet. Något som är på väg ut 
helt är omelett. Grönkål är på väg in.

Vilket redskap vill du inte vara utan?
– Avsmakningsskeden slår allt! Jag 

tycker folk köper alldeles för dyra och 
konstiga elektriska prylar, när det vik-
tiga är att smaka 
av så att det blir 
gott. Morteln 
är också viktig. 
Nymalt är gott!

MÅNADENS 
MATTREND

»Avsmaknings-
skeden slår allt!«

Samla koder och  
byt mot fina premier

Kod under kork
Gäller Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola light 1,5L, 1L och 50 cl.  

Inlösenperiod 4/11 2013 – 31/1 2014.Samla min. 4 koder. Åldersgräns 16 år. 

Restriktioner kan gälla – besök coke.se/jul för mer information.

från bl.a.

Läs mer på coke.se/jul

’Coca-Cola’, ’Coca-Cola light’, ’Coca-Cola zero’ the ’Coca-Cola’ Contour Bottle, the Red Disc Icon, the Dynamic Ribbon Device and the ’Coca-Cola’ Santa design are trademarks of The Coca-Cola Company © 2013 The Coca-Cola Company

byt mot fina premier

Alica Hartman, 
Örebro: 

– Skärgårds-

sillen smakar 

överraskande 

sött i början men sedan är 

den mycket god. Löksillen 

är välavvägt och traditio-

nellt kryddad med en aning 

skarpare eftersmak. Det 

gillar jag! Senapssillen är 

också mycket god. Jag gillar 

alla tre.

Smakpanelen

Lova Wallerö 
Frostenson, 
Stockholm:
– Jag tycker 

att senapssil-

len är bäst med en god och 

mild smak. Vacker färg på 

sås och sill. God tillsam-

mans med en bit knäcke-

bröd. Skärgårdssillen har 

god sälta och � n balans 

med syran. Löksillen är 

ingen favorit.

Ola Johansson, 
Vara:
– Alla tre hade 

en välbalan-

serad smak. 

De varierade storlekarna 

på bitarna var ett plus. Bra 

att smakens namn står 

på locket. Det var första 

gången jag provade märket 

och jag blev positivt över-

raskad! 

PANELEN HAR TESTAT COOP SKÄRGÅRDSSILL, SENAPSSILL OCH LÖKSILL. VILKEN VAR GODAST?

Grönmögelost har blivit en 
klassiker till glögg. Lägg 

tunna skivor på salta kex. Små kuber 
av smakrik hårdost är också gott till 
den söta glöggen. 

Lägg en skiva skinka på 
en bit knäcke, fäst en 

tunn äppelskiva och en rostad valnöt 
med en liten klick crème 

fraiche på toppen. 
Men lufttorkad 
skinka kanske 
känns ännu 

trevligare. Då kan 
man göra parma-

chips (Lägg in skivor av parmaskinka 
på en plåt med bakplåtspapper ca 5 
min i 150°. Låt svalna på papper.) Eller 
gör en snabb charkbricka med skivad 
skinka och korv. Gärna bröd och öl till.

Stek små hemgjorda 
smakrika köttbullar 

och sätt i en sticka, eventuellt med en 
bit inlagd rödlök på. Ett vegoalternativ 
är stekta potatiskroketter som man 
sprinklar med till exempel grillkrydda. 
Sätt fast en olivskiva (urkärnad) med 
en sticka och ställ fram när de fort-
farande är varma.

Glöggmingel blir lätt för sött med alla söta tillbehör. En enkel soppa med bröd är en perfekt 
grund innan. Men om man inte är så förutseende? Med de här tillbehören ser du till att din 
spontanglögg inte blir en sockerchock. 

Salta munsbitar

KÖTTBULLAR
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Ekoskinka 
är populärt på 

julbordet! Läs om 
ekobönderna bakom 

Coop Änglamarks 
julskinka på coop.se/

anglamarks-
skinka.

Edward Bloms 
bok ”Allting gott 

och alldeles för 
mycket”. 

*En slags fermenterad � sksås som användes 
som smaksättare i Romarriket.
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GOD 
JULOST!

KNÄCKEBRÖD MED 
ROSMARIN
TID: 20 MIN + JÄSTID OCH 

GRÄDDNING   UGN: 250°

Hembakat knäckebröd ger 

guldkant till julbordet. 

Urgott att servera till sillen.

CA 30 BRÖD

25 g jäst
2 ½ dl vatten
k 2 tsk torkad rosmarin
2 tsk salt
k 1 tsk � ytande honung
k ½ dl vetekli
k  2 dl grovt eller � nt rågmjöl 

(ca 110 g)

k 3 dl dinkelsikt (ca 180 g)

k 1 ½ dl vetemjöl (ca 90 g)

GARNERING

k Ca 2 dl solrosfrön
1 msk torkad rosmarin

knäcke!knaprigt

10 st julfrimärken, 55 kr. 

Skicka
senast 
16/12.

Julstämningen 
börjar hos dig.

Visst kan man gå runt och vänta på jul
stämningen – men det är roligare att sätta 
fart på den själv. Att sätta pennan mot  
ett julkort och skriva en hälsning till någon 
du bryr dig om och tänka på hur glad  
den personen kommer att bli, det är ett 
riktigt bra sätt att komma i julstämning. 
Ett julkort kan verkligen göra skillnad. 
Julfrimärken köper du på närmaste Coop.

God jul!

Jul i bokhyllan

Tips!
Klicka på 
en röra av 

färskost och 
grönmögelost 

och servera 
som snabbt 
tilltugg till 
glöggen.

GÖR SÅ HÄR

1. Rör ut jästen med ljummet 

vatten (37°) i en bunke eller 

köksmaskin. Stöt rosmarin 

i en mortel. 

2. Tillsätt rosmarin, salt, ho-

nung, vetekli och mjöl. Arbeta 

degen tills den är smidig, 

ca 4 min för hand eller 2 min 

med maskin. Låt jäsa under 

bakduk ca 15 min.

3. Dela degen i ca 30 bitar och 

kavla ut till tunna runda kakor 

med kavel eller kruskavel. 

4. Lägg kakorna på plåtar med 

bakplåtspapper. Kavla med 

kruskavel eller nagga med gaf-

fel. Pensla kakorna med vatten 

och strö över solrosfrön och 

rosmarin. Tryck till fröna med 

� ngrarna. Grädda 5–7 min.

5. Låt bröden svalna på galler 

utan bakduk. Förvara i burk 

med lock.

CHEDDAR
A Amarone, 750 ml, 219 kr (nr 12343)
Kryddig och smakrik Amarone i modern stil med 
fatkaraktär, inslag av körsbär, torkad frukt, mörk 
choklad, nötter och vanilj med välbalanserade 
mogna tanniner och en lång och fyllig smak. Vinet 
passar utmärkt till smakrika, kryddiga och fylliga 
ostar som Cheddar med tydlig sälta och syrlighet.

EDAMER
Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut, 750 ml, 259 kr 
(nr 7471)
Lyxa till osten med en överraskande och elegant 
rosé-champagne. Vinets eleganta fruktighet med 
karaktär av hallon, blodapelsin och jordgubbar 
balanserar utmärkt den milda, krämiga och något 
saltiga smaken man � nner i Edamerost. 

STILTON
Kopke Fine Ruby, 750 ml, 109 kr (nr 8048)
Sött och fruktigt portvin med inslag av mörka bär 
och plommon, som med sin sötma bryter av � nt 
mot sältan och umamin i de smakrika ostarna.

LAGRAD HUSHÅLLSOST
Las Moras Reserva Chardonnay, PET 750 ml, 73 kr 
(nr 16018)  
Ekologiskt odlat. Torr, generöst fruktig smak med 
inslag av tropisk frukt, persika, citrus och vanilj. 
Vinet har ett balanserat inslag av fat, vilket passar 
bra till mildare varianter av lagrade ostar.

Vad har en kraftig Cheddar, en fyllig Stilton, en mild 
Edamer och en vällagrad Hushållsost gemensamt? De är 

alla utsökta ostar som gör sig alldeles utmärkt på ostbrickan 
i jul. Här är fyra viner  som trivs i deras sällskap. 
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Receptet är 
hämtat ur nya 
uppdaterade

Vår kokbok.

… Konsumentföreningen Stock-
holm, till priset ”Blåslampan 
2013” som du delar med 
� lmmakaren Fredrik Gertten!

– Tack, 

jag är jätte-

glad och stolt.

Vad är din 
hjärtefråga?

– Matsvinnet. 

När vi började jobba med den 

frågan för � era års sedan fanns 

det ingen kunskap. Sedan dess 

har frågan vuxit  jättemycket.

Priset delas ut av Sveriges 
konsumenter och tidningen 
Råd&Rön och ges till någon 
som tar tillvara konsumen-
ternas intressen. Har du 
något tips du vill skicka 
med läsarna så här inför 
julhandeln?

– När du ska beräkna hur 

mycket mat som går åt till 

julbordet är mitt tips att gå 

in på vår sajt och använda 

vår portionsberäknare. Då 

minskar risken för matsvinn.

Grattis, Louise Ungerth…
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När kokboksproffset tove nilsson tar sig an julmaten 
blir det spännande möten mellan tradition och trend. 

R E C E P T:  T O V E  N I L S S O N    S T Y L I N G :  A N N A  M A R K L U N D  K A R L S S O N   F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T 

1 1m e r  s m a k  n r  1 1  2 0 1 3

nyttigare jular de senaste åren, 
med mer sallader och till och 
med lite asiatiskt. Toves recept 
var perfekta eftersom de på ett 
naturligt sätt kombinerade tradi-
tion med nyskapande.«

DET HÄR ÖNSKAR VI OSS I 
JULKLAPP: »Att våra och alla 
andra barn får en bra jul och 
att det är snö!«

SÅ  FIRAR VI HELST JUL: 
»Med familjen och helst här 
hemma hos oss då vi gillar att 
bjuda på mat.«

VI BLEV BJUDNA
Mer Smak bad Tove Nilsson laga 
sin allra godaste julmat och 
bjuda familjen Waldelius, med 
Jennie, Johan och barnen Alma, 
5 år, och Axel, 3 år.

BOR: I Hässelby.

GÖR: Johan är egen företagare 
och Jennie är verksamhets-
 ansvarig på Försäkringskassan.

DET HÄR VILL VI HELST HA 
PÅ JULBORDET: »När barnen 
får vara med och bestämma 
blir det köttbullar, prinskorvar, 

VI BLEV BJUDNA

Strålande jul!  
helgens goda 

klassiker med twist
Recept 

på griljering 
hittar du 
på sid 12.

Ljummen rödkålssallad
med fi kon & nötter

Julens godaste

köttbullar

Örtgravad sill
med pepparrot

Picklade rotsaker 
& äpplen

Gravlaxsås
med apelsin

Snabbgravad
halstrad lax

Boquerones med
citron & fänkål
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JAG LAGADE MATEN
KOCK: Tove Nilsson.

ÅLDER: 30 år.

BOR: Stockholm.

AKTUELL: Lagar mat i TV4 nyhets-
morgon från och till och kommer 
med en bok i vår, om soda och snacks 
(”typ hemgjord läsk – supertrendigt!”). 

MÅSTE PÅ JULBORDET: ”Kålsorterna! 
Grönkål, långkål, rödkål… Ett glas kall 
julmust är också viktigt på julen.”
De vackra äpplena som ligger bredvid 
skinkan är enkla att göra. Sätt bara in dem 
i ugnen tillsammans med den griljerade 
skinkan. De blir klara ungefär samtidigt, 
beroende på  äpplenas storlek.

13

ÖRTGRAVAD SILL 
MED PEPPARROT
TID: 30 MIN + 12 TIM ATT 

MARINERA   

En klassisk sill men med lite nya 

örter, som får sting från både 

senap och pepparrot. 

6 BUFFÉPORTIONER

4 50 g sill- eller strömmings-

� léer

5 dl vatten
1 dl ättiksprit (12 %)

1 msk salt

ÖRT- OCH PEPPARROTSSÅS

k 1 kruka basilika
k 1 kruka dill
k 1 vitlöksklyfta
k 1 ½ dl grädd� l
1 ½ tsk grov skånsk senap 
k 1 msk � nriven pepparrot

PICKLADE ROTSAKER 
& äPPLEN
TID: 30 MIN + 1 DYGN I KYLEN   

God syrlighet till all ˮtungˮ mat 

som serveras på ett svenskt 

julbord.

6 BUFFÉPORTIONER

1 dl ättiksprit (12 %)

k 2 dl socker
3 dl vatten
1 tsk salt
4 kryddpepparkorn
2 krm senapsfrö
2 lagerblad
k 2 morötter
k 200 g kålrot
k 1 strimlad rödlök
k  2 klyftade vinteräpplen, 

t ex Ingrid Marie

SNABBGRAVAD 
HALSTRAD LAX 
TID: 30 MIN + 30 MIN ATT 

GRAVA  

Inte samma konsistens som 

gravad, men samma goda smak.

6 BUFFÉPORTIONER

3 00 g lax� lé (Finest, Salma 

eller annan lax av � n kvalitet)

k 1 ½ tsk strösocker
1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda ihop socker och salt 

och rulla runt laxen. Ställ att 

grava i rumstemperatur ca 30 

min. 

2. Hetta upp en stekpanna 

och halstra laxen ca 30 sek på 

varje sida så att den blir sotad 

Boquerones.

runtom. Låt svalna. 

3. Skiva och servera med 

gravlaxsås. 

GRAVLAXSÅS MED APELSIN
TID: 5 MIN   

Finns bara ett ord för att be-

skriva den här såsen: jättegod!

6 BUFFÉPORTIONER

k 1 ½ msk vitvinsvinäger
2 msk grov skånsk senap
k 1 msk strösocker

k  � nrivet skal från ½ apelsin
k 1 dl neutral olja
k 1 ½ msk � nhackad dill
salt 

k nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa ihop vinäger, senap, 

socker och � nrivet apelsinskal 

(bara det orangea) i en skål. 

2. Vispa i oljan droppvis till en 

tjock sås. 

3. Blanda ned dill och smaka av 

med salt och peppar. 

SNABBGRAVAD 

Picklade rotsaker.

Örtgravad sill med 
pepparrot.

3  msk majonnäs, gärna 

hemgjord

k ¼ tsk nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Dra loss � léerna från skin-

net. Börja från insidan vid den 

bredaste änden och dra � lén 

rakt ner. 

2. Blanda vatten, ättika och salt 

i en bunke (ej rostfri). Låt � sken 

marinera i vätskan ca 12 timmar 

i kylen. 

3. Ta upp � sken och låt rinna av 

på hushållspapper. 

4. Mixa örter och vitlök med 

hälften av grädd� len. 

5. Vänd ihop med senap, pep-

parrot, majonnäs och resten av 

grädd� len. Smaka av med pep-

par. Lägg i � léerna att marinera 

minst 3 tim, gärna över natten. 

GÖR SÅ HÄR

1. Koka upp ättika, socker, vatten, 

salt, kryddpeppar, senapsfrö och 

lagerblad. Dra från värmen och låt 

svalna. 

2. Skala och skär morot och kålrot 

i tärningar (ca 2 x 2 cm). Koka dem 

i saltat vatten 5 min. Häll av och 

skölj i kallt vatten.  

3. Varva rotsaker, lök och äpple 

i en glasburk och häll över lagen. 

Låt stå minst 1 dygn i kylen innan 

servering.

”Nu vet vi 
vilka rätter 
vi ska göra 
till jul.”

BOQUERONES MED 
CITRON & FäNKåL
TID: 20 MIN 

(+18 TIM I KYLEN)  

Trendigt sillalternativ! Citronen ger 

syra och olivoljan ger medelhavs-

känsla. 

6 BUFFÉPORTIONER

400 g strömmings� léer
2 dl grovsalt
k 1 dl vitvinsvinäger
1 tsk fänkålsfrö
k 1 dl saft från pressad citron  

k 2 dl olivolja 

VID SERVERING

k 1 litet fänkålshuvud
k 1 tsk � nriven ingefära
k 2 msk � nhackad persilja
k 1 msk saft från pressad citron
k ½ tsk svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Strö ut grovsalt i en form. Vänd 

runt strömmings� léerna så det är 

salt på båda sidor. Täck med plast 

och låt stå i kyl ca 6 tim. 

2. Dra loss � léerna från skinnet. 

Börja från insidan vid den bredaste 

ändan och dra � lén rakt ner. 

3. Blanda vinäger, fänkålsfrö och 

citron. Lägg ner � léerna och låt stå 

i kyl ca 12 timmar, tills � sken tilla-

gats av syran och blivit vit i köttet. 

4. Ta upp ur marinaden och lägg 

i en burk med olivoljan. Hit kan 

förberedas dagen före, alternativt 

sparas upp till en vecka i kylskåp.

5. Vid servering: Skölj och strimla 

fänkålen tunt på mandolin/med 

osthyvel. Vänd runt med ingefära, 

persilja, lite av olivoljan och citron.

6. Varva fänkål, � sk och ev mer 

olivolja på ett fat. Toppa med 

nymald svartpeppar.

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

GRILJERING MED TWIST
TID: 20 MIN   UGN: 200°

Med färska örter och 

julkryddor ger man den 

klassiska julskinkan ny 

smak!

GÖR SÅ HÄR

Sätt ugnen på 200°. 

Blanda 2 äggulor, 4 msk 

grov skånsk senap, 1 msk 

� ytande honung, ½ tsk 

majsstärkelse (Maizena), 

1 krm mald kryddpeppar, 
1 krm mald kanel, 1 krm 

mald kryddnejlika, 1 msk 

� nhackad färsk salvia och 

1 msk � nhackad färsk 

timjan. Bred smeten över 

skinkan och strö över ca 

1 dl ströbröd. Griljera i 

mitten av ugnen ca 15 min 

tills skinkan fått en � n färg.

Alla recept på bilden 

ska förberedas minst 

en dag i förväg och håller 

ca en vecka i kylskåp.

  

OBS!
Senap är oftast 

glutenfri men läs 
innehållsförteck-

ningen noga om 
du är gluten-

intolerant.
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JULENS GODASTE 
KöTTBULLAR
TID: 25 MIN

Ganska klassiska köttbullar som 

får sin twist av grov senap. 

Går bra att frysa in!

6 BUFFÉPORTIONER

400 g blandfärs
3 msk ströbröd
k 1 dl vispgrädde
k  1 � nhackad liten gul lök
k 1 msk smör
k 1 ägg
1 msk grov skånsk senap
1 tsk salt 
k  ½ tsk nymald svart-

peppar
k ca 50 g smör till stekning

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda ströbröd och 

grädde i en bunke. Låt stå 

5 min. 

2. Bryn lök i smör på med-

elvärme tills den är mjuk. 

3. Blanda ihop alla ingre-

dienserna till en smet och 

rulla runda köttbullar.

4. Hetta upp en stekpanna 

och stek i smör ca 8 min 

runtom.
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Stjärnanis.
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KRYDDIGA HONUNGSRIBS
TID: 1 TIM  UGN: 225°    

Om du vill förbereda kan du förkoka ribsen och 

blanda glazen. Förvara i kylskåp. Pensla på den 

kryddiga glazen och grilla i ugnen strax innan 

servering.

6 BUFFÉPORTIONER

1 ½ kg kamben
k 2 klyftade gula lökar
salt enligt beskrivning nedan

HONUNGSGLAZE

k ½ dl � ytande honung
k 2 msk tomatpuré
k 3 msk japansk soja
k 1 tsk vitvinsvinäger
k 1 msk � nriven ingefära
1 � nhackad röd chili
k  � nrivet skal av 1 apelsin, enbart det orangea

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg kamben och lök i en stor kastrull och 

täck med vatten. Krydda med 1 ½ msk salt per 

liter vatten. Låt småkoka ca 30 min.

2. Sätt ugnen på 225°. Ta upp kambenen och 

lägg på en ugnsplåt.

3. Blanda alla ingredienserna till glazen. Pensla 

kambenen runtom.

4. Grilla i mitten av ugnen tills köttet fått en � n 

grillyta, ca 30 min. Pensla ev � er gånger under 

tiden i ugnen. Vänd kambenen de sista 10 min 

så den andra sidan också får grillyta.

Lite lakritstoner 
i fänkålen passar 
perfekt till honung 
och chili i ribsen. LJUMMEN RÖDKÅLSSALLAD 

MED FIKON & NÖTTER
TID: 15 MIN    

Krispig kål och sötsyrlig dressing. Kan 

man hitta ett bättre tillbehör till köttbullar 

och skinka?

6 BUFFÉPORTIONER

k 400 g rödkål
k 1 msk olivolja
k 2 msk � ytande honung
k 2 msk vitvinsvinäger
3 kryddnejlikor
k 1 kanelstång
k 10 torkade aprikoser
k  1 ½ dl rostade nötter, t ex 

hasselnötter el pistagenötter

½ tsk salt 
k ¼ tsk nymald svartpeppar
2 färska � kon i klyftor

GÖR SÅ HÄR

1. Strimla kålen tunt med mandolin eller 

osthyvel. 

2. Fräs ca 5 min i olja tillsammans med 

honung, vinäger och kryddor. 

3. Vänd ihop med grovhackade aprikoser 

och nötter. Salta, peppra och toppa med 

� kon.

 

SAFFRANSBAKAD FÄNKÅL
TID: 35 MIN   UGN: 225°   

Det är inte helt lätt att hitta vegetariska rätter 

som verkligen passar på ett julbord, men det 

här är en sådan.(Fler vegotips sidorna 36–39.)

6 BUFFÉPORTIONER

k 2 fänkålshuvuden
k 2 vitlöksklyftor
k 2 ½ dl torrt vitt vin 

½ påse saffran (0,25 g)

k ev 1 msk � nhackad timjan
2 stjärnanis
k 50 g kallt smör
½ tsk salt 
k ¼ tsk nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Ansa och klyfta fänkålen. Lägg i en ugns-

form med krossade vitlöksklyftor. 

3. Blanda vin, saffran, timjan och stjärnanis. 

Häll detta över fänkålen. Hyvla över smör 

med en osthyvel. 

4. Krydda med salt och peppar. Tillaga i 

mitten av ugnen ca 30 min. 

Tips!
Du som 

älskar krydd-
peppar kan 

tillsätta
1/2 tsk mort-

lad sådan 
i smeten.

»Kryddiga, kladdiga ribs 
är ofta en favorit på julbordet. 

Med fräscha tillbehör!«
tove nilsson

15

Tove och lilla kompisen 
Alma garnerare.
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Fira en 
grön jul!

Vill du veta hur?
Överraska familj och vänner med några läckra vegetariska rätter i festlig
grön julstämning. För nya tips på juldekorationer och juliga vegetariska rätter, 
besök oss på www.halsanskok.se. Om du vill dela dina idéer om
hur man kan fi ra en grönare jul, gå till facebook.com/halsanskoksverige 
och/eller #grönjul på Instagram. Du har chans att vinna en låda full med
riktigt gröna juldekorationer! Ha en riktigt Grön jul!

13346 adv 210x297 zweden.indd   1 07-10-13   16:42

KRÄMIG 
GRöNKaLS- & 
PUMPAGRATÄNG
TID: 50 MIN   UGN: 225°  

Cheddar, grönkål, pumpa ... 

Flera vinterfavoriter i en mild 

men smakrik gratäng.

6 BUFFÉPORTIONER

120 g tärnat sid� äsk
k 1 liten strimlad purjolök
k  500 g grönkål, ansad och 

strimlad

1 dl vatten
k 2 palsternackor
350 g butternutpumpa
k 2 dl riven cheddarost
k 3 dl vispgrädde
k 2 äggulor
1 tsk salt 
k ½ tsk nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°. 

2. Knaperstek sid� äsk i en 

het stekpanna. Låt rinna av 

på hushållspapper. 

3. Stek löken i lite av stekfet-

tet från sid� äsket. Tillsätt 

grönkål och vatten. Fräs tills 

grönkålen är mjuk, ca 5 min.

4. Skala och skiva palster-

nacka och pumpa.

5. Blanda ihop alla ingre-

dienserna i en passande 

ugnsform. Grädda i mitten av 

ugnen ca 30 min, tills pumpa 

och palsternacka är mjuka. 

Toppa ev med � ingsalt.

Pappa Johan behöver en 

till köttbulle tycker Alma.

Tips!
Perfekt att 
servera till 
kallskuret 

senare 
under 

julhelgen. 
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Svarspost
206 391 02
685 22 Torsby

      Ja tack! Jag vill gärna prova 
3 nummer av nya tidningen Äkta Mat för endast 
129 kr (ord butikspris 195 kr). Dessutom får jag 
en örtskärare (värde 149 kr) i välkomstpresent – 
helt utan extra kostnad. Totalt sparar jag 215 kr!

Namn

Adress

Postnummer                Ort

Telefon/Mobil

E-post

Erbjudandet gäller t o m 2013-12-31 och endast nya prenumeranter i Sverige. 
Premien levereras till dig inom 5 veckor från att vi mottagit din betalning. LRF Media AB 
lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden om egna 
och andras produkter. Genom att fylla i e-post och mobilnummer ger du LRF Media AB 
tillåtelse att kontakta dig med förmånliga erbjudanden från t ex Äkta Mats kundklubb. 
För kontroll, rättelse eller anmälan om spärr av personuppgifter, kontakta LRF Media AB, 
Box 78, 685 22 Torsby, tel: 08-588 366 43.

Du som blir prenumerant blir även medlem i Äkta Mats 
kundklubb. Här får du fi na erbjudanden, rabatter och 
värdecheckar framtagna just för dig.

Bli klubbmedlem så här: 
Fyll i din e-postadress på 
svarskortet eller gör din 
prenumerationsbeställning
på webben.

    Beställ snabbare på webben!

Äkta Mat 
betalar
portot!

Mat – på riktigt!
 Äkta Mat är en ny, modern 
mattidning för dig som älskar 
att laga mat från grunden på 
goda råvaror.

Tidningen ger dig kunskap och 
inspiration om allt i från vilka 
grönsaker som är i säsong till 
hur man tar till vara ett helt 
lamm.

Äkta Mat tar upp nya trender, 
ovanliga råvaror, inspirerande 
recept och nya tekniker i köket 
– magasinet gör det helt enkelt 
roligare att laga mat.

3  nr
129 :–

+ ÖRTSKÄRARE

Genuint  Smart  Småskaligt  Smakkamrater  Äkta smaker  Modernt  Råvaran i fokus  Mathantverk 

KLUBBEN

Kampanjkod: AMA 300902

3637

WEBBSVARWEBBSVAR

www.aktamat.se/kampanj/300902

SV
A

RS
K

O
RT

                        U
TAN EXTRA KOSTNAD

När du svarar inom 7 dagar får du, helt utan extra kostnad,
en praktisk och snygg örtskärare, perfekt för att hacka alla 
typer av örter, kryddor, nötter etc. Tillverkad av rostfritt stål. 
Tål maskindisk. Värde 149 kr.

  DU FÅR enÖRTSKÄRARE värde 149:–

   
   V

ÄLKOMSTPRESENT

Äkta smaker Modernt Råvaran i fokus Mathantverk

SPARA
totalt
215:–

NY TIDNING! Succé från start – 
prova Äkta Mat du med!

RISPUDDING 
MED LINGON
TID: 25 MIN + 3 TIM I KYLEN   

Variant med tomtegröt som faktiskt påminner 

lite om pannacotta. Men på svenska.

6 PORTIONER

k  1 vaniljstång
k skalet av ½ apelsin
2 ½ gelatinblad
k 2 dl vispgrädde
k ¾ dl strösocker
k 2 dl vaniljyoghurt
k 2 dl risgrynsgröt

KOLALINGON

k ½ dl strösocker
k 2 msk smör
225 g frysta lingon

GÖR SÅ HÄR

1. Snitta och skrapa ur vaniljfröna ur vanilj-

stången. Skär strimlor av apelsinens skal med 

potatisskalare, endast det gula. 

2. Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. 

3. Koka upp grädde tillsammans med vanilj-

frön, apelsinskal och socker. 

4. Ta bort kastrullen från värmen. Lyft ut ska-

len. Lägg ner gelatinbladen och rör om tills de 

smält. Blanda med yoghurt och gröt. 

5. Häll upp i glas och ställ i kylen minst 3 tim. 

6. Smält socker i en kastrull på medelhög 

värme under omrörning. Klicka ner smör när 

sockret är ljusbrunt och vispa snabbt ihop till 

en kolasås. Tillsätt hälften av lingonen och låt 

socker klumparna som bildas smälta på låg 

värme. Tillsätt resterande lingon och ställ att 

svalna.

7. Toppa puddingen med lingon vid servering. 

»Det här är en 
efterrätt som går 

hem hos oss alla.«
johan waldelius

ˮGott! Kan jag få en 
tillˮ, säger Axel.

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

m e r  s m a k  n r  1 1  2 0 1 3

Tove vet hur 
man får både 

stora och små 
gäster nöjda.

Öl & must till  julmaten
Jacobsen Naked christmas Ale
Lite starkare, elegant julöl med

 rostade toner och inslag av pome-
rans. Finns på Systembolaget.

Eriksbergs julöl
Lite stramare men fort-

farande klassisk julöl. Finns 
på Systembolaget.

 Falcon Julöl
Klassisk julöl med inslag av 
julkryddor och pepparkaka. 

Finns i din butik.

Kullamust, äpple
Kallpressad must från 

närodlade svenska äpplen. 
Frisk ren smak med väl 
avvägd syra och sötma.

Finns i din butik.

Alkoholfri!
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jag & mitt kök / Sanna Nielsen
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En av våra mest folkkära sångerskor Sanna 
Nielsen slog igenom redan som 11-åring 
och har varit med i melodifestivalen sex 
gånger. inför julhelgerna turnerar hon 
med kalle moraeus – ”vi är en kort och 
en lång”, säger hon hjärtligt och skrattar. 
Sitt eget julfirande stökar hon undan långt 
före dopparedagen hemma i Årsta i södra 
Stockholm. 

Eftersom hennes egen lägenhet genom-
går en renovering tar Sanna emot hemma 
hos sin goda vän och agent Lotta Liljefjäll 
som bor i en likadan lägenhet tvärs över 
gatan.    
Berätta om dina julfester, du och din sambo 
Jocke måste vara de enda i Sverige som 
bjuder in till julafton i oktober.  

– Ha ha, ja grannarna tror säkert att 
vi är knäppa! i år började vi dricka glögg 
och äta pepparkakor redan i september. 
julfest hade vi i mitten av oktober när vår 
julskiva var klar, det har blivit en tradition 
eftersom vi alltid jobbar på jul. Vi pyntar 
lägenheten med plastgran, gästerna får klä 
sig julfint, vi spelar julmusik och bjuder på 
sill, köttbullar, janssons och helgskinka. 
Och så avslutar vi kvällen med julgrans-

plundring. Det är ju horribelt egentligen, 
men vi har väldigt roligt!
Jocke är även din gitarrist och ni lever båda 
stressiga artistliv. Hur delar ni upp matlag-
ningen till vardags? 

– innan han kom in i mitt liv för fem år 
sedan lagade jag faktiskt rätt mycket mat, 
men nu händer det sällan. jocke brukar 
säga: ”Älskling sätt dig här vid köksbor-
det”, sedan häller han upp ett glas vin åt 
mig. Han vill gärna att jag sällskapar i kö-
ket och det passar mig bra – jag är mycket 
duktigare på att pladdra än på matlagning.  
Du är uppväxt på landet i skånska Edenryd. 
vad har du med dig för matminnen 
därifrån? 

– Pappa lagade aldrig mat och mamma 
är som jag, inte så jätteförtjust i att stå 
i köket. men hon gjorde det ändå med 
bravur när jag var liten. Det var ett väldigt 
socialt hem. Vi barn fick alltid följa med 
när mamma och pappa skulle ut och dansa 
eller gå på middag. Framför allt umgicks 
vi mycket med släkten. Varje helg var vi 
hos mormor och hon gjorde fantastiskt god 
mat. Hennes köttbullar är det godaste jag 
har smakat.   

Sångfågeln Sanna Nielsen älskar glöggfester  
– och firar jul redan i oktober med köttbullar,  

sill och plastgran! i köket tar hon gärna ton 
och står för det sociala. matlagningen  

fixar sambon joakim Ramsell.
T e x T :  M a g D a  g a D   F o T o :  a n n a  r ö n n q v i S t

»Det här husspöket har jag fått av min 
fina vän Therese. Det tar bort allt ont och 
ger mig lycka i köket. Therese vet att jag 

inte är någon höjdare på att laga mat och 
behöver lite hjälp på traven!« 

»Pepparkvarnen använder  
jag till allt. Om jag ska käka en 
ostmacka eller vad som helst. 
Mest för att jag tycker att det  

är så roligt att få vrida till den, 
så där som man ser på tv.« 

»Amarone är bäst 
tycker jag, gott att 
dricka till matlag-

ningen. Vinet tillhör 
den sociala delen  
som jag står för!« 

Sanna nielsens recept på en lyckad jul-
fest är att man kommer med gott humör, 
inte skäms för att bjuda på sig själv och 
visar intresse för de andra gästerna.

 »Vi har julfest  
redan i mitten 

av oktober«

»Just den här olivoljan – Dóliva Sabina 
Dop – är min favorit. Jag upptäckte den 

på restaurang Gentile i Helsingborg, 
som importerar råvaror från regionen 

Emilia-Romagna i Italien.«
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»Gjutjärnsgrytan är ett arv från 
mormor. Hon sa alltid att man 

måste vara rädd om sina grytor 
och smörja in dem med olja varje 
gång man använt dem. Då håller 

de hur länge som helst.«
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jag & mitt kök / Sanna Nielsen

Hur kom det sig att du så tidigt visste 
att du ville bli sångerska? Du var med i en 
talangtävling redan som sjuåring.  

– jag har nog aldrig tänkt att jag 
skulle bli något annat. jag växte upp med 
arvingarna och Lotta Engberg, det som 
mina föräldrar lyssnade på, och brukade 
stå hemma och sjunga framför spegeln. 
min brorsa thimmy är fabriksarbetare 
men han älskar också musik. Han var 
pajasen när vi var små, han stod för det 
komiska och jag för sången. jag var blyg, 
osäker och rädd för att göra fel. Nu kan jag 
fortfarande vara blyg när jag ska göra nya 
saker eller träffar nya människor, men jag 
vill ändå testa allt. 
 var Kristina från Duvemåla en sådan grej? 

– absolut, då hade jag ju repliker. Det 
var läskigt eftersom jag inte hade gjort nå-
got liknande tidigare. men det gick jättebra 
och det var verkligen en dröm som gick i 
uppfyllelse. För övrigt är det kalle moraeus 
förtjänst att jag har lärt mig snacka på 
scen. När han och jag började turnera ihop 
sa han: ”gå ut och presentera min bror 
Perra nu. Säg något kul också.” jag blev ju 
livrädd, jag kunde inte sånt. men det blev 
startskottet för mig.   
Sjunger du hemma när ni har gäster? 

– ja, gud ja! jag har nog inte varit på 
många fester där jag inte har tagit ton. 
jag sjunger det som önskas eller så kanske 
det blir gwen Stefani, katy Perry… allt 
möjligt knasigt.   
vem är din drömgäst om du får bjuda vem 
du vill på middag? 

– Oj, jag skulle nog känna mig rätt 
obekväm med att laga mat till någon jag 
inte känner. men jag skulle gärna äta 
middag med Benny andersson. jag är lite 
starstruck när det gäller Benny. jag är 
nyfiken på allt som han har gjort i sitt liv 
och undrar hur det går till när han skriver 
all fantastisk musik. men då får jocke laga 
maten!  
vad hittar vi längst in i ditt kylskåp? 

– En flaska champagne. Vi har faktiskt 
alltid champagne på kylning.  
Vi får ofta champagneflaskor efter 
spelningar, så vi samlar på oss. 
tyvärr får jag ont i huvudet om  
jag dricker för mycket bubbel,  
men något glas tycker jag är gott.   
till sist, du har tagit med en be-
sticklåda från ditt kök: Får vi kika 
i den? 

– Varsågoda, så här ser det  
ut hemma hos mig. jag är inte 
pedant. jocke har styrt upp  
besticklådan så att den är mycket 
mer ordnad! ❤

* Effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g betaglukan från havre. ** Effekten uppnås för livsmedel som innehåller minst 4 g betaglukan från havre per 30 g tillgängliga kolhydrater i en angiven portion som en del av måltiden

 Till dig som har tröttnat på  
frukostar med frön, sallad,  
gojibär och fruktshots.  
Minns du gröt?
Havregrynsgröt har stått i skymundan i många år. Blivit undanskuffat. Nästan bortglömt.  
Istället har yoghurtshots och superbröd med exotiska frukter fått stå i rampljuset. Nej, det är dags 
att någon kommer med ett alternativ. Det är dags att påminna om en klassisk frukost som ger dig 
vitaminer, proteiner och fibrer i en enda tallrik. Vi pratar om gröt.

Havregrynsgröt – the basics.
Havre innehåller vitaminer, mi-
neraler och protein, men också bra  
kolhydrater i form av fibrer och 100% 
fullkorn. En tallrik havregrynsgröt med 
mjölk innehåller dessutom viktiga amino-
syror som kroppen behöver. Kort sagt: en 
tallrik gröt är, och har alltid varit, en fantastisk 

start på dagen eftersom du får i dig allt 
du behöver för att orka fram till lunch. Lägg 

till ett glas juice och en smörgås med fiberrikt bröd så 
kommer du att få en stjärna i Guide Breakfast. (Den 
guiden finns inte, vi bara hittade på.)

Med all respekt...
Vi har ingenting emot vare sig frön, 
gojibär, eller fruktshots. Gojibär är 
till exempel jättegoda att lägga 
på gröten. Vi vill bara påminna om 
hur nyttig havregrynsgröt är. Hur 

bra vår nordiska havre är. Och hur 
bra du mår om du äter en ordentlig  

frukost. Förresten, bara för att det 
är gröt behöver det inte se tråkigt ut. 

Lägg på jordgubbar, banan, äpple med lite  
kanel, kiwi eller 

torkade fikon, så är 
din frukost redo att posera 

i vilket matmagasin som helst. 
För mer grötinspiration, besök axa.se

Frukostens urmoder gör comeback. 
Gröt är frukostens urmoder. Eller som den engelska tid-

ningen The Guardian konstaterade nyligen ”gröt är den 
moderna livsstilens heliga graal”. Vi kan inte annat än  
hålla med. Gröt har i alla tider varit sinnebilden för en  
ordentlig frukost. Vi har alla sett berömda 
skidåkare äta havregrynsgröt för att bli  
bättre än sina konkurrenter. ”Ät upp 

din gröt”, säger mammor till sina barn 
inte för att de ska bli mätta, utan för 
att de ska växa upp och bli starka. 
Gröt har helt enkelt många för-
delar. Men innan vi börjar rada 
upp dem, vill vi bara säga att 
vi respekterar alla frukostar 
och allas smak. Det här är en  
annons som talar helt i egen 
sak.

Håller kolesterolet i schack.
Havre innehåller en löslig fiber som kallas betaglukan. 
Lösliga fibrer hittar du annars mest i frukt och grönsaker. 
Betaglukan bidrar på ett helt naturligt sätt till att behålla 
normala kolesterolnivåer i blodet*. Men inte nog med det, 

betaglukan från havre kan dessutom bidra till att 
minska blodsockerhöjningen efter mål-

tiden**. Du minskar alltså risken att 
lockas av de där sötsakerna som 

du allra helst skulle vilja 
undvika framåt förmiddags-

fikan, när blodsockernivån sjunker.

favorit på glöggminglet
sanna nielsensnamn: Sanna Nielsen.

ålder: 29. 
Yrke: Sångerska. 
familj: Sambo med 
gitarristen Joakim Ramsell. Mamma, pappa, tre syskon.
Bor: Tvårummare i Årsta, södra Stockholm. 
aktuell: Med julskivan min jul samt julshow med Kalle Moraeus och Orsa Spelmän.  
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”Vill du att den ska vara 

knaprig, gör som jag, bränn 

den lite! Ha den inne någon 

minut för länge så blir det en 

knäckig yta som är jättegod! 

Toscan är faktiskt en sak  

som jag lyckas med i köket!”

ca 16 Bitar

k 50 g smör
k 1 dl mjölk
k 2 ägg
k 2 dl strösocker
1 paket saffran (½ g)

k 3 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver

toScaglaSyr

k 2  dl mandel
75 g smör
½ dl strösocker
½ dl ljus sirap
1 ½ msk vetemjöl
1 ½ msk mjölk

Sanna med  
vännen lotta 
liljefjäll.

gör Så Här

1. sätt ugnen på 175°. smörj 

och bröa en form med löstag-

bar kant, ca 24 cm i diameter. 

2. smält smöret och häll i 

mjölken. vispa ägg och sock-

er pösigt. Tillsätt saffran och 

den varma mjölkblandningen. 

Blanda mjöl och bakpulver 

och rör ner det. 

3. grädda kakan nätt och 

jämnt färdig i nedre delen 

av ugnen, 20–25 min. Hacka 

mandeln till glasyren. smält 

smöret i en kastrull. Tillsätt 

socker, sirap, mjöl och mjölk. 

sjud blandningen under 

omrörning tills den tjocknat. 

rör ner mandeln. 

4. Fördela toscan över kakan. 

sätt in den lite högre upp i 

ugnen. grädda tills toscan 

fått färg, ca 15 min. låt 

kakan svalna innan den tas 

ur formen.

”Jag är inte pedant”, 
säger Sanna nielsen.

Det är den  
knäckiga ytan  

som gör det!

KnäcKig SaffranStoSca
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Stämningen sprider sig  
i samma takt som doften 

av nybakat. Här finns 
det du behöver för jul-

baket – och några matiga 
julklappstips till familjens 

minsta bagare.

vi gillar / Nybakat
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På 1920 talet grundade Alfred Wendler Kvibille mejeri och 1928 tillverkades Kvibilles första 
Cheddar. Nu lanseras Kvibille Präst®, Herrgård®, Greve® och Cheddar lagrade i 18 månader 
för mer markant smak och sprödare konsistens. Perfekta lagrade ostar till glöggminglet,  
julbordet eller nyårsfesten. Låt dig väl smaka.

Lagrade i 18 månader för perfektion

Glöggbricka med  
18 månader lagrad ost
OSTAR: 
Castello® White  
Kvibille®  Cheddar 18 mån 
Kvibille® Ädel Grädd

TILLBEHÖR:
• Torkade Aprikoser,  
 gärna osvavlade
• Rostade nötter, tex. mandlar 
• Rårörda hjortron, rör frysta  
 hjortron med lite socker
• Färska fikon marinerade  
 i lite portvin och ljust  
 muscavadosocker
• Pepparkaka
• Kex med kumminfrö

På 1920 talet grundade Alfred Wendler Kvibille mejeri och 1928 tillverkades Kvibilles första 
Cheddar. Nu lanseras Kvibille Präst®, Herrgård®, Greve® och Cheddar lagrade i 18 
månader för mer markant smak och sprödare konsistens. Perfekta lagrade ostar till 
glöggminglet, julbordet eller nyårsfesten. Låt dig väl smaka.

Lagrade i 18 månader för den goda smaken.

A v :  A n n A  g i d g å r d    f o t o :  u l r i k A  p o u s e t t e  

lilla   
julbaket

m e r  s m a k  n r  11  2 0 1 3

Matlagningslek
det ska böjas i tid... leksaksvarianter av de vanligaste 

köksmaskinerna i blankrött, 299 kr/set.

God  
arkitektur

ett knaprigt peppar- 
kakshus med godistak  

är julidyll!  
utskärare, 39,90 kr.

Formstarkt
välj och vraka bland massor av olika former på formar:  

granar och hus, grisar och isbjörnar, med flera! 29,90 kr/st.

Klassiker i trä
en lekspis i trä är en rejäl julklapp 
för matglada minstingar, 399 kr.

Bästa genvägen
baka redan i dag? Ja, det kan  

du faktiskt, med färdig, kravmärkt 
deg från Änglamark, 21–23 kr.

Kan själv!
med ett bakset för barn kan även  

de allra minsta vara med. både plast 
och trä är ”food proof”, 199 kr.

Baka i färg
sockerkaksform, 23 cm i diameter, 

59 kr, och slickepott, 39 kr.

för små bagare
små kopior
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ADVENTSBULLE EXTRA ALLT
TID: 35 MIN + 2 TIM 15 MIN JÄSTID  UGN: 200°

När en klassisk svensk saffransbulle får 

ihop det med en amerikansk, så kallad 

”sticky bun”, blir resultatet en saftig, 

smarrig superbulle!

15 BITAR

25 g jäst
k 2 ½ dl mjölk
½ g saffran 
½ tsk salt
k ¾ dl strösocker
k 1 ägg
k 50 g rumsvarmt smör
k 8 dl vetemjöl + till bakbordet

k 1 ägg till pensling

k 2 msk rörsocker

FYLLNING

k 125 g rumsvarmt smör
75 g grovhackade pekannötter
k 1 dl russin, gärna gula

k 1 msk kanel
¾ dl ljus sirap

SOCKERLAG

k ½ dl socker
½ dl vatten

GÖR SÅ HÄR

1. Smula jäst i en bunke. Tillsätt en skvätt 

mjölk och rör ut jästen. Häll i saffran, salt, 

socker, ägg och resten av mjölken. Klicka i 

smöret och häll ner lite mjöl i taget. Arbeta 

degen tills den blir blank, smidig och släp-

per från kanterna. Jäs under bakduk eller 

plastfolie till ungefär dubbel storlek, ca 1 ½ 

timme.

2. Lägg bakplåtspapper i en ugnsform/plåt, 

ca 25 x 35 cm. Kavla ut degen på ett mjölat 

bakbord till ca 25 x 50 cm. Fördela fyllningen 

ovanpå och rulla ihop från långsidan. Skär ca 

15 bitar, ca 3 cm tjocka skivor. Ställ dem med 

snittytan upp och 1 cm mellanrum i ugnsfor-

men. Täck med bakduk och låt jäsa 45 min.

3. Sätt ugnen på 200°. Pensla bullarna med 

uppvisat ägg och strö över rörsocker. Grädda 

bullarna mitt i ugnen ca 15 min.

4. Koka upp socker och vatten till en socker-

lag och pensla de nygräddade bullarna med 

lagen medan de fortfarande ligger i formen.

MINIPANETTONE
TID: 45 MIN + 1 TIM & 40 MIN JÄSTID 

UGN: 175°

Den italienska traditionella julkakan är 

luftig, fruktfylld och hög. Här bakas den 

i konservburk och fylls men de godaste 

torkade och syltade frukterna vi hade 

i skafferiet. Gulligt och gott!

10 STYCKEN

k 2 ägg + 1 äggula
8 dl vetemjöl special
1 paket torkad jäst (12 g)

k 1 dl strösocker
k 1 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
k 2 dl ljummen mjölk (ca 40°)

k 200 g rumsvarmt smör
3 msk � nhackad, syltad ingefära
k 1 dl � nhackade aprikoser
3 msk hackade, torkade tranbär 

TOPPING

k 1 ägg 
1 msk vatten 
2 msk � agad mandel
2 msk pärlsocker

GÖR SÅ HÄR

1. Vispa äggen lätt. Blanda de torra 

ingredienserna i en bunke. Blanda ner 

den ljumma mjölken och äggen. Rör om 

ordentligt. Arbeta tills du får en mjuk, 

kladdig deg, gärna med en hushållsas-

sistent eller degkrokarna på elvispen. 

Täck degen med plastfolie och låt den 

jäsa till dubbel storlek, ca 1 timme.

2. Klicka i smöret och blanda ner de 

syltade och torkade frukterna. Arbeta 

degen tills den är slät.

3. Klipp till bitar av bakplåtspapper 

och fodra konservburkar (som rymmer 

ca 2 dl) med papperet. Eller ställ ut 

10 stora, stadiga muf� nsformar på en 

plåt.

4. Fördela degen i formarna och låt 

jäsa under bakduk till dubbel storlek, 

ca 40 min.

5. Sätt ugnen på 175°. Pensla bullarna 

med ägg uppvispat med vatten. Strö 

över mandel och pärlsocker.  Grädda 

bullarna mitt i ugnen i 25–30 min.

Italiensk julkaka à la 
Johanna Westman. 

Pimpa glöggen med 
lingon och kanelstång. 

Tips!
Använd gärna en 
hushållsassistent 
eller degkrokarna 

på elvispen.

Vill du förbereda? Det går � nt att ställa 
in plåten med de utbakade fyllda bul-
larna i kylen över natten. Ta ut dem och 
låt jäsa i rumstemperatur i cirka 1 timme 
innan du penslar och gräddar dem. 

Det fi nns inget som sprider sådan adventsstämning som ett 
kök fyllt av nybakat saffransbröd. Här bjuder Johanna Westman 

på sina allra godaste bullar och kakor med julens kryddor.
R E C E P T :  J O H A N N A  W E S T M A N 

 F O T O :  U L R I K A  P O U S E T T E

Johanna 
Westman, 

kokboksför-
fattare och 

tv-kock.

Johanna 

Smarrig!

adventsfi ka Johannas  urgoda
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TID: 40 MIN  UGN: 175°

En klassisk engelsk ”upp 

och ner-kaka” med sirap 

och kanelsvängda lingon.

12 BITAR

2 dl lingon 
3 msk ljus sirap
k ½ msk kanel

SMET

k 2 ½ dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
¼ tsk salt
k 125 g rumsvarmt smör
k 1 ½ dl strösocker
k 2 ägg
k 1 ½ msk mjölk

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Smörj en sockerkaksform 

som rymmer ca 1 1/2 liter. 

Fördela lingon i botten av 

formen. Ringla över sirap och 

strö över kanel. 

JULKAKA MED LINGON

TID: 40 MIN

Kryddiga kakor med smörig 

söt pistagekräm och ett riktigt 

mörkt intensivt chokladtäcke. 

15 STYCKEN

30 pepparkakor
150 g mörk choklad, 70 %

PISTAGEKRÄM

50  g osaltade skalade 
pistagenötter 

k 100 g rumsvarmt smör
k 1 ½ dl � orsocker
k 1 tsk vaniljsocker
k 1 äggula
k  � nrivet skal av 1 citron, 

enbart det gula

1 krm grön karamellfärg

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa nötterna till ett mjöl i en 

matberedare. 

2. Vispa smör och � orsocker 

� uf� gt med en elvisp. Tillsätt 

pistagemjölet, vaniljsocker, 

äggula, citronskal och karamell-

färg. Vispa till jämn färg.

3. Bred en klick smörkräm på 

15 av pepparkakorna och täck 

med resten av kakorna. Ställ 

dem i kylen.

4. Smält choklad i mikro eller 

i vattenbad. Rör om och låt 

svalna något. 

5. Doppa kakorna till hälften i 

den smälta chokladen och lägg 

upp dem på ett bakplåtspapper 

att stelna.

DUBBLA PEPPARKAKOR 
MED PISTAGEKRÄM &  CHOKLAD

3. Blanda ihop mjöl, bakpulver 

och salt. 

4. Vispa smör och socker pösigt 

och tillsätt ett ägg i taget. Rör 

ner de torra ingredienserna och 

tillsätt mjölken. 

5. Fördela smeten över lingonen. 

Grädda kakan mitt i ugnen ca 

30 min. 

6. Vänd upp kakan på ett fat.

Röda juläpplen blir vackra 
ljusstakar. Gröp ur plats för 
ljuset och skär äpplet plant 
så att det står stadigt. 

Tips!
Det går bra att använda 
frysta lingon. Tina och 

sila i ett durkslag innan.

bingolotto.se

BLI EN VINNARE DU MED.
SPELA OM 8,5 MILJONER, VARJE VECKA.

Var med och spela om minst 8,5 miljoner, varje vecka. Som  
prenumerant har du garanterat chans på alla vinster. Dessutom är  
du med i bonusdragningar och andra utlottningar, bara för  
prenumeranter. Just nu får du presentkort på Coop, värde 400 kr,
om du blir BingoLotto-prenumerant senast 10/12 2013. Svarar du  
innan 30/11 får du dessutom kokboken Monikas Jul, värde 219 kr. 

Läs mer om alla fördelar och börja prenumerera på bingolotto.se/coop
Erbjudandet gäller för alla Coop-medlemmar över 18 år som börjar prenumerera på Bingolotter, eller utökar sin prenumeration med 1 lott/vecka senast 
10 december 2013. Bindningstid 12 spelomgångar. Kampanjkod: 2513

BLI PRENUMERANT OCH FÅ:
• 12 veckors Bingolotter, värde 600 kr
• Presentkort på Coop, värde 400 kr
• Kokbok, Monikas Jul, värde 219 kr 
     (svara senast 30/11 2013)
Totalt värde 1 219 kr. Ditt pris 600 kr

Spara: 619 kr

400 KR I PRESENTKORT + MONIKAS JUL (VÄRDE 219:-)

 över 50.000 VINNARE varje vecka!

VARFÖR
CHANSA?

Snabbhets- 
premie!

 

Kokbok Monikas Jul
Värde 219 kr.  Svara senast  30/11 2013.

Lägg 
ihop och 
ät direkt!

C
O

LO
U

R
B

O
X



3 1

VARDAGS AKUTEN / Mat för  tonåringar 
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O’BOY OCH MACKA till frukost, panpizza till 
mellis och helst färdiga hamburgare till 
middag, så får det gärna se ut hela tiden 
om 17-årige Viggo får bestämma. Grönsa-
ker är ingen höjdare och måste de fi nnas 
är det majs och gurka som gäller.

– Idétorkan är total och handen går 
automatiskt till samma saker i hyllan. 
Ibland önskar jag att man fi ck byta mat-
kasse med någon annan för att tvingas 
till nytänkande, säger Heléne.

Även om Viggo kommer att protestera 
vill Heléne också ha hjälp att variera grön-
sakerna på middagstallriken.

– Salladen med fetaost repeteras allde-
les för ofta och jag längtar verkligen efter 
mer rotfrukter. 

Sara Begner vet att många känner igen 
sig i Helénes situation. 

– Som tonåring vill man inte ha för-
ändring, det ligger i ålderns natur. 

Så lyckas du, 
6 smarta tips

Men du kan vara lugn, även om det känns 
som om det blir ensidigt, säger Sara. 

– Det viktigaste är att inte ge upp utan 
fortsätta att servera det du själv gillar. Lita 
på att matintresset fastnar. Resultatet visar 
sig först när barnen har fl yttat hemifrån.

Följ med när Sara sätter full fart i köket 
för att skapa mer variation och se Viggo 
överraska med att snabbt få en ny middags-
favorit.

FAMILJEN I HUSET
FAMILJ: Heléne Ohlqvist och sonen Viggo 
Hansen, 17 år.

BOR: I lägenhet i Blackeberg utanför Stockholm.

GÖR: Heléne arbetar som undersköterska och 
Viggo går på gymnasiet.

FAVORITPRYL I KÖKET: Tefl onpannan.

DET GODASTE HELÉNE VET: Lax i ugn.

Hjälp, min 
 tonåring lever på
    hamburgare!

Får Viggo bestämma skulle de äta samma 
rätt om och om igen. Men hans mamma 

Heléne tycker att middagsmaten är för torftig. 
vi har förätit oss på hamburgare 

och behöver hjälp, säger hon.
A V : N I N N A  E K B O M   F O T O : A N N A  R Ö N N Q V I S T 

M A T F O T O : E V A  H I L D É N  S M I T H

Får Viggo bestämma skulle de äta samma 
rätt om och om igen. Men hans mamma 

Heléne tycker att middagsmaten är för torftig. 

Matkreatören
Sara Begner rycker ut!
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PROVA EN ENKLARE MATKASSE
Nya Laga klart finns i fyra spännande smaker, en för varje vardag.  

Tillsätt bara falukorv, kyckling, köttfärs eller fläskfilé.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Ok, jag 
kommer. 

Det här fixar 
vi lätt.
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VARDAGS AKUTEN / Mat för  tonåringar 
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2Don Corleone s 
tomatsås

Att imponera på kompisarna väger tungt 
i tonåren. En dataspelskväll där det bjuds 
på ”kycklingburgare” eller pasta med ”Don 
Corleones tomatsås” kommer garanterat 
att följas av � er. Har väl intresset för mat- 
lagning väckts så brukar antalet rätter 
utökas av bara farten. 

1  Välkomna en 
ny chef i köket

Tonåringar är snart vuxna och precis som an-
nan kunskap är matlagning något de behöver 
lära sig. Att få vara chef i köket en kväll i 
veckan och både handla och laga det du själv 
gillar ger bra träning. Vem hade en aning om 
att hemgjord guacamole var så gott och 
enkelt? Själv tar du rollen som support och 
ligger lågt med pekpinnar. Lycka till.

Fem rätter som snart blir till nya favoriter!

Veckans middagar som tonåringen fi xar själv64Stäm träff med 
fler rotfrukter

De är billiga, håller länge och är i säsong i stort 
sett hela året. Att de gärna blandar sig med 
varandra och inte säger nej till att vare sig mo-
sas, mixas eller råstekas gör dem till grönsaks-
lådans favoriter. Knepet för att äta rotfrukter 
kan vara så enkelt som att låta dem ta mer 
plats i köttfärssåsen, salladen eller gratängen.

3 Same, same 
but different

Tonåringen är ett vanedjur och vägen till mer 
variation kan vara att ge favoritmiddagen ett 
nytt men snarlikt innehåll. Både kyckling och 
lax gör sig utmärkt mellan två hamburger-
bröd och med de välkända tillbehören som 
ost, ketchup och dressing är allt som vanligt. 
Nästan.

Måndag

FLÄSKKOTLETTER MED 
MOS & SPENAT
TID: 35 MIN   

4 PORTIONER

k 4 � äskkotletter
k 50 g smör
k ½ tsk svartpeppar
1 tsk salt
k 70 g färsk spenat

AVOKADOSALLAD

k 1 tärnad stor avokado
k  200 g delade cocktail-

tomater
k 100 g fetaost
k 1 msk olivolja

POTATISMOS

k 1 kg potatis
k 50 g smör
k 1 dl mjölk
1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Skala och koka potatisen 

i saltat vatten.

2. Lägg avokado och tomat 

i en skål. Bryt små bitar av 

fetaosten och vänd ner för-

siktigt. Ringla över olja.

3. Mosa potatisen med en 

ballongvisp och tillsätt smör, 

mjölk och salt. Vispa moset 

� uf� gt.

4. Krydda kotletterna med 

nymalen peppar. Hetta upp 

en stekpanna och stek kött-

bitarna i smör, 3–4 min per 

sida. Salta. Häll spenaten i 

stekpannan. Klart att servera 

när spenaten bara sjunkit 

ner något.

Tips!
Potatismos 

får inte 
vispas för 
hårt, t ex 

med elvisp, 
då binder 
stärkelsen 

sig och 
moset blir 

som klister.
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jordärtskocka 
Passar både i soppor och gratänger.

morot
En coleslaw med � nstrimlad vitkål och 
morötter är perfekt att ha klar i kylen.

palsternacka
Blandar sig gärna med stavar av potatis, 
morot och rotselleri som rostas i ugnen.

rotselleri 
Grovriven ger den mer smak 

åt köttfärssåsen. Riv också ner  
morötter av bara farten.

Så kan du variera 
favoriträtterna.

Smarrig röra till 

bakpotatisen.

n Texmexkryddad
   lax i tacoskal

Nu är det du 
som är chefen i 

köket, Viggo!

n Paj med 
köttfärssås
n Lasagne 

med 
kyckling

Framöver kommer Heléne och 
Viggo turas om att laga middag.

5 Ge barnen 
en kokbok 

i julklapp
Katerina Janouch är en 
uppskattad författare 
och mamma till fyra 
pojkar och en � icka i åldrarna 
11, 14, 16, 18 och 24. Här är hennes 
fyra bästa knep för att få tonåringar 
att äta mer varierat.

 Starta en lobbying-verksamhet 
Kroppen är högintressant för tonåring-

ar. Prata om vad maten gör för den och 

vad som behövs för att du ska må bra.

 Ge bort en kokbok 

Roliga kokböcker på temat Texmex, 

eller något av Jamie Oliver, och ansvar 

för att laga mat en dag i veckan är bra 

idéer för att väcka matintresset.

  Ha alltid ägg hemma
Att laga en omelett går lika snabbt 

som att värma en pizza. Snabblagat är 

det som kan ge O’boy och macka lite 

konkurrens.

  Bananer och morötter
Skalade morötter i vatten � nns alltid i 

vår kyl. Då vet jag att de får i sig något 

nyttigt, bananer är också en höjdare 

som alltid � nns hemma.
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BAKPOTATIS MED 
CURRYKRÄFTRÖRA
TID:15 MIN   

4 PORTIONER

4 bakpotatisar

CURRYKRÄFTRÖRA

340 g kräftstjärtar
k 1 tärnat stort äpple
k 1 strimlad salladslök
250 g kvarg (1 %)
2 msk majonnäs
2 msk sweet chili
1 tsk curry
½ tsk salt

TILL SERVERING

k ½ strimlad isbergssallad
k 2 msk olivolja
k ½ tsk svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Tillaga bakpotatisarna i mik-
ron på medelhög värme, 600 w, 
ca 20 min (eller enligt anvisning 
på er mikro).
2. Blanda ihop alla ingredien-
serna till kräftröran.
3. Skär ett kryss i potatisarna 
och fyll med kräftröra. Ringla 
olja över salladen och dra några 
varv med pepparkvarnen.
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VARDAGS AKUTEN / Mat för  tonåringar 

Tisdag Onsdag

Låt pastan rinna av i ett durkslag 
och skölj snabbt av med svalt 
vatten. Ringla över lite god olivolja.

Torsdag

Fredag

Hej Heléne, har det blivit mer variation på middagarna?
– Det har blivit mycket bättre och Saras tips har gett 

oss ny inspiration. Härom kvällen lagade Viggo � äsk-

kotletter och potatismos helt själv. När vi ätit sa han 

spontant att han tyckte det var gott. Vi är på helt rätt väg.

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. 

Två veckor senare få hjälp av Sara?
*

KYCKLINGBURGARE 
I ROSTAT BRÖD
TID: 10 MIN

4 PORTIONER

500 g tunt skivad kycklin g� lé
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 1 msk olivolja
k 1 msk smör
8 toastbrödskivor
k 4 salladsblad
k 1 skivad bifftomat
k ½ skivad gurka
k 1 liten skivad rödlök

HAMBURGERDRESSING

250 g kvarg (1 %)
½ dl BBQ- sås

GÖR SÅ HÄR

1. Salta och peppra kycklingen. 
Hetta upp en stekpanna och stek 
� léerna i olja, ca 2 min per sida.
2. Rosta eller stek brödskivorna 
i stekpannan. 
3. Blanda ihop kvarg och BBQ-
sås till en hamburgerdressing.
4. Fyll bröden med kyckling, 
sallad, tomat, gurka, lök och 
dressing.

Därefter får du tidningen, portofritt direkt hem i brevlådan, i bekväm tillsvidareprenumeration. Priset är 55:-/nr (med reservation för moms- och prisändringar) och du betalar 
med inbetalningskort som medföljer varannan tidning (2x55 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 f n med 15 utgåvor per år.

S
va

rs
ko

rt
Inget frimärke!

M-magasin 
betalar portot.

SvarSpoSt
204 17 620
110 77 Stockholm

                      Erbjudandet gäller tom 31/1 2014 och endast nya prenumeranter i Sverige. *Vid beställning samtycker jag till att de personuppgifter jag 
lämnar får lagras och användas för Bonniers marknadsföring, även elektronisk, och för digitala tjänster. Detta gäller även sambearbetning med uppgifter du 
lämnar direkt eller indirekt (via bl a cookies) genom att använda Bonniers digitala tjänster. Samtycket är giltigt till dess jag själv återkallar det och upphör inte 
om tjänsten inte nyttjas och är inte beroende av köp av produkter. Jag har rätt att tacka nej - via kundtjänst eller med svarsfunktionen i meddelanden. Ytterligare 
information med kompletta uppgifter om behandling av personuppgifter finns i Allmänna villkor och på www.kunddata.bonnier.se 

Förnamn: Efternamn: Var God TExTa MEd STora BokSTäVEr!

adress:

Postnr: ort:

Mobilnr:* 

E-postadress:* 

MAG 13116326

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

3 nr av M á 55:-  165:-
Cape   350:-
Necessär   189:-
Kroppskräm, 70 ml  75:-

totalt värde 779:-
DItt prIS 98:-*

DU Sparar 681:-
*+ porto 34:50

UNIKT ERBJUDANDE!

Upptäck M-magasin!

JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på M-magasin och får 3 nr för endast 98:- (+ porto 34:50).  
Utan extra kostnad får jag en svart cape + en rosa necessär + en kroppskräm. Totalt värde 779:-  13116326

JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på M-magasin och får 3 nr för endast 98:-  (+ porto 34:50).  
Utan extra kostnad får jag en beige cape + en rosa necessär + en kroppskräm. Totalt värde 779:-  13116327

Julklappstips! 
om du svarar via webben kan du också välja 

att ge bort M-magasin i julklapp och få capen, 
necessären och kroppskrämen själv!

+ cApE – du väljer färg!

+ NEcEssäR från FaCE Stockholm

+ KRoppsKRäm från rituals

Psst! Du får en 

likadan ca
pe som min! 

sTIcKAD cApE
Härlig jaquardstickad cape som  
är stor och generös, hela 135 x  

100 cm – en klar favorit i garde-
roben! Den finns i beige/rosa och 

svart/offwhite – du väljer själv 
vilken färg du vill ha. VäRDE 350:-

NEcEssäR 
Snygg necessär i sammet  

från FACE Stockholm.  
VäRDE 189:-

KRoppsKRäm 
Honey Touch – en härlig 

kropps kräm som är mjuk-
görande och närande.  

70 ml. VäRDE 75:-

3 nr av M  
för bara

98:-  + porto 34:50

Svara ENKlaSt vIa wEbbEN:  www.m-magasin.se/mersmak

MANGO CHUTNEY-BIFFAR
TID: 35 MIN    

4 PORTIONER

250 g risnudlar
1 dl mango chutney
k 1 msk � nriven ingefära
2 msk vatten
1 ½ msk ättiksprit (12 %)
k 1 msk neutral olja
1 tsk salt
k 100 g strimlade sugarsnaps
k 1 strimlad stor röd paprika

MANGO CHUTNEY-BIFFAR

k 500 g blandfärs
k 1 liten riven gul lök
k 1 pressad vitlöksklyfta
½ dl mango chutney
1 tsk salt
k 1 tsk grovmalen svartpeppar
k 2 msk olja till stekning

GÖR SÅ HÄR

1. Koka nudlarna enligt anvis-
ningen på förpackningen. 
2. Blanda mango chutney, 
ingefära, vatten, ättika, olja och 
salt i en bunke. Vänd ner nudlar, 
sugarsnaps och paprika. 
3. Blanda färsen med övriga in-
gredienser, forma till små biffar. 
4. Stek biffarna i olja på medel-
värme, ca 3 min per sida. 
Servera med nudlarna.
Koriander är gott till.

GUDFADERNS PASTA
TID: 1 TIM 15 MIN  

4 PORTIONER

k 1 msk olivolja
k 1 � nhackad gul lök
k 2 � nhackade vitlöksklyftor
½ � nstrimlad röd chili
k 2 msk tomatpuré
k   2 burkar hela körsbärs-

tomater (à 400 g)
k 1 ½ msk balsamvinäger
k 1 ½ msk socker
½ tsk salt
k 1 dl hackad oregano

TILL SERVERING

500 g färsk spagetti
k 100 g grovriven parmesan
k oregano
k svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Stek lök, vitlök och chili med 
olja i en kastrull tills det mjuknat 
utan att få färg. Tillsätt tomat-
puré. Stek ca 4 min, rör då och 
då. Tomatpurén ska bli lätt brun. 
2. Häll i tomater, vinäger och 
socker. Låt sjuda ca 1 tim. Salta 
och krydda med oregano.
3. Koka pastan. Servera med 
tomatsåsen och toppa med 
parmesan, färsk oregano och 
svartpeppar.

Obs!
Det söta i biffarna gör att 
de lätt blir brända så håll 

koll vid stekning.
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Frasiga vårrullar med rödkål, vegetariska ”köttbullar” med julsmak, 
krispig sallad med brysselkål… utöka julbordet med några 

riktigt goda vegorätter – de här har stor chans att bli klassiker.
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  C I L L A  G Ö T H L I N D E R   F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

 vego på julbordet 

KRISPIG BRYSSEL-
KaLSSALLAD
TID: 15 MIN    

En fräsch sallad med lite lagom 

tuggmotstånd och frisk smak 

från pressad apelsin.

8 BUFFÉPORTIONER

k 500 g ansad brysselkål 
k 400 g blomkålsbuketter

DRESSING

k 1 dl olivolja
k 1 dl pressad apelsinsaft
4 msk ljus sirap
2 msk ättiksprit (12 %)

k  � nrivet skal av 1 apelsin, 

endast det orangea
4 krm malen nejlika
½ tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Koka upp en kastrull med 

saltat vatten. Lägg i bryssel-

kålen och koka 3–4 min. Kyl i 

iskallt vatten. Plocka loss några 

av de yttersta bladen på hälften 

av kålen. Skär kålen i små klyftor 

och lägg i en skål med bladen.

2. Skiva blomkålsbuketterna 

supertunt, gärna med mandolin. 

Lägg i skålen med brysselkål.

3. Blanda alla ingredienserna till 

dressingen och häll över grönsa-

kerna. Vänd runt försiktigt och 

smaka ev av med mer salt.

VÅRRULLAR MED RÖDKÅL 
& ASIATISK DIPPSÅS
TID: 50 MIN

Frasigt yttre med mjukt milt 

innehåll. Underbar kombo 

med den intensiva dippsåsen. 

CA 30 STYCKEN

k 600 g hackad rödkål
k 2 hackade rödlökar
k 2 stora � ntärnade äpplen
k 2 msk smör

½ tsk krossad kryddpeppar
1 tsk salt
ca 1 paket � lodeg
k 3 msk smör
k 3 msk neutral olja

DIPPSÅS

1 dl vatten
k 1 dl rörsocker
½ dl ättiksprit (12 %)

5 nejlikor
k 1 kanelstång
k  2 tunt skivade vitlöks-

klyftor
½ strimlad röd chili

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg vatten, socker, ättika, 

nejlikor och kanelstång i en 

kastrull och koka upp. Dra av 

från värmen och lägg i vitlök 

och chili. Låt stå och dra tills 

det svalnat.

2. Stek rödkål, lök och äpple i 

1–2 msk smör i en stekpanna 

på medelhög värme. Tillsätt 

kryddpeppar och salt. Stek 

ca 10 min, tills vätskan kokat 

bort. Rör om då och då. Låt 

svalna.

3. Lägg � lodegen platt och 

skär ut ark med måtten 

15 x 20 cm. Lägg ca 2 msk av 

rödkålsfyllningen längs ner 

på kortändan av arket. Vik in 

kanterna och rulla ihop. Lägg 

rullarna med skarven nedåt 

på en skärbräda.

4. Stek vårrullarna med skar-

ven nedåt i rikligt med smör 

och olja till krispig yta. 

gör plats för

37

Tips!
Du kan även 
pensla med 
smält smör 
och grädda 
i mitten av 
ugnen på 

225°, ca 10 
min.

Dressingen 

ger kålsalladen 
smak av jul.

Det går bra att frysa  
rullarna när du fyllt 
dem, även om degen 
kan bli lite torr. Tina 
och stek strax innan 
servering. 

Tips!
Täck fi lodegen med en lätt 
fuktad kökshandduk så att 
den inte torkar. Täck även 

rullarna alltefter som de blir 
klara, i väntan på stekning.

     N Y  J U L F A V O R I T
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Penne all'arrabbiata. 
Bruschetta. Pecorino. Salsiccia.

 Risotto Milanese. Ossobuco. 
Carne cruda. Caprese.

Prosciutto di Parma. Bresaola.
Pizza Diavola. Parmigiano. 

Italienskt till italienskt!

Mezzacorona Lagrein
Vin från de italienska alperna. 

Doftar blåbär, skogsbär och örter. 
Smakar mörk frukt, örter och ekfat. 

Pris 69 kr.  Art.nr: 22951  Alk.halt: 13,0%
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Lokala avvikelser kan förekomma.

SET YOURSELF FREE

WITH A NEW
KIND OF COLA

GODASTE COLA! 
UPPTÄCK VÅR

TID: 2 ½ TIM 

UGN: 175° & 225°  

När du ugnsbakar på låg 

värme kommer den djupa 

härliga smaken fram. 

Rotselleri är jättegott!

8 PORTIONER

k 1 ½ kg hel rotselleri
k 1 msk olivolja
½ tsk salt

GRILJERING

2 msk dijonsenap
k 1 msk sirap
k 1 ägg
k 1 dl hackad bladpersilja
k 1 dl ströbröd

VEGETARISKA 
”JULKöTTBULLAR” 
MED STEKT GRöNKÅl
TID: 20 MIN

Det här är ett kanonbra grund-

recept på vegobullar som du 

kan kryddsätta efter säsong 

och smak.

4 PORTIONER

k 2 dl mandelmjöl
k 2 dl riven ost
k 1 dl ströbröd
k 1 dl riven gul lök
k 1 ägg
1 tsk mortlad kryddpeppar
k 2 krm malen vitpeppar
½ tsk salt
k  400 g ansad grönkål eller 

svartkål

k 3 msk olivolja

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda ihop alla ingredi-

enserna utom kål och olja till 

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Skär bort skalet på 

rotsellerin med en kniv. 

Lägg i en ugnsform eller 

på en plåt. Ringla över 

olja och salta. Tillaga i 

ugnen tills den är mjuk 

rätt igenom, ca 2 tim.

3. Höj ugnstemperaturen 

till 225°. Blanda senap, 

sirap, ägg och persilja. 

Häll/bred blandningen 

över rotsellerin. Strö över 

ströbröd. Griljera i mitten 

av ugnen tills ytan är 

gyllene, ca 10 min.

en smet. Forma till runda 

bullar.

2. Hetta upp en stekpanna 

och stek bullarna i olja på 

medelhög temperatur, ca 

8 min. Krydda ev med mer 

kryddpeppar vid stekning.

3. Strimla kålen grovt och 

stek i olja tills den mjuknat. 

Smaka av med salt.

4. Lägg kålen på ett serve-

ringsfat och lägg bullarna 

ovanpå.

SENAPSGRILJERAD ROTSELLERI
Ugnsbakad 
rotselleri.

Fler vegetariska tips till julbordet
Saffranskryddad couscous, grönkålssallad 

med apelsin, äpple, valnötter och russin, ägghalvor 
med färskoströra, rödbetssallad, kålrotslåda, krämig 

grönkåls- och pumpagratäng (recept sid 15). Fler 
gröna recept till julbordet på coop.se. Vegobullarna 

går bra att 
frysa in.
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Tips och erbjudanden för dig som               är medlem och ägare

Coop har över tre miljoner 
medlemmar. Vi finns till för 
att skapa ekonomisk  
nytta och ett bättre  
liv för dig som  
kund, medlem  
och ägare. Du äger!

Alkohol kan  
skada din hälsa.

”När din älgstek är i ugnen eller när  
doften av kantarelltoast sprider sig i köket”

Vinet från Casas Patronales passar till höstens alla middagar

casas patroNales  Carmenère Cabernet Sauvignon Syrah

179 kr  alk: 13,5%  artnr: 2130  www.primewine.se

   

179 kr

PRISSÄNKT TILL

Vill du ha erbjudanden på allt 
från utlandsresor till barnklä-
der? Malena Pettersson prenu-
mererar på Coops nyhetsbrev 
i e-posten – och hittade en 
minisemester för familjen på 
Legoland.
 

ViLL du ha koll på våra senaste 
medlemserbjudanden? Då ska 
du prenumerera på Coop Ny-
hetsbrev. Här hittar du rabatter 
på resor och hotell, förköp på 
konserter med bl a Beyonce, 
Gyllene tider och Black Sab-
bath, roliga evenemang för 
barnen, tävlingar, matinspira-
tion och en massa annat skoj.

Malena Petterson, 41 år, från 
Hässleholm har prenumererat 
på Coops Nyhetsbrev i flera 
år. Hon tycker att tipsen som 

kommer i hennes inkorg gör 
vardagen både roligare och 
lönsam.

– Funderar man på en 
semester eller en weekend är 
det superbra att kunna ta del 
av aktuella erbjudanden. Bland 
annat åkte vi till Legoland för 
ett riktigt bra pris. För oss 
har det verkligen lönat sig att 
prenumerera.

Förutom att hålla utkik efter 
bra evenemangstips och Coop 
Hotellpremie läser Malena 
nyhetsbrevet för mattipsen.

– Det kan låta lite enkelt 
men middagsförslagen är  
verkligen en stor inspiration. 
Speciellt om de är kopplade 
till varor till specialpris i af-
fären. Det underlättar både 
planeringen av matsedeln och 
inköpslistan hemma, säger 
Malena, som tycker att det  
är perfekt när brevet  
kommer i början  
av veckan så hon  
kan planera  
sina inköp. ❤

Få heta  
tips direkt  
i mejlen

hotell

Konserter

Recept

Nöjen

Bli prenumerant

Fyll i din e-postadress på 

coop.se/nyhetsbrev  

så kommer erbjudanden 

direkt i din inkorg.  
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P almolja är ett ve-
getabiliskt fett och 

finns i allt från kakor till 
smink. Tyvärr medför 
palmoljan miljöproblem i 
många tropiska länder där 
man skövlar skog för att 
odla palmolja. Det bidrar 
till klimatpåverkan och 
utarmning av den biolo-
giska mångfalden. För att 
komma på rätt väg när det 
gäller en mer hållbar odling 
är Coop medlem i RSPO, 
Round Table of Sustainable 

Palm Oil. Coop kan ställa 
krav på odlare och de som 
följer RSPO:s kriterier 
får en bonus i form av en 
premie. Coop har köpt 
Green Palm-certifikat 

för alla sina 
egna varu-
märken, både 
livsmedel och 

andra produkter, och stäl-
ler också krav på sina 
leverantörer att byta ut 
ocertifierad palmolja mot 
certifierad.

 – Palmolja är en viktig 
fråga för Coop och något 
som vi har jobbat med 
sedan 1999, säger Anneli 
Bylund, hållbarhets- 
strateg på Coop.  

 – Vi byter bland annat 
ut ocertifierad palm-
olja i en del av våra egna 
produkter mot annan 
olja. Med alla samlade 
insatser vi hittills gjort, 
har vi verkligen kommit 
en god bit på rätt väg, 
säger Anneli Bylund.

 polarn o pyret  
 jc  brothers   sisters  
 kronans droghandel  

 akademibokhandeln  bokus  
 fritidsresor  swebus  hertz  

 live nation konserter  
 kläppen  sf bio  

 hotellerbjudanden!

Julens  
bästa klappar  

hittar du hos oss!
Läs om alla fantastiska  

erbjudanden till dig som är  
medlem på coop.se/erbjudanden. 

Hos våra samarbetspartners  
hittar du klapparna när det  

är dags att julhandla.

Palmolja – en viktig fråga för oss
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ÄVeN oM VeRoNiCa Maggio spelas i högta-
larna och Dagens Nyheter ligger på ett av 
borden, är det som att ta ett kliv ut i den 
stora vida världen när man slår sig ner 
på Barista Fair Trade Coffee på Stockholms 
Centralstation. Längs ena väggen spänner 
ett collage med bilder på barn från Etio-
pien och symbolen för FN och Fairtrade 
finns på muggar och stammiskort. Björn 
Almér, en av grundarna, bjuder på kaffe 
och Ubuntu Cola – ”båda Fairtrade”, säger 
han stolt och menar att Baristas mål är 
att vara världens bästa etiska kaffekedja. 
Efter utmärkelser som SM-silver i Barista 
cup 2009, Årets Coffeeshop 2012, Officiell 
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”En bulle och en kopp  
rykande gott samvete, tack!”

Hos årets änglamarksvinnare, barista fair trade coffee,  
handlar en fika om så mycket mer än gott kaffe. Följ med till fiket  

som både ger dig gott samvete och en låda med sump på köpet.  
T e x T :  å s a  s t e i N s V i K   F o T o :  j o N a s  a N d R é a s s o N

huvudpartner till FN och 
nu senast årets Ängla-
marksstipendiat, är de på 
god väg.

När Barista Fair Trade 
Coffee startade 2006 hade 
ingen i kedjeform tidigare 
försökt servera ”nördkaffe” 
i en verksamhet som var 
100 procent schysst. I dag 
har de genom sitt bemö-

tande, sin miljö, en känsla för detaljer och 
ett hjärta i kaffet, bevisat att man kan bli 
stor utan att ge avkall på kvaliteten.

 Varje gång någon av Baristas 60 000 

stammisar handlar med Baristas stammis-
kort skänker kaffekedjan två kronor till en 
skola i Etiopien i samarbete med FN Skol-
projekt. Hittills har pengarna omvandlats 
till 686 832 luncher och mättar dagligen 
1 000 barn. 

– Ett av dem heter Tsigie, säger Björn 
och pekar på flickan som pryder Baristas 
Stammiskort. 

– Hon finns verkligen på riktigt. Jag 
har träffat henne! Skollunchen bidrar inte 
bara till att Tsigie kan äta sig mätt utan 
även till att hon faktiskt går i skolan då det 
blir en mun mindre att mätta hemma. 91 
procent av barnen i ”vår” by går i skolan 

mot bara 10 procent i grannprovinsen.
På Barista tror man på återbruk i både 
stort och smått och in i minsta detalj. 
Muggarna är gjorda av majsstärkelse,  
servetterna av returfiber, elen är från  
vindkraft, stammiskorten komposterbara 
– och så är det det här med kaffesumpen.

– Många plockar med sig den hem ef-
tersom den är perfekt som gödslingsmedel. 
En kvinna tog hem flera påsar och kom 
tillbaka några månader senare med första 
skörden av körbärstomater. Det kallar jag 
återbruk, skrattar Björn, som är på väg 
till Lund, där två nya Barista har öppnat. 
Näst på tur står Kungens Kurva och Kista 
Galleria.

– Just nu växer vi snabbast i Sverige, 
åtminstone om man räknar i procent. Så 
vi är på god väg mot att bli världens största 
etiska kaffekedja. Bäst är vi ju redan, 
skrattar Björn och tar den sista klunken 
kaffe som kallnat för länge sen.❤

Barista har 18 kaféer  
på sju orter runt om  
i landet.

» Vi är på god  
väg mot att bli  
världens största 
etiska kaffekedja.«

Björn almér är 
en av Baristas 
tre grundare.
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gör som Barista Fair trade Coffee 
och återvinn kaffesumpen. Perfekt 
som jordgödsel, för skärbrädan och 
skorna.

   LeNa hÄNdeR

Smörj in händerna med kaffesump 
och få mjuka och len händer. Det är 
oljan från kaffebönan som gör huden 
mjuk. 

   sKÄRBRÄdaN soM Ny

Gnid in kaffesump i din skärbräda, 
låt verka en stund och skölj av. Din 
skärbräda blir som ny och gammal 
lukt försvinner.

   FRÄsCha sKoR

Skor som luktar illa kan lätt åtgärdas 
med lite kaffesump. Ta ut innersulan 
och placera ett kaffefilter med torr 
kaffesump i skon. Sumpen drar åt sig 
lukten och skorna blir som nya.

Sumpa inte 
sumpen
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NYHET FRÅN MAGNUM! 
Det är okej att inte dela.
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Petras designfavorit

Petra

julrecePt

Ännu fler

julens bästa recept rakt 
i fickan! Varför inte göra 

juletiderna lite enk-
lare och mycket bättre? 
ladda ner coop-appen 

och få alla recept på mat, 
bak och godsaker du 

behöver samlade på ett 
och samma ställe. Dess-
utom får du en massa 

bra erbjudanden direkt 
i telefonen. Finns i App 
Store och Google Play. 

Sök på ”coop”.

här får du återbäring.

uNdeR hösteN omvandlas alla Bokiabutiker i  Sverige till 
Akademibokhandeln. När sammanslagningen är klar  
kommer 131 butiker att bära Akademibokhandelns skyltar. 
Vi frågade Akademibokhandelns vd Maria Hamrefors vad  
det innebär för alla våra lässugna medlemmar.

 – När även Bokiabutikerna blir Akademibokhandeln, får 
Coops medlemmar  
helt enkelt fler butiker 
att välja på som ger 
återbäring på köpet.  
I och med sammanslag-
ningen gör vi också våra 
affärer mer inspire-
rande och lätta att hitta 
i. Bara fördelar alltså!

Två blir en

Julstämning!
i åR ÄR det sanna nielsen som 

fått äran att göra Coops julskiva. 

skivan heter ”min jul” och inne-

håller vackra  julklassiker som 

Jingel bells, O helga natt och Ave 

Maria. Du som är medlem kan 

köpa den för 79 kronor (ordina-

riepris 149 kronor). För varje såld 

skiva går 

dessutom 

5 kronor till 

bistånds- 

organisa- 

tionen  

We effect. 

Petra östh, senior designer på Coop, väljer ut månadens 
snyggaste design, Coop hund- samt kattmat.

– självklart ska även våra käraste vänner ha det allra 
bästa! snyggt, glatt och hemtrevligt. Den förgyllda kronan 
visar dessutom vem som egentligen bestämmer i familjen.

I jul hittar du alla julbordets dofter och smaker i vårt eget sortiment. Gröt, skinka, must och sill. 
Pepparkakor, saffran och lutfisk. Njut av en jul som smakar precis som den ska – och 

dessutom ger upp till 5 % tillbaka i återbäring. Välkommen till din Coop-butik. 

Medlems- 
erbjudande
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Tips!
När du  
smälter 

chokladen i 
mikro är 20 
sek lagom, 

sedan rör du 
runt tills de 

sista bitarna 
har smält. 
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Kan själv! de här smarriga julgodisarna kan 
barnen verkligen göra själva. På med förklädet 
och släpp in lite lekfullhet i köket .
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  C I L L A  G Ö T H L I N D E R 
F O T O :  W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

Mandelkakor 
av bara två 

ingredienser

Cornfl akes-
bollar som du 
snor ihop på 

5 minuter.

Butternut-cup 
– tre lager, 
en njutning

Marsmallow-
godis – mikra, 

smaksätt, 
klart!

JULGODIS!
 Löjligt enkelt

Vänd för recept!
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BUTTERNUT-CUP
TID: 20 MIN + TID ATT STELNA

12 STYCKEN

k 100 g mörk choklad (70 %)
k 100 g mjölkchoklad
k 1 dl jordnötssmör

GÖR SÅ HÄR

1. Bryt chokladen i mindre bitar 
och smält i varsin skål i vatten-
bad eller i mikrovågsugn. Smält 
på låg värme/effekt.
2. Fördela den mörka chokladen 
i 12 stycken minimuf� nformar. 
Ställ in i frysen 5 min att stelna.
3. Smält jordnötssmöret i en 
kastrull eller i mikro. Klicka den 
över den mörka chokladen.
4. Toppa formarna med mjölk-
chokladen och ställ in i frysen 
att stelna, ca 5 min. Förvaras i 
kylen.

MARSHMALLOWGODIS 
TID: 5 MIN + TID ATT KALLNA    

CA 20 BITAR

125 g marshmallows
70 g saltade grovhackade 
pistagenötter
3 droppar pepparmintsolja
k ca 1 dl � orsocker

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg marshmallows i en 
bunke som tål mikrovågsugn. 
Mikra på medelhög effekt tills 
de börjar svälla något, ca 30 sek. 
2. Rör snabbt ner nötter och 
pepparmintsolja. 
3. Häll ut smeten på en bänk 
täckt med � orsocker. Forma till 
långa rullar med � orsockrade 
händer. Låt kallna helt, ca 30 
min. Skär eller klipp till små 
bitar. Ännu godare dagen efter.

CORNFLAKESBOLLAR
TID: 5 MIN

CA 10 STYCKEN

k 4 dl corn� akes
k 4 dl hasselnötsmjöl
k 2 dl hasselnötskräm
strössel

GÖR SÅ HÄR

1. Krossa corn� akes � nt med 
händerna i en bunke.
2. Häll ner hasselnötsmjöl och 
hasselnötskräm. Blanda till en 
massa och forma runda bollar. 
3. Rulla bollarna i strössel. Stick 
ner klubbpinnar i bollarna och 
låt stelna ca 30 min i kylen.

tänk lite på

dig själv också.

köp julklapparna där du får återbäring.

Hos våra 
partners får du 
1 % tillbaka på 
allt du handlar. 

god jul!

Se alla medlemserbjudanden på coop.se/erbjudanden.

Coop_partnerannons_MerSmak_210x297.indd   1 2013-10-07   12:51

BUTTERNUT-CUP CORNFLAKESBOLLAR

Tips!
Byt nötter mot 100 g grovhackad 

choklad (70 %) och rulla bollarna i kakao. Eller krossa 
turkisk peppar (saltlakritsgodis) och rör i. Droppa 

hushållsfärg i smeten för rolig färg.

Med våra elpriser kan du njuta av alla årstider 
– vi vintersäkrade elpriset redan i somras. 

Vi köper in elen i förväg när priset är bra, så du behöver aldrig 

fundera på elpriset. Och vi håller vad vi lovar! På två år har  

villakunder med Elaton i snitt sparat 2 000 kronor jämfört med 

fast pris* och under 2013 har Elaton legat på samma nivå som 

det rörliga priset – skillnaden är att du slipper pristopparna.  

Elaton är helt enkelt ett smart sätt att vara elkund.
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Nyfiken? Besök www.elaton.se 
eller ring 0771-ELATON.

* Jämförelsen gäller elprisområde 3, genomsnittlig villakund med en årsförbrukning på 18 000 kilowattimmar.

Bli kund idag!
Alla nya kunder får välja en

premie, värde cirka 200 kronor! 

Skanna koden för mer information.

100% el från 
förnybara källor

Elaton önskar alla 
en riktigt kall vinter

(0771-352 866)

Ja, det är så här 
enkelt! Och ja, det 

blir kanongott!

MANDELKAKOR
TID: 15 MIN  UGN: 200°    

CA 25 STYCKEN

200 g mandelmassa
k 2 tsk kanel

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Rulla mandelmassan i kanel 
och skiva ca 3 mm tjocka skivor.
3. Lägg skivorna på en plåt med 
bakplåtspapper.
4. Grädda gyllene i mitten av 
ugnen, ca 8 min.

  För vuxna:   Några droppar 
amaretto precis efter gräddning 
gör kakan lite tuffare.



VI GILLAR / Julkryddor

Tomtegröt, pepparkakor, saffransbullar och spjäll. Vad vore julens 
mat och alla härliga bakverk utan kryddorna? Nu är det dags att låta

dessa trotjänare i julens tjänst få jobba igen.
A V :  A N N A  G I D G Å R D   F O T O :  U L R I K A  P O U S E T T E
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Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Magnum.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013. Inlöses av Coop Extra 
och Coop Forum. Lokala avvikelser 
kan förekomma.
Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 AXA Havre� akes eller 
AXA Havregryn.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013. Inlöses av Coop Extra 
och Coop Forum. Lokala avvikelser 
kan förekomma.
Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Sodastream Sodamix.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  10:-

Nya
cola-

smaker

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Gäller vid köp av 2 valfria Fazer Mörk och Ljus Blockchoklad 250 g. På Coop 
Forum och Coop Extra gäller även kupongen för Premium och Vit choklad 100 g.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Kvibille Cheddar, Präst,
Grevé eller Herrgård 460 – 500 g.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  10:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013. Inlöses av Coop Extra 
och Coop Forum. Lokala avvikelser 
kan förekomma.
Namn

Jag vill gärna prova 3 nummer av nya tidningen Äkta Mat för endast 129 kr
(ord butikspris 195 kr). Dessutom får jag en örtskärare (värde 149 kr) i 
välkomstpresent – helt utan extra kostnad. Totalt sparar jag 215 kr!

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
15/12 2013.

WEBBSVAR:

www.aktamat.se/kampanj/
300902

Jag vill gärna prova 3 nummer av nya tidningen 

Din
present!
Värde 149 kr

Saffran
Vet alla att saffran är en del av pistillen på en 

speciell sorts krokus? Det ger en extra dimension 
till lussebullsmumsandet. Det behövs cirka 

150 000 saffranskrokusar till 1 kg saffran. Inte 
konstig att kilopriset är ungefär 40 000 kr.

JULENS SMAKER

Kanel 
I bullar, mustiga köttgrytor, på julgröten... 

Prova också att mortla kanelstången och använda 
för en ännu mer ”genuin” smak på exempelvis 
indiska maträtter. Eller koka äppelklyftor med 

kanelstång – gott till julskinkan. 

Kardemumma
Kardemummakärnorna ligger i kapslar, 
men vi ser dem oftast som kärnor eller 

malen. Nymortlade kardemummakärnor 
ger underbar smak till sockerlag och bullar. 

Parfait med kardemumma i är jättegott!

Pomeransskal
Pomerans är en bitter citrusfrukt som 

inte går att äta som den är, men som ger härligt 
sting till apelsinmarmelad. I Sverige är den 
en klar julmarkör – när brödet i brödkorgen 

smakar pomerans är det jul! 

Ingefära
Mald ingefära är lite pepprig. 

Daniel Räms, Årets kock, rör ner 
mald ingefära i majonnäsen som 

han serverar till skinksteken. 
Passar också bra i glazen till 

julens revbensspjäll. Och i 
kakor förstås. 

Nejlikor
 Nejlika i apelsin i alla ära. Ett annat enkelt 
sätt att använda kryddnejlika kommer här: 

Värm 1 liter äppelmust med 2 kanelstänger och 
10 kryddnejlikor. Servera som superfräscht 

alkoholfritt alternativt till glöggen.

Kanske världens enklaste julpyssel!

Snart i en bulle 
nära dig.

Kryddpeppar
Sillinläggningar, julköttbullar och lut� sk. Vissa rätter 

kräva denna krydda. Men kryddpeppar är alls ingen 
peppar utan tillhör myrtenväxterna. På engelska 

heter den Allspice för att någon tyckte att den var som 
en blandning mellan kanel, muskot och peppar.
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BARNENS KOCKSKOLA / Kyckl ing

4  Vispa så allt blandar sig. 

Barnens kyckling i ugn 

1 Linda bacon (140 g) runt 
4 kyckling� léer. Tvätta alltid hän-

derna efter att du tagit i kyckling.

5  Häll över blandningen. Ställ mitt 
i ugnen. Gratinera tills kycklingen 

är helt genomstekt, ca 30 minuter.

 Kycklingen blir jättegod ihop med salt bacon och en 
krämig sås med söt mango chutney!   

R E C E P T : S A R A  B E G N E R   K O C K : S A N N A ,  6  Å R   F O T O : W O L F G A N G  K L E I N S C H M I D T

 2    Sätt ugnen på 225°. Lägg � léerna 
i en ugnssäker form. 

7 Lägg 150 g sugarsnaps ovanpå 
riset, lägg på locket och låt sjuda 

2 minuter till. 
8  När sugarsnapsen ångat med 

riset och blivit något mjuka är de 
klara att servera med gratängen.

TID: 15 MIN + 

TID I UGNEN

UGN: 225°

4 PORTIONER
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6 Häll 3 dl basmatiris, 5 dl vatten 
och ½ tsk salt i en kastrull. Koka 

upp. Sänk värmen, låt sjuda  8 minuter.

9  Jättegott med den söta, krämiga såsen tycker Sanna.

3 Häll 2 ½ dl grädde och ½ dl 
mango chutney i en skål.

PSST!
Att koka ris och ta 
ut gratängformar 

kan de små barnen 
behöva hjälp med 

av en vuxen!

Sätt ugnen på 175 grader, varmluftsfunktion. Vispa smör, farinsocker och strösocker 
fl uffi gt i en bunke. Blanda de torra ingredienserna i en annan bunke. Rör ner ägget 
i smörblandningen. Tillsätt de torra ingredienserna och arbeta ihop till en deg. 
Grovhacka all choklad och arbeta in den i degen. Om degen känns kladdig: 
plasta in den och låt den ligga i kylen i cirka 20 minuter. 

Dela degen i 15 bitar, rulla bitarna till kulor och lägg dem glest på plåt med bak-
plåtspapper. Platta till kulorna lite och grädda dem mitt i ugnen i cirka 10 minuter. Låt 
kakorna svalna en aning och fl ytta därefter över dem till ett galler för att svalna helt. 

Hacka chokladen till garneringen. Smält den försiktigt i ett vattenbad eller i mikro. 
Ringla choklad på varje kaka och låt stelna. Förvaras torrt.

70 g rumsvarmt smör
100 g farinsocker (1 ¾ dl)
45 g strösocker (½ dl)
120 g vetemjöl (2 dl)
40 g Fazer Ögon Cacao (1 dl)
5 g bikarbonat (1 tsk)
2 g salt (1 krm)
55 g ägg (1)
100 g Fazer Ögon 70% Premium Choklad
50 g Fazer Ögon Ljus Bakchoklad
50 g Fazer Ögon Vit Bakchoklad

Garnering:
100 g Fazer Ögon 70% Premium Choklad

Receptet nedan är hämtat från 
Roy Fares nya bok ”United States 

of Cakes” med inspirerande recept 
på bakverk och sötsaker från den 

amerikanska västkusten!

Se Roy Fares i:

Använd kupongerbjudandet i tidningen!

Lokala avvikelser kan förekomma.Lokala avvikelser kan förekomma.
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Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet
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Nino Negri från norra Italien är mest känd 
för sina muskulösa röda viner gjorda på 
Nebbiolodruvan, lokalt kallad Chiavennasca. 

Le Tense Sassella har vunnit ett flertal priser 
och utmärkelser genom åren. Passar utmärkt 
till höstens grytor och långkok på nöt och vilt.

PRIS: 135 KR   ART.NR: 32341   ALK.HALT: 13,5%
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Vinordic Wine 
Challenge 2013

m e r  s m a k  n r  1 1  2 0 1 3

Bestick som utlovar en dejt utan spill och en cd med 
konvolut av en skärbräda. i new york föds ständigt 

nya trender, och vissa kommer för att stanna:  
Vem har inte hört talas om cocktailpartyt!  

New York FashioN week är startskottet på 
”Säsongen”, då stan fylls av trådsmala 
modeller, irriterade publicister, extrava-
gant klädda moderecensenter och kändisar 
från världens alla hörn. Själv började jag 
min karriär på ett franskt eventföretag 
som jobbade med just modebranschen,  
och fick min skolning i ett svettigt kaos-
artat tält, fyllt av modeller och sminköser 
med prestationsångest.

I år gjorde jag en presentation åt smyckes-
designern Erickson Beamon som bland 
annat innefattade en tio meter hög bygg-
ställning som modellerna stod på. Inte nog 
med det, runt ställningen rullades vagnar 
runt, med fler modeller och smycken, till 
tonerna av ett asiatiskt subway-band. 
Två timmar hade vi på oss att bli klara 
i Fashion week-tältet, allt för att blidka 
moderecensenternas kritiska ögon. Puuh!

Som festfixare ska jag inte klaga, för vi 
har modebranschen att tacka för cocktail-
partyt. Historien lyder att cocktailpartyt 
föddes när New York blev en modemetro-
pol i mitten av 1900-talet. Modemänniskor 
var totalt ointresserade av att äta mid-
dag, så trenden blev en ny sorts fest med 
mindre mat och mer fokus på drinkarna. 
Och trenden håller fortfarande i sig kan 
jag rapportera från modeveckans tält och 
efterfester, där man knappt kan hitta en 
vanlig drink och absolut inte en enda mat-
bit. Lite synd för en som älskar mat lika 
mycket som jag gör. ❤
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Linnéa johansson är kock,  
kokboksförfattare och amerikansk  

tv-profil. Sedan sex år driver hon  
företaget Events plus food i New York.  

När hon inte fixar fester joggar hon  
helst på pirerna längs Hudson river  

och lagar goda middagar. 

5 5

TrENdSPaNINg / Linnéa i  New York

heta eNgelska  
desserter
england har i många år fått 
gliringar för sin dåliga mat. 

men nu är det dags för revansch. engel-
ska efterrätter är den senaste trenden. 
heta restauranger som the elm och the 
Peacook har dedikerat hela menyer till 
de brittiska puddingarna.

3

Cocktailparty för modelejon

agave i glaset
På senare tid har allt fler bartendrar 

med koll börjat intressera sig för den 

mexikanska agavespriten bacanora. 

Drycken kan beskrivas som en lätt 

rökig tequila. Fram till 90-talet var 

den olaglig att tillverka i Mexiko, men 

har sedan dess blivit allt mer poppis. 

iNgeN soppa på slipseN 
när du trodde att du hade allt dök 
det här besticksetet upp. Desig-
nern Cristina guardiola har gjort 

bestick speciellt för middagsdejter. 
setet sägs hjälpa dig att söla mindre 
och få en trevligare dejt.

1

skiva med haCk
       Tycker du om musik –  

och behöver hacka lite grön- 

saker? Irländska rockbandet  

Bell X1 har hittat ett alldeles 

eget koncept. Deras cd  

ChopChop har ett praktisk 

träomslag som även  

fungerar utmärkt som  

skärbräda.

4
trendig  

pudding!

Bandet Bell X1 mixar 

mat och musik.
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16–18 december
n Ta genvägen till julbordet!

n ernst billgren bjuder in till sitt kök.
n gnistrande gott nytt år.
n Vi fl yr mörkret och åker på 

matresa till turkiet.

utkommer den

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 � esta 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 Livsmedelsverkets rekommen-
dationer 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 fritt från gluten om den är specialfram-
ställd. Var noga med att läsa på förpackningen vad 
produkten innehåller.
MER OM LAKTOS:  De � esta mejeriprodukter går att 
hitta laktosfria. De små mängder laktos som ingår 
i smör och margarin har vanligen ingen betydelse 
för laktosintoleranta. Hårdost anses laktosfri. Byt 
gärna mjölk mot laktosfri mjölkdryck, havredryck, 
sojadryck eller risdryck.

Tänk på att en del produkter inne håller skum-
mjölkspulver som inne håller laktos.

Titta efter märkta recept om 
du är överkänslig

= LAKTOSFRI = GLUTENFRI

KOLL PÅ GLUTEN
& LAKTOS!

Vego i Mer Smak
Våra vegetariska recept är så kallade lakto-, 
ovo-vegetariska. De innehåller inte kött, skaldjur, 
� sk, fågel, köttbuljong eller gelatin. Däremot kan 
de innehålla ägg och mjölkprodukter.

Årets smak!
Årets smak!
Årets smak!
Årets smak!
Årets smak!
Årets smak!

Ädelost 
Ädelost 
Ädelost 

Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple
Granatäpple

Lokala avvikelser kan förekomma

Gravlaxrulle med 
hovmästarkräm.
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Pizza på 
julbordet? 

Ja, när Ernst får 
bestämma.

Snabbvariant på

Janssons frestelse.

av
Nästa 

nummer av 
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NR 2355. 750ML. 13%VOL. 89KR.

VALLE REALE
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

BÄST JUST NU!
Aftonbladet Söndag 2013

Expressen Leva & Bo 3/8 2013

Odlingarna på Valle Reale ligger i en nationalpark, så omsorg om naturen
har alltid fallit sig helt naturlig för vingården som gör Italiens främsta vin
av druvan Montepulciano d’Abruzzo. Nu tar man steget fullt ut och EKO - 
certifierar sitt populära ‟Vargvin”. Gott för dig och naturen!

SARAS SÖTA / Fräsch fruktsal lad

Julens fräschaste, läckraste dessert är sötsyrliga 
kryddiga apelsiner som serveras med fluffigt 

vispad grädde. Helt perfekt efter julbordet!
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  C I L L A  G Ö T H L I N D E R  

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

Tips!
Krama ut 
saften ur 
apelsin-

hinnorna 
som blivit 

kvar från de 
fi leade apel-

sinerna.

Frisk fi nal!

MARINERAD APELSINSALLAD
TID: 30 MIN   

Den här desserten kan förberedas 

och stå klar i kylskåpet och är både 

enkel och läcker.

4 PORTIONER

k 6 apelsiner
2  färska � kon i klyftor

k ärnor från 1 granatäpple

MARINAD

k 2 dl ljus sirap
k  1 dl pressad apelsinjuice
k  2 tsk mortlade kardemumma-

kärnor
ev 1 stjärnanis

TILL SERVERING:

k 2 dl vispgrädde

GÖR SÅ HÄR

1. Koka upp alla ingredienserna 

till marinaden i en kastrull. Låt 

svalna i en stor skål (ta bort 

stjärnanisen). 

2. Skär bort skalet från apelsi-

nerna med en vass kniv, både 

det gula och det vita. Skär ut en 

klyfta i taget utan att få med 

hinnorna.

3. Lägg ner all frukt i marinaden. 

Vänd runt försiktigt.

4. Vispa grädden � uf� g. Servera 

till den marinerade frukten.



HÄR ÄR NÅGRA PRODUKTER FRÅN SCAN SOM PASSAR BRA ATT GÖRA EGNA PINTXOS AV:

PÅ SCAN.SE HITTAR DU MER INSPIRATION OCH SPÄNNANDE PINTXOS-RECEPT. Lokala avvikelser kan förekomma.

FIRA MER JUL 
MED PINTXOS: 
ADVENTSMINGEL PÅ EN PINNE

I Baskien kallar man Spaniens folkkära tapas för pintxos, 
en godbit lagom att bara stoppa i munnen och njuta av. Fast 
man gör det på något annorlunda sätt – den serveras på en 
greppvänlig liten pinne. Ganska likt vår egen plockmat med 

andra ord. Vad som inte är så likt är smakerna och 
kompositionerna. Där är det bara fantasin som sätter 

gränserna för vad en pintxos kan vara.
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