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TIPS & TRIX /  FIXA UTEPLATSEN /  GRÖNARE VARDAG /  MATRESAN: MEXIKO /  ERBJUDANDEN

NYA

Fira valborg med: Salvia- och citronfylld kycklingrullad + Svart rårisrisotto med 
sparris + Svartrotspaj med getost + Pistagetartelett med myntachokladmousse

Så lyckas du med fisk, kyckling & vego

Välkommen på

Äntligen
grilltider!

M

artina Haag

Baka
mandelkaka

Martinas
(Lättare och godare än så här blir det inte! )

Grönsakstartar  
med rödbets- 
cashewmajo.

23
recept
- till både vardag  

& fest!

Låt barnen laga 
köttfärslimpa 
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Sara Begner  
är matkreatör  

och chef för  
Coop provkök.

Yogamat är fylld med  
recept som ger bra energi.  
I vårt vårnummer bjuder 
hon på en härlig valborgs-
meny där allt går att 
förbereda innan du går  
till majbrasan.

Jag kan inte släppa  
min favorit mandel- 
mjölet, och på sidan 58   
är det tillbaka i mac ron- 
erna med smak av  
lakrits och hallon.  
En söt avslutning på  
valborgskvällen. 
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DET ÄR INTE bara våren som grönskar utan 
glädjande nog blir det som vi lägger på 
middagstallriken allt grönare. När årets 
grillsäsong smygstartar är det inte kött 
eller korv utan vego som är hetast på min 
grill. Vi har lyckats med det som jag inte 
trodde var möjligt: en vegofärs som inte 
smular sönder vare sig i stekpannan eller 
på grillen. Hemligheten är mandelmjöl. 
Jag har testat att smaksätta den med allt 
från spiskummin och koriander till fetaost, 
vitlök och örter och resultatet blir him-
melskt gott. I grillversionen av färsen 
hittar du halloumi, den och fler roliga 
grillnyheter finns på sidorna 22–26. 

ÄVEN VARDAGSAKUTEN har ett grönt tema. 
Kalle Bohlin får hjälp att minska på köttet, 
pastan och potatisen utan att familjens 
alla middagsrecept behöver ändras. Inget 
dramatiskt, utan en smidig övergång till 
familjevänliga grönsaker som gör både 
Kalle och familjen mätta och glada. 

Cecilia Davidsson älskar god mat  
som får oss att må bra och hennes bok 

I vår grillar jag vegetariskt

AV COOPS SMAKTESTARE  

REKOMMENDERAR COOP KLADDKAKA.

KÄLLA: COOP SMAKTESTARNA

Alla recept provlagas
Alla recept i Mer Smak är provlagade.  

Du kan tryggt kasta dig över dem och 

vara säker på att mått, ingredienser  

och tider stämmer! (När vi provlagar 

använder vi vanlig ugn.)

= FYRKLÖVERN  

betyder att 

ingredienserna finns 

som ekologiskt alter-
nativ i Coops butiker.

GODKÄND 

AV COOPS 

PROVKÖK

= LAKTOSFRI = GLUTENFRI

k

T
H

R
O

N
 U

L
L

B
E

R
G

Därför får du Mer Smak
Hej, läsare! Har du funderat över hur det 

kommer sig att du just nu sitter och läser  

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 under  

en månad, och drar ditt  

medlemskort.  

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 39–42!

Är du inte medlem än? Prata med 

personalen i din Coop-butik så hjälper 

de dig.

Grönt är skönt!

MER SMAK / Apri l
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Fira valborg med: Salvia- och citronfylld kycklingrullad + Svart rårisrisotto med sparris + Svartrotspaj med getost + Pistagetartelett med myntachokladmousse

Så lyckas du med fisk, kyckling & vego

Välkommen på

&

Äntligen
grilltider!

M

artina Haag

Baka
mandelkaka

Martinas
(Lättare och godare än så här blir det inte! ) Grönsakstartar  

med rödbets- 
cashewmajo.
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Låt barnen laga 
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Så lyckas du med fisk, kyckling & vego
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TIPS & TRIX   /   M
ÅNADENS MATRESA: MALLORCA  /    B

ARNENS KOCKSKOLA  /   E
RBJUDANDEN

'

»Jag vill inte  

veta vad svinets  

svärmor hette  

som ogift«

  okgott till helgen!
 okgott til helgen

Plockmat på  
koreanska 

LADDA FÖR 
PICKNICK!

28

          Lammkorv med couscous & raita + Ungersk köttfärssås med vitkål  

+ Blomkålssoppa med saffran & räkor + Kycklingwrap med hummus & paprika

!3A0B9A-aieicc!
7300190 084822

25 kr / nr 2  2014

Mums!
kanske världens  

godaste minisemlor

Smarta tips för en heldag ute

Sveriges Mästerkock lagar sina favoriter

''
FIXA 
MIDDAG
 pa en kvart!

    E N K L A R E  VA R D A G

V
ä

lk

om
men Calle Norlén, n

y
 k

rö
n

ik
ö

r!

inspirerande
recept!

NYA

EST!T!T!
adaadd + Svart rårisrisotSvart rårisrisotrisrisot
ed myntachokladmoed mymyntaachokladmchokkladm
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Grönsakstartar 
med rödbets-
cashewmajo.
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Fira valborg med: Salvia- och citronfylld kycklingrullad + Svart rårisrisotto med 

sparris + Svartrotspaj med getost + Pistagetartelett med myntachokladmousse

Så lyckas du med fisk, kyckling & vego

Välkommen på

& veg

Äntligengrilltider!

M
artina Haag

Bakamandelkaka
Martinas(Lättare och godare än så här blir det inte! )

Grönsakstartar  med rödbets- cashewmajo.
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Låt barnen laga köttfärslimpa 
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Tyck till  
om Mer Smak!

mersmak@
coop.se

Mer Smak  

kommer ut med 11 

nummer om året.

MATMAGASIN

COOPS PRISBELÖNTA 

VARSÅGOD!

Surrealistiskt.

86%

Vego i Mer Smak
Undrar du hur vi tänker kring vego i 

Mer Smak? Våra vegetariska recept är 

så kallade lakto-, ovo-vegetariska. De 

innehåller inte kött, skaldjur, fisk, fågel, 

köttbuljong eller gelatin. Däremot kan 

de innehålla ägg och mjölkprodukter.

MEDLEMS- 
FAV   RITEN!



EN HELT VANLIG 
ONSDAG. DET 

MÅSTE VI FIRA.

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Nyhet!

Det finns alltid anledning att fira. Vi har tre nya och supergoda 
anledningar. Eller vad sägs om passionsmousse med maräng eller 
chokladmousse med jordgubbscoulis eller kanske hallonmousse 
med vit och mörk choklad. Våra nya portionsförpackade desserter 
är snygga, goda och alldeles lagom att plocka fram ur frysen. 
Lite mer vardagslyx helt enkelt.

Våra egna varor – alltid bra kvalitet till bra pris.

7m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 4

Tommy Myllymäki, aktuell som Sveri-

ges tävlande i Bocuse d’Or, har koll på 

försommarsmakerna.

Smak som känns spännande i vår?

– Jag älskar libbsticka. En lite bort-

glömd ört som jag brukar använda i en 

soppa med nässlor och spenat.

Vad lägger du gärna på grillen?

– Inget går upp mot entrecôte… Om 

man får tag på riktigt fint kött med bra 

marmorering. Och så bara lite salt och 

peppar på.

Vilken är din bästa sommarkrydda?

– Den klassiska färska basilikan har 

blivit så uttjatad att man lätt glömmer 

bort den, men i min hemmamatlagning 

använder jag den flitigt på sommaren. 

Men jag är också svag för kombinatio-

nen koriander, hetta och syra!

Vad äter du mer hemma på helgerna?

– Det blir väldigt ofta grill hemma 

hos oss. Ett par gånger i veckan i alla 

fall. Vi gör många olika gröna tillbehör 

med olika tillagningssätt, till exempel 

tomatsalsa eller zucchini stekt i panna. 

Sedan ställer vi fram pannor och skålar 

på bordet, och så får alla ta för sig det 

de vill ha till det grillade.

Bocuse d’Or, världens mest prestigefyllda 

mattävling, hålls 7–8 maj. I år för första 

gången i Stockholm. 

MÅNADENS  
MATTREND

   »Det blir väldigt  
ofta grill hemma«

AV  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 LTips & trix
husmorstips för moderna kök

SMÖR!
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Surdegsbröd, korv, syrade grönsaker…  
Nu har turen kommit till hemgjort smör, 
som lätt blir en snackis på nästa middag. 
Det bästa är att det är enkelt. I alla fall 
enligt Johan Hedberg som precis kommit ut med 
boken Smör – kärna, bryna, smaka (Natur & kultur).

Anna 

Gunnarsson, 

Lidköping:

– Jag tycker 

bäst om skogs-

bär som har en tydlig smak 

av blåbär. Mango och nypon 

doftade gott och kom tvåa. 

Ananas, apelsin och persika 

tyckte jag var mest traditio-

nell i smaken.

Smakpanelen

Elisabeth 

Larsson,  

Lidköping:

– Skogsbär 

tycker jag är 

godast. Den smakar lite 

som Earl grey och blir god 

när den dragit ett tag.  

Mango och nypon kom på 

andra plats och sedan ana-

nas, apelsin och persika.

Annika 

Stedner,  

Lidköping:

– Min favorit är 

ananas, apel-

sin och persika. Skogsbär 

kom på andra plats och 

blev godast när den fick 

stå och dra en liten stund. 

Mango och nypon kom trea. 

DEN HÄR MÅNADEN HAR SMAKPANELEN TESTAT   

TEER: 1) Skogsbär  2) Ananas, apelsin & persika  3) Mango & nypon. VILKEN VAR GODAST?

Vispa grädden med elvisp 
på medelhastighet. Först 
blir det vispad grädde, 
fortsätt ett tag till. Nu 
bildas det smörkulor och 
kärnmjölk (den tunna vita 
vätskan). Vispa lite till så 
att så mycket som möjligt 
av kärnmjölken släpper 

från smöret. Häll därefter 
av kärnmjölken, men spara 
för att t ex baka med. Häll 
riktigt kallt vatten i bunken 
och knåda smöret med hän-
derna. Häll av vattnet och 
tillsätt nytt. Upprepa tills 
vattnet är helt klart. Mas-
sera smöret med träslev så 
att all kärnmjölk ältas bort. 
Tillsätt salt och smaka av. 
Packa in och förvara svalt. 
Håller minst 1 vecka.

5 dl kall grädde, 40 %
1 krm salt

(I boken finns fler  

roliga recept på  

och med smör.)

Gör så här:

Eget

Tips:   Tillsätt flingsalt  
för en annan karaktär på 
smöret. När du är mogen 
för lite överkurs kan du göra 
syrat smör. Tillsätt 1 msk 
filmjölk i grädden innan 
vispning, täck med plast-
folie och låt stå i rumstem-
peratur 24 timmar. Ställ in  
i kylskåp 3–4 timmar och 
gör sedan som i receptet  
på enkelt smör.
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TID: 30 MIN   

Det här receptet är hämtat ur  

Vår gröna kokbok (Norstedts), 

som kommer ut nu i april.

4 PORTIONER

300 g quornfilé

½ tsk salt

k 1 msk smör

k 2 msk neutral olja

PANERING

k 1 dl vetemjöl

k 2 dl kokosflingor

k 1 ägg

MANGO- OCH PAPAYASALLAD

k 1 tärnad mango

1 liten tärnad papaya

k 1 kruka hackad koriander

k 200 g böngroddar

k pressad saft av 1 ½ lime

flingsalt

GÖR SÅ HÄR

1. Börja med salladen. Blanda 

mango, papaya, koriander och 

böngroddar. Pressa över 

Nytt i bokhyllan

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

GRISA INTE NER 
NATUREN. PANTA 
OCH ÅTERVINN.

PRIS: 199 KR
ART.NR: 5322
ALK.HALT: 12,5%

PRIS: 67 KR
ART.NR: 5322

ALK.HALT: 12,5%

Torr frisk och fruktig riesling på PET-fl aska och Bag-in-box.

limesaft och smaka av med salt.

2. Mät upp mjöl på en tallrik och  

kokos på en annan. Vispa sönder 

ägget med en gaffel i en djup tallrik.

3. Skär ev quornbitarna i mindre bitar 

och salta lätt. Vänd dem först  i mjöl, 

sedan i ägg och sist i kokos. Panera en 

bit i taget och lägg dem åt sidan.

4. Hetta upp smör och olja i en stek- 

panna och stek quornbitarna i om- 

gångar tills paneringen blivit  

gyllenbrun, ca 3 min per sida.

5. Servera quornbitarna med  

salladen och ev limeklyftor.

KOKOSPANERAD QUORN MED MANGO- & PAPAYASALLAD

Tips! 
Servera med 

ris. Om du vill,  
byt ut quorn 
mot kyckling 

eller fisk.

Vinn boken!
Var med och tävla om ditt eget  
exemplar av Vår gröna kokbok. 

Vad är quorn?

1) Svampprotein  X) Bönmassa   

2) Sojafärs

Mejla ditt svar senast den  
19 maj till mersmak@coop.se.  

Märk mejlet med ”Gröna”.

De tio vinnarna publiceras  
på coop.se.
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Svartrotspaj med getost, rårisrisotto med  
sparris och persiljerippel... När kocken Cecilia  

Davidsson firar valborg serverar hon en mättande 

buffé med mycket vegetariskt som går att  
förbereda innan promenaden till majbrasan.

R E C E P T:  C E C I L I A  D AV I D S S O N   S T Y L I N G:  E L I S A B E T H  J O H A N 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  

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

VÅRFEST!

10

Malin och Ralf Wittig med barnen Zoë,  11 år, Cailyn, 9 år och Daisy, 3 år.GÖR: Ralf är produktchef och Malin  yoga lärare, fotograf och kommunikatör.BOR: I Solna.
GÖR PÅ VALBORG: ”Eftersom Ralf fyller år på valborgsmässoafton får han alltid önska sig vad vi ska äta. Det brukar bli en lång-kokt gryta. Men jag längtar efter att  få laga den här maten i år!”

BÄST MED BUFFÉN: ”Att alla, även barnen, verkligen älskade alla rätter. Det gör det så mycket enklare när man ska bjuda på den hemma”, säger Malin.

Svartrotspaj

Pistagetartelett med

med getost

myntachokladmousse

Spirande sallad

Rotselleridipp

Svart rårisrisotto med 

sparris & persiljerippel

Citron- och salviafyllda

Belugalinssallad med dill,

kycklingrullader

chili & sötpotatis

Buffén är 
gjord för 6 
personer

VI BLEV BJUDNA

Grönsakstartar toppad
med rödbetscashewmajo

1 1

god valborg med nya spännande smaker 

Välkommen på
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JAG LAGADE MATEN
KOCK: Cecilia Davidsson.

BOR: Strax utanför Stockholm.

FAMILJ: Sambo, ettårig son och 
bonusbarn.

AKTUELL: Med Odjuret Food truck 

alla lunchlådor bara innehåller rå-
varor från växtriket. Cissi kommer 
att göra en vegetarisk Bap med kor-
eanska smaker. Men hon fortsätter 
även med catering, håller kurser 
och lagar mat på yogaretreats.

BÄSTA KRYDDAN: Miso*! Och citron.

CV: 
food sedan 2006, skrivit boken 
Yogamat, är utbildad näringstera-
peut och har arbetat på Rosendals 
trädgårdar.
*Japansk smaksättare gjord på fermen-
terade sojabönor.

13

  

Låt en mästerkock 
bjuda dig på mat! 
Vill din familj bli bjuden på 

nästa fest som Mer Smak 

dukar upp? Mejla oss på  

mersmak@coop.se, skriv 

”Mästarfest” i ämnesraden. 

Berätta om dig och din familj, 

och om varför ni vill vara med. 

Skicka gärna med ett 

foto på familjen.

    »Min mat ska 
vara sprängfylld  
     av goda smaker, 
färg och näring.«

SVARTROTSPAJ MED GETOST
TID: 35 MIN  UGN: 200°   

Majs och rismjöl ger en annor-

lunda och läcker pajbotten. 

6 BUFFÉPORTIONER

375 g svartrot

1 liter vatten 

k  2 msk vinäger, gärna  

äppelcider

½ msk havssalt 

k 2 ägg 

k 1 ½ dl grädde 

k 1 dl mjölk 

½ tsk salt

k ¼ tsk svartpeppar

10 0 g riven getost, chevré 

eller Ribeaupierre

k 10 cm strimlad purjolök

PAJDEG

k 1 ½ dl majs

k 2 dl rismjöl

k 100 g kallt smör 

k  2 msk chiafrön eller  

vallmofrön 

k ½ dl husk (psylliumfröskal)

½ tsk havssalt 

2 msk kallt vatten

 
TID: 45 MIN    

Det här blev Malins favoriträtt  

på buffébordet!

6 PORTIONER

k 3 dl svart råris el vanligt råris

k 2 knippen sparris 

k 1 msk olivolja 

¼ tsk salt

k ¼ tsk nymalen svartpeppar

k 2 dl frysta tinade majskorn

k 3 msk olivolja 

k 1 finhackad rödlök

k 3 finhackade vitlöksklyftor

1 finstrimlad blekselleristjälk

2 dl vitt vin 

2 dl vatten 

k 1 grönsaksbuljongtärning

k 25 g smör

k 80 g finriven parmesan 

PERSILJERIPPEL

k 1 kruka persilja 

k 40 g finriven parmesan 

k ¾ dl olivolja 

GÖR SÅ HÄR

1. Koka riset enligt anvisning  

på förpackningen.

TID: 20 MIN +  

2 TIM BLÖTLÄGGNING   

Vacker välsmakande start!  

Servera samma dag för att  

behålla krispighet och färg.

6 PORTIONER

k 200 g blomkålsbuketter

k  saft och finrivet skal av 

½ citron, endast det gula

k ½ tsk örtsalt 

k 2 msk olivolja 

½ tsk tabasco, gärna grön 

k 1 fintärnad avokado 

k ½ fintärnad morot

k 100 g skivade röda druvor 

k 1 dl hackad persilja

k  ½ dl hackade russin eller  

torkade tranbär

RÖDBETSCASHEWMAJO 

k  1 ½ dl naturella cashewnötter,  

blötlagda 2 timmar 

k 1 dl finriven rå rödbeta 

k 1 tsk dijonsenap 

k  1 tsk vinäger,  

gärna äppelcider

k 1 tsk örtsalt 

k ½ tsk nymalen svartpeppar

1 msk vatten 

k ½ dl olivolja

GARNERING

k groddar eller krasse

GÖR SÅ HÄR

1. Bryt blomkålen i minibuketter 

och blanda med citron, örtsalt, 

olja och tabasco. Massera blom-

kålen i marinaden 2 min. 

2. Tillsätt övriga ingredienser 

och vänd runt försiktigt. Plasta 

in och låt vila i kylen. 

3. Mixa alla ingredienser utom 

oljan till rödbetscashewmajon. 

Ringla ner oljan under tiden 

mixern är på tills det blivit en slät 

puré. Ställ svalt till servering.

4. Fördela tartaren i små glas 

och toppa med majo och gar-

nering. 

GRÖNSAKSTARTAR TOPPAD MED RÖDBETSCASHEWMAJO

Härligt att servera mat 

med massor av färg!

2. Ansa sparrisen och skär i 1 cm 

tjocka bitar.

3. Hetta upp olivolja i en stekpanna 

och stek sparrisen i några minuter, 

salta och peppra. Sparrisen ska få 

färg men fortfarande vara krispig. 

Lägg åt sidan. Stek majsen i samma 

panna tills de är gyllene. 

4. Hetta upp olja i en kastrull och 

stek lök, vitlök och selleri tills de 

mjuknat utan att få färg. Tillsätt vin, 

vatten och buljongtärning. Koka upp 

och låt sjuda i 8 min.

5. Persiljerippel: Finhacka persilja 

och blanda med parmesan och oliv-

olja, mixa ev slät med en stavmixer. 

6. Rör ner riset i buljongen. Låt näs-

tan all vätska koka in på låg temp. 

7. Tillsätt smör och parmesan. Rör 

om och smaka av med salt och pep-

par. Vänd ner det mesta av sparrisen 

och majs. Häll upp på ett serverings-

fat och toppa med resterande spar-

ris. Ringla över persiljeripplet.

GÖR SÅ HÄR

1. Börja med pajdegen. Mixa maj-

sen grovkornig i en matberedare. 

Tillsätt rismjöl, smör, chiafrön, 

husk och havssalt. Häll i vattnet 

medan mixern är i gång.

2. Krama ihop degen och plasta in. 

Låt vila i kylen 10 min. Sätt ugnen 

på 200°.

3. Skala svartrötterna. Skär dem i 

dm-långa bitar. Dela ev på längden 

om de är väldigt tjocka. Lägg 

svartrötterna i vatten, vinäger och 

salt i en traktör- eller stekpanna. 

Koka upp och låt koka 8 min. Häll 

av vattnet och låt svalna något.

4. Kavla ut degen mellan 2 bak-

plåtspapper till ca ½ cm tjocklek. 

Lägg i en pajform, 26 cm i dia-

meter eller motsvarande. Nagga 

botten med en gaffel. Förgrädda 

mitt i ugnen ca 10 min.

5. Vispa samman ägg, grädde, 

mjölk, salt och peppar till en 

äggstanning. 

6. Fyll pajen med svartrot, getost 

och purjolök. Häll på äggstanning-

en. Grädda gyllene mitt i ugnen  

ca 35 min.Garnera gärna 

med  ärtskott 

eller krasse.

Matig men ändå raffinerad 
med det svarta riset.

Förbered genom att koka ris, 
ansa sparris, finhacka lök, vitlök 
och selleri, riva parmesan och 
mixa klart persiljerippeln.

Tips!
Chèvre går 
utmärkt att 

grovriva om den 
är kylskåpskall.

Husk finner du 
vid de gluten-
fria varorna i 

butiken.

SVART RÅRISRISOTTO MED SPARRIS & PERSILJERIPPPEL 

 R E D A K T I O N E N S  VA L
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TID: 35 MIN   

UGN: 200°  

Den här linssalladen är både 

raffinerad och lättlagad.

6 BUFFÉPORTIONER

k  2 dl belugalinser eller 

puylinser

4 00 g sötpotatis, skuren  

 i 2 cm tjocka bitar 

k 1 strimlad rödlök

k 1 finstrimlad röd chili

k 1 msk olivolja

DRESSING

k  saft och finrivet skal av  

½ citron 

k 3 msk olivolja 

1  msk tamari eller japansk 

soja

¼ tsk chilipulver 

k 1 tsk örtsalt 

k  ½ dl hackad dill +  

till garnering 

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Koka linserna enligt anvisning 

på förpackningen. Skölj av och låt 

svalna något.

3. Lägg sötpotatis, rödlök, chili 

och olivolja i en ugnsform. Rosta 

tills sötpotatisen är mjuk och har 

fått lite färg, ca 20 min.

4. Blanda citron, olja, tamari, chili-

pulver och örtsalt till en dressing. 

Vänd ner linser och dill. 

5. Blanda sötpotatisen med 

linserna och häll upp i ett serve-

ringsfat. Garnera med dillvippor.

BELUGALINSSALLAD MED DILL,  
CHILI & SöTPOTATIS 

15

Tips!
Du kan för bereda 

genom att göra 
klart linserna 
och låta mari-

nera i dressingen 
under natten. 

Vänd ner varm 
sötpotatis vid 

servering.
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SPIRANDE SALLAD
Blanda olika sorters sallad  

och späda skott, som spenat,  
mangold och rucola, men även sol-
rosskott, mung bönor och röd- eller 

vitlöksgroddar. Ringla över lite  
olivolja, citron, salt och peppar  

och vänd runt. Det är även  
gott med färska örter som  
persilja, dill eller basilika  

i salladen.

ROTSELLERIDIPP
TID: 15 MIN   

MÄNGD 4 DL

k 300 g rotselleri

k 1 dl yoghurt 10 %
k 2–3 msk riven pepparrot

k 3 msk olivolja

k örtsalt

svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:

1. Skala och koka 
rotsellerin mjuk. 
2. Lägg alla ingredien-
ser i en matberedare. 
Mixa till en slät röra. 
Smaka av med salt och 
peppar. Servera med 
en generös nypa riven 
pepparrot på toppen.

Matigt och fräscht på 

en gång. Mums!

Servera 

gärna dippen 

med ugnsrostat 

surdegsbröd.

SALVIA- OCH 
CITRONFYLLD 
KYCKLINGRULLAD 
TID: 1 TIM   UGN: 150°   

Kyckling serverad så här blir 

genast en lyxig bjudrätt.

6 BUFFÉPORTIONER

k 900 g kycklingfilé

k 3 pressade vitlöksklyftor 

k finrivet skal av 1 citron

k  ½ dl finhackad  

salvia 

1 tsk salt

k  ½ tsk grovmalen  

svartpeppar 

k 3 msk olivolja 

k 2 msk smör 

1 dl vatten

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 150°.

2. Lägg kycklingfiléerna mellan 

bakplåtspapper eller plastfolie 

och banka med en kötthammare 

(eller kavel) till ca 1 cm tjocklek.

3. Rör ihop vitlök, citronskal och 

salvia. Fördela på filéerna och 

rulla ihop.  Använd steksnöre  

eller tandpetare för att hålla 

ihop rullarna. Salta och peppra.

4. Hetta upp olja och smör i en 

stekpanna. Stek rullarna gyllene 

runt om och lägg över dem i en 

ugnsform. Häll vatten i stekpan-

nan och rör om. Häll stekskyn 

över kycklingen i formen. Stek 

klart i ugnen till en innertempe-

ratur på 65°, ca 15 min. 

5. Låt kycklingen vila någon 

minut och skär sedan upp i 1 cm 

tjocka skivor.

Tips!
Denna rätt kan förberedas  

dagen före fram till att kyckling-
en är bunden till rullar. Plasta 
och ställ in i kylen tills den ska 

stekas. Låt den gärna rumstem-
pereras före tillagning. 

Tips!
Det går även 
bra att göra 

mindre rullar 
med tunt  

skivad kalkon 
eller majs-

kycklingbröst.

Smakfull salvia!

MEDLEMSERBJUDANDEN!

TORGNY LINDGREN 
Klingsor 
En roman om skapandets 
villkor. Med det gripande port- 
rättet av konstnären Klingsor 
visar Torgny Lindgren återigen 
att han tillhör våra allra största 
berättare.

199:- (239:-) 
Kampanjpriset gäller t o m 2014-04-30

INGMARIE HALLING OCH 
CARL MAGNUS PALM
ABBA The Backstage stories 
En spännande scrapbook, rikt 
illustrerad med många privata bilder 
ur fotoalbumen från de som var med 
under ABBAs storhetstid. (Svensk 
utgåva)

SARAH SHEPPARD    
Djuren i skogen 
Följ med ut i skogen tillsammans med 
Sarah Sheppard! Djuren i skogen tar ett 
personligt grepp på skogens invånare.

ANNA JANSSON    
Skymningens barfotabarn 
Den 90-årige Heinz Meyer, tysk sol-
dat under andra världskriget, hittas 
skjuten i Ronehamn. Vem vill mörda 
en 90-åring? Och varför?

Medlemspriserna gäller när du visar ditt MedMera-kort t o m 2014-04-30.

Fiberpenna 10-pack 
Fibertushpennor av hög kvalitet. 
Varje penna har en smal och en 
bred spets. 10 olika färger.

199:-
 (239:–)

299:-
 (349:–)

En av 
våra största 
berättare!

119:-
 (149:–)

10:-
 (29:–)
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PANTA FLASKAN 
PÅ COOP!

Alkohol är 
beroendeframkallande

a
lt
ia
.s
e

CHILL OUT PET, 
ETT SMARTARE 
VARDAGSVIN.

Chill Out Mountains Chill Out Chardonnay Chill Out Expedition Chill Out Lakes, Art nr 22826, 63:- USA

Chill Out PET behöver inte lagras eller dekanteras.

Det är ett perfekt vardagsvin som kan matcha de 

Okrossbar 
 Återförslutningsbar  Miljövänlig

  
Lä

tt 
at

t b
är

a 
 Sp

arar plats  Kyls snabbare 

 Xxxxxxed sotad lax, avo-

kado och picklad morot

BIGI Orvieto Amabile, 59 kr, (
nr 2404) 750 ml. Halvtorrt 
medelfylligt vin med karaktär 
av örter, tropisk frukt, citrus 
och mineral. 

 Xxxxxxx med sotade pil-

grimsmusslor och vattenme-

lon Marin Langhe Bianco, 119 
kr, (nr 90600) 750 ml. Torrt vin 
med hög syra och en härligt 
fyllig kropp som bärs upp av 
honung, citrus och mineraler.

Vinet som matchar maten
 Grönsakstartar 

Periquita Red Alcohol Free 0,5 %,  
49 kr (nr 1910), 75 cl. 
Kryddigt och fruktigt alkoholfritt  
rött vin med inslag av mörka bär,  
körsbär, lakrits och örter.

 Svart rårisrisotto 

Les Fumées Blanches Sauvignon 
Blanc, 81 kr (nr 22139), 75 cl.
Fräscht och mycket smakrikt vitt  
vin med inslag av lime, krusbär  
och gröna äpplen. Perfekt till gröna 
rätter eller till fisk och skaldjur! 
 

 Kycklingrullad 
Allegrini Valpolicella Superiore,  
99 kr (nr 6010), 75 cl.
Från Amaroneodlarnas okrönta  
drottning – ett fruktigt och kryddigt  
vin med rik smak av mörka körsbär,  
fat, choklad och örter. 

 Belugalinssallad 
Periquita Original, 69 kr  
(nr 2574), 75 cl.
Ett kryddigt och fruktigt  vin med inslag 
av mörka bär, körsbär, lakrits och örter, 
från årets ”Gyllene glaset”- vinnare!
 

PISTAGETARTELETT MED 
MINTCHOKLADMOUSSE
TID: 45 MIN  

Baka utan ugn! De här tarteletterna är gjorda 

på nytt vis med nya smaker, urgoda och kan 

till och med kallas nyttiga! 

CA 10 STYCKEN

k 2 dl pistagekärnor 

k 15 dadlar

k 2 msk kokosolja 

1 krm havssalt

färska hallon till garnering 

MINTCHOKLADMOUSSE

30 g vit choklad 

k 3 msk kokosolja 

k 3 avokado 

k 1 ½ msk honung 

k ¾ tsk vaniljpulver 

2 krm havssalt 

1  krm pepparmintsolja eller ¾ dl  

finhackade färska myntablad

LIMEHONUNG

k ½ dl honung, ej flytande  

k rivet skal från 1 lime, endast det gröna

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa pistagekärnorna grovt i matberedare. 

Tillsätt dadlar, kokosolja, salt. Mixa till en deg. 

2. Klä mandelmusselformar eller muffins-

plåt med plastfolie och tryck ut små tarte-

letter (bottnar) av degen. Ställ i kylen fram 

till servering (eller i frysen 10 min). 

3. Smält chokladen och kokosoljan i  

vattenbad. Mixa alla ingredienser till mous-

sen till en slät creme. Lägg i en spritspåse.

4. Vispa honung och limeskal vitt och fluffigt.

5. Spritsa moussen i bottnarna. Toppa med 

limehonung, färska hallon och ev hackad 

mörk choklad. Servera genast.

”Jag brukar tillsätta en 

tesked spirulinapulver  

i min mousse, för en  

färg- och energikick”, 

tipsar Cecilia.

Gott och  

snyggt!

 ”Får man  

ta en till?”,  

undrade 

Cailyn.

 Svartrotspaj 
Valle Reale Rosé Ekologiskt, 79 kr  
(nr 2242), 75 cl.
Fräsch och fruktig rosé i mat- 
vänlig stil med inslag av körsbär,  
vinbär och örter. Serveras väl kylt!

 Mintchokladmousse 
Moscatel de Sétubal, 65 kr  
(nr 8117), 37,5 cl.
Mycket sött och fylligt vin med  
aromatisk smak av torkade  
aprikoser, apelsinskal, nötter  
och crème caramel.

Alkoholfritt! Ekologiskt!
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JAG & MITT KÖK / Martina Haag
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MARTINA HAAGS KÖK är färgglatt och ljust, 
barnteckningar och skolpolisdiplom fyller 
väggarna. 

Kokböckerna är många, men mest 
använd är en tummad blå antecknings-
bok som Martina fick när hon flyttade 
hemifrån. Den är Martinas matbibel, här 
skriver hon in de allra bästa recepten.  
Men receptnivån för att kvala in är tuff. 

– Jag kan provlaga en lasagne i två 
veckor tills jag hittat det absolut optimala 
receptet. Lite mer kycklinglever? Lite min-
dre morot? När jag väl är nöjd skriver jag 

in receptet. Barnen blir sjukt 
trötta på lasagne till slut: ”Nej, 
blir det lasagne i dag igen?”.  
Då får jag snöa in på något an-
nat som vi äter tills de tröttnar. 
Du har många italienska kok-

böcker i hyllan, och två plan-

scher från Italien på väggen. 

– Ja, jag älskar italiensk mat, 
varje region från det gräddiga 
i norr till det citroniga i söder, 
alla delar har sin charm. Min 
kompis Cia bor på Sardinien och 

hon lagar så god mat att jag gråter. 
Vem är du i köket?

– Jag älskar att ha folk hemma, i går 
hade jag 14 gäster plus barn. Det är ett 
mysigt sätt att umgås, någon hackar lök, 
någon dricker vin och någon pratar. Ju fler 
desto bättre. Så kan jag umgås en hel dag, 
säger Martina och utvecklar: 

– Jag är också mamma till fyra barn. 
Jag är en matglad och ätglad person och 
tror inte att det sänder rätt signaler om 
jag sitter bredvid och knaprar selleri när 
barnen äter spaghetti carbonara. Jag vill 
att de ska få en skön inställning till mat. 
Har du lyckats eller är barnen matvägrare?

– De gillar mat. Jag är ingen mamma 
som tvingar i mina barn ostron "bara för 
att", utan de får äta det de vill äta. De äter 
det mesta, om de får ketchup till. 
Du har ju varit med och startat en riktig 

löpartrend. Hur många maraton har du 

sprungit?

– Tre. Mitt mål är att springa ett om 
året tills jag blir 92, varje gång i ett nytt 
land. Jag pressar mig inte så hårt att jag 
kräks genom näsan när jag springer, gör 

I löparspåret går det undan men väl hemma  
i köket vill författaren Martina Haag ha gott om tid.  

och många gäster att bjuda på maten. 

Men visste du att hon kan börja gråta av riktigt god 
mat? Och att hon en gång ätit ett kilo kött? 

T E X T :  K A R I N  H E R O U   F O T O :  A N N A - L E N A  A H L Q V I S T 

»Jag kan prov-
laga en lasagne  

i två veckor«
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Vi fick hälsa på i köket  

hos Martina Haag,  

aktuell som inspiratör 

inför Vårruset.

»Här är en teckning  
som Diana målat av mig. 

Ganska likt va?«

»Gjutjärnsgrytan är efter  
min mormor, den har instekta 

bakterier från två sekel. Jag 
lagar allt i den, det ger bra 
järntillskott i stället för att  

jag ska äta tabletter.«

»Utländskt salt köper  
jag alltid med mig hem.  
Det kostar ingenting och  
är snyggt i hyllan. De här  

är från Portugal och  
Italien.«

Martinas bok Glada hälsningar från Missångerträsk  
filmatiseras i vår.

»Receptboken innehåller både  
minnen och mina bästa recept. 

Några sidor är så kladdiga av smet 
och deg att de inte går att öppna. 

De är de godaste recepten.«

»Grytlappar 
som mina 
barn gjort 

på syslöjden. 
De har flera 

stora hål men 
funkar bra 

ändå«.

»Pokalen fick jag när vi 
vann På spåret förra året. 

Den står lite gömd, det 
känns larvigt att ställa fram 

den. Men det var jätte - 
roligt att vinna.«
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JAG & MITT KÖK / Martina Haag

det ont eller blir obehagligt så slutar jag 
och därför kommer jag att kunna åldras 
med löpningen. Att springa lopp är ett 
jätteroligt sätt att se världen. Senast var  
jag i Marrakech i Marocko och sprang.  
Min kompis Louise var med, fast hon 
skulle bara heja, hon har aldrig sprungit  
i hela sitt liv. Men så blev det en plats över 
och jag övertalade henne att starta, bara 
för att känna maratonpirret. Sedan 
fortsatte vi, fast vid varje kilometerskylt 
ville hon hoppa av. Men vi sprang där och 
pratade och kollade på kameler och öken. 
När vi kom i mål var hennes knä lika stort 
som en melon, men hon kom i mål! Jag kan 
baxa vem som helst runt en mara. Klarar 
du en mil, så klarar du ett maraton.
Hur laddar du inför ett lopp?

– Jag har ingen speciell ritual, som att 
jag måste äta tre liter gröt. Jag är inte så 
kinkig, man kan gott ladda med en semla.

NAMN: Martina Haag.

ÅLDER: 49 år.

BOR: Bromma.

GÖR: Författare.

FAMILJ: Fyra barn mellan  
5 och 17 år. Katten Törnrosa, 
10 år. 

AKTUELL: Som inspiratör 
inför Vårruset. Med boken 
Heja heja som släpps i pocket. 

Glada 
hälsningar från Missånger-
träsk. 

MARTINAS MANDELKAKA MED  
AMARETTOGRäDDE & BäR
TID: 40 MIN  UGN: 175°  

Saftig, tung mandelkaka med underbar  
smak. Alla sommarens bär är goda till. 

12 BITAR

k 250 g rumsvarmt smör

k 1 dl rörsocker eller strösocker
k 1 dl majsmjöl

500 g grovriven mandelmassa

k 4 ägg

½ msk mortlad kardemumma

AMARETTOGRÄDDE

k 3 dl vispgrädde

2 msk Amaretto

TILL SERVERING

k florsocker 

k skogsbär

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Vispa smör och socker poröst. 

3. Häll ner övriga ingredienser. Rör till en  

slät smet. 

4. Smörj en form, ca 26 cm i diameter. Bröa  

med majsmjöl. Häll smeten i formen. Grädda  

i mitten av ugnen ca 35 min. Låt svalna.

5. Vispa grädde. Smaksätt med Amaretto.

6. Servera med grädde, florsocker och bär.

Ordning och reda i  Martina Haags besticklåda.

Det sägs att Henrik Schyffert utmanade dig 

att äta ett kilo kött?

– Japp, vi var i fjällen på restaurang och 
där fanns en tavla där det stod: ”Jag gjorde 
det, åt ett kilo kött” Men det var inte ett 
enda tjejnamn på tavlan och jag tänkte, 
’äh, hur svårt kan det vara?’ In kom en 
köttbit lika stor som min underarm och  
det såg inte gott ut. Men jag käkade på,  
jag visste att man skulle få en tröja efteråt 
med texten: ”Jag åt ett kilo kött”. Och en 
sådan kan man ju inte leva utan. Jag tror 
jag tog efterrätt också.
Du har inte bara vunnit På spåret. Du har 

vunnit en kocktävling för kändisar också?

– Ja, jag och min kompis Clara Block 
Hane var med i Stjärnkockarna för ett par 
år sedan, det var som Let's Dance fast med 
mat. Det var roligt men sjukt stressigt. Jag 
vill ha tid och gott om plats när jag lagar 
mat, men det var bara att glömma. Vi skulle 
laga maten jättejättefort och jurymedlem-
men Edward Blom plingade i en klocka 
hela tiden. Men lag efter lag åkte ut och vi 
vann! Vår meny serverades faktiskt på en av 
Melker Anderssons krogar ett tag.”Hummer 
+ Hälleflundra Haag & Hane” hette menyn. 

Du måste ju ha massor av medaljer och pri-

ser från alla lopp och sådana här tävlingar?

- Ja, fast de är på kontoret. Förutom  
På spåret-pokalen, den står i köket. Och 
”Jag åt ett kilo kött”-tröjan ligger säkert  
i garderoben någonstans. 
Till sist, får vi smygkika i din besticklåda?

– Här finns inte så mycket förutom 
bestick, men ja, här är de. Kolla, här är en 
gaffel med en geting på, men man ser den 
bara om man tittar riktigt, riktigt noga. 

VÄLBALANSERAT
FRÅN AUSTRALIEN

Alkohol kan skada 
din hälsa

altia.se

Opal Springs 2012. Australien
Rosé Cabernet Sauvignon
3 liter, 12%, 189 kr, art nr 6731

PRISVÄRT
Allt om Vin, oktober 2013

Opal Springs 2012. Australien
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

3 liter, 13,5%, 189 kr, art nr 6352

FYNDBOX
Dina viner, september 2013

» In kom en köttbit 
lika stor som min 
underarm.«

FOTO: EVA HILDÉN SMITH

 L Ä T T  S O M  E N  P L Ä T T

Tips!
Lika gott  
med bara  

vispad  
grädde!
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nu tar vi

fram grillen
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Regn eller sol spelar just ingen roll. nu tar vi  

fram grillen och njuter av årets första grillmiddag. 
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
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Vego
GRILLADE FILODEGS-
KNYTEN MED CHILILAX
TID: 45 MIN

Å så gott, och nytt, med frasiga laxpaket  

med rökig chilismak.

4 PORTIONER

k 4 laxfiléer à 125 g

1 msk flingsalt

1 tsk mald koriander

1 mortlad anchochili 

2 filodegsark

2 msk olja

COUSCOUS MED GRILLADE GRÖNSAKER

k 3 dl couscous

k 2 paprikor

k 1 klyftad fänkål

k  3 små rödlökar med skal

k ½ knippe sparris

k 2 vitlöksklyftor

k 3 msk olivolja

BASILIKAYOGHURT

k 3 dl turkisk yoghurt (10 %)

k ½ kruka hackad basilika

k ev 1 pressad vitlöksklyfta

GÖR SÅ HÄR

1. Vänd runt laxbitarna i de blandade torra 

kryddorna.

2. Dela filodegsarken i mitten. Lägg laxbiten  

i ena ändan. Vik in kanterna och rulla ihop till  

ett paket. Gör samma sak med alla laxbitar.

3. Tillred couscous enligt anvisningen på 

förpackningen.

4. Rör ihop basilikayoghurten.

5. Lägg paprika, fänkål, lök och sparris på 

grillen. Vänd flera gånger om det behövs. 

Sparrisen är klar efter ca 4 min, löken är 

färdig sist. Den ska kännas mjuk när du 

klämmer på den. 

6. Pensla laxpaketen med olja och lägg 

direkt ner på gallret. Grilla på svag glöd  

ca 15 min.

7. Skala löken och ev paprikan om den blivit 

för svart. Skär alla grönsaker i mindre bitar 

och blanda direkt med couscousen. Pressa 

vitlök i olivolja och ringla över. Vänd runt 

försiktigt. Servera med basilikayoghurt.

Tips!
Lägg laxpake-
ten direkt på 
gallret efter 

att du penslat 
med olja, om de 
mellanlandar 
på en tallrik 

kan de fastna. 

TID: 25 MIN  

Chèvre är så gott till söta  

nektariner och jordgubbar.

4 PORTIONER

500 g kycklinglårfilé

k 1 msk olivolja

k 1 msk balsamvinäger

flingsalt och svartpeppar

k 3 nektariner

k 70 g salladsmix

k ½ gurka i strimlor

k 3 strimlade salladslökar

k 250 g jordgubbar i halvor

150 g chèvre

k  1 citron

1 tsk rosépeppar

k 1 tsk flytande honung

k 1 msk olivolja

flingsalt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Pensla kycklingen med olja och vinäger: 

Grilla på båda sidor på direkt glöd, ca 6 min. 

Vänd kycklingen då och då och krydda med 

salt och peppar. Skär stora klyftor av nekta-

rinen och grilla tills de fått fin grillyta.

2. Fördela sallad, gurka, salladslök, jordgub-

bar och nektariner på ett stort serveringsfat. 

Bryt chèvre i bitar och lägg ovanpå. 

3. Lägg den grillade kycklingen på salladen. 

Toppa med finrivet citronskal, rosépep-

par, honung, olivolja, salt och svartpeppar. 

Pressa över lite citronsaft.

GRILLAD KYCKLINGSALLAD  
MED CHÈVRE & JORDGUBBAR

 Fisk blir alltid bra i foliepaket.  

Lägg i en klick smör, örter, grönsaker och 

bönor så smakar fisken ännu godare.

 Behåll skinnet på din laxfilé. Börja med  

att lägga den skinnfria sidan mot gallret. 

Vänd och grilla sedan klart med skinn- 

sidan ner. Då blir det enklare att  

lyfta den färdiga fisken  

från grillen.

FISK!
LYCKAS MED

 Kycklinglår passar utmärkt att grilla.  

Med sitt insprängda fett är kycklinglår 

både tåligt och gott. 

 Kyckling måste vara genomstekt.

 Köttet är klart när det har en inner- 

temperatur på 68˚. Använd en  

stektermometer.

KYCKLING!
LYCKAS MED

Grillpremiär!
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FYND!

Expressen  juni 2013

Från den välkända amaroneproducenten Allegrini
kommer denna smakrika vinupplevelse. Hyllad
av såväl vinjournalister som allmänheten. 

Allegrini Valpolicella Superiore
Nr. 6010. 75 cl. 13,5% vol. 99 kr.

Mischa Billing Aftonbladet 131201

25

TID: 25 MIN

Utmärkt buffémat och perfekt  

vegetariskt grillalternativ. 

4 SPETT

k 2 dl mandelmjöl

k 1 dl ströbröd

k 1 dl riven gul lök

k 1 ägg

k 1 dl hackad basilika

200 g grovriven halloumi

k olja till pensling

TOMATSALSA

k 300 g halverade cocktailtomater

k 1 strimlad salladslök

1 finstrimlad röd chili

k 1 dl hackad basilika

k  finrivet skal och saft av 1 lime  

(endast det gröna)

k 1 msk olivolja

k ½ msk honung

½ tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienserna till 

spetten i en bunke. Rulla 4 långa 

korvar och trä upp på grillspett. 

Kläm hårt med blöta händer så det 

sitter fast ordentligt på spetten.

2. Blanda ingredienserna till tomat-

salsan. 

3. Pensla spetten rikligt med olja. 

Grilla på direkt glöd men gärna hö-

gre upp. Låt det bli en grillyta innan 

spetten flyttas runt. Grilla runt om, 

totalt ca 8 min.

VEGOSPETT MED  
TOMATSALSA

 Det blir lättare att lyckas med  

rotfrukterna om de är förkokta.

Grilla först och marinera sedan.

  Varma grönsaker drar åt  

sig smak bättre än  

kalla.

GRÖN- 
SAKER!

LYCKAS MED

Tips!
Man kan ta 

fetaost i stället 
för halloumi, 
och örterna 

kan man 
också variera.



m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 42 6
Bryggs i Falkenberg och distribueras av Carlsberg Sverige AB.

www.carlsberg.se

TID: 40 MIN  

Ingefära, vitlök, mango chutney,  

koriander... Och så den härliga  

grill smaken på det!

4 PORTIONER

k 500 g fläskfärs

2 msk fisksås

k 2 msk mango chutney

k 1 liten riven gul lök

k 1 pressad vitlöksklyfta

k 1 tsk svartpeppar

½ tsk salt

NUDELSALLAD

1 paket risnudlar (250 g)

k 1 kruka koriander

k 1 dl mango chutney

½ dl vatten

k 2 msk hackad ingefära

k 1 pressad vitlöksklyfta

k 2 msk olja

1 ½ msk ättiksprit (12 %)

½ tsk salt

k 1 ½ dl salta jordnötter

k 150 g sugar snaps

k 125 g kvartade rädisor

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda alla ingredienser till färs-  

biffarna. Forma 8 små biffar.

2. Koka nudlarna enligt anvisningen  

på förpackningen. Skölj i kallt vatten.

3. Lägg koriander, mango chutney,  

vatten, ingefära, vitlök, olja, ättik-

sprit och salt i en bunke och mixa  

slät med en stavmixer, alternativt i  

en matberedare. Vänd runt nudlarna  

i dressingen och blanda med grov-

hackade jord nötter, sugar snaps och 

rädisor.

4. Grilla biffarna på direkt glöd ca 4 min 

per sida. De ska vara genomstekta.

5. Servera biffarna med nudelsalladen.

FLÄSKFÄRSBIFFAR MED 
SöTSYRLIG NUDELSALLAD

 Fläskkarré är en riktig klassiker på  

grillen. Det är inte för inte som den blivit det.  

Det insprängda fettet fungerar som smak bärare 

och gör karrén tålig och lättgrillad. 

 Fläskkött är klart vid en innertemperatur  

på 68˚. Använd stektermometer så att du inte  

grillar köttet för länge. Då blir det  

bara torrt och trist.

 Prova att krydda med chili, ingefära  

och honung. Tre kryddor som är  

riktigt goda till fläsk.

FLÄSK!
LYCKAS MED
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Nu är högsta prioritet  
att fånga de där första 

solstrålarna, mot en 
solig husvägg eller på  
balkongen. Kanske är  

det till och med dags att 
premiärgrilla!

VI GILLAR / Utel iv
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Människor älskar färska råvaror som färska ägg och färskt svenskt kött. 
Mört och gott ska det vara. Det gillar vi också. Människor är rädda om sin 
hälsa och avskyr konstiga tillsatser i maten. Precis som vi hundar. Människor 
har sina favoriträtter som de gärna äter varje dag.
Det har vi också. Människor älskar vällagad mat. Gärna långkok som smakar 
massor. Det älskar vi också.
Idag finns det bara en hundmat som motsvarar alternativa Kocklandslagets 
stenhårda krav på kvalitet och smaklighet. Den maten heter Meat & Biscuit 
– En hundmat varsamt bakad av färska råvaror, helt fri från onödiga tillsatser. Vi 
älskar den. Inte minst för den goda smakens skull!

P E T F O O D  

Magnusson Petfood AB. Håbolund. 197 93 Bro. 08 582 442 00Färskt kött eller köttmjöl?
Färskt kött, så klart! Alla våra återförsäljare hittar du på: www.hundmat.com 

magnusson@hundmat.com  Finns i välsorterade livsmedelsbutiker

Smaktips från alternativa Kocklandslaget

Stapelvara
Stapelbar stol Lövås i  

målad metall. Finns i grönt,  

vitt och rosa, 395 kr.

Solskydd
Parasoll från Hillerstorp, 

finns i grått, svart, beige och 

grönrandigt, 199 kr.

Relalalaxa!
Ta på solglasögonen  

och sätt dig mot  

en husvägg i stolen  

Toronto, 199 kr.

Som på café
Stapelbar caféstol  

Bergen i plast och metall, 

200 kr.

Gilla att  
grilla

Rosa picknickgrill,  

finns även i vitt  och  

svart, 199 kr.   

Fuskvärme
Filt i mjuk, luddig polyester att  

lägga i stolen om solen sviker.  

Finns även i grönt, 149 kr.

UT OCH   
NJUT!

Uppdukat
Dags för lite fika i solen.  

Bord Lena, 300 kr.

Att ta med. . .
Grillbestick i tre  

delar, 49,90 kr.

Sätt färg!
Uppdatera utegruppen  

med nya dynor, 40 x 40 cm,  

49 kr/st.

.



 
Mer Smak i samarbete med Santa Maria

Det är dags att upptäcka chili på riktigt, en av  
världens mest populära smakhöjare som rymmer  

så mycket mer än bara hetta. 
lla pratar chili, vilket inte är så 
konstigt. Denna pikanta lilla frukt 
höjer inte bara smakupplevelsen, 

utan är också en riktig hälsokur. Den 
ökar förbränningen i kroppen och pig-
gar upp immunförsvaret.

Just nu är chilitrenden het i Sverige. 
Vi köper chili som aldrig förr och vill 

lära oss allt om chilins 
olika smaker. De 

chili med väldigt 
stark mat, vilket 
kanske inte är så 
konstigt. Vissa 
sorter, som ha-
banero och piri 

6 – 8 portioner
1  kg lammstek utan ben  

(med ben 1 ½ kg)
½ tsk malda nejlikor
1 ½ tsk malen spiskummin
2 tsk torkad oregano
2 msk majsolja
2 lagerblad

Chiliblandning
2 guajillochilifrukter
1 anchochili
1 chipotlechili
1 silverlök
5 vitlöksklyftor
6 dl vatten
1 köttbuljongtärning
½ dl äppelcidervinäger
2 tsk fisksås

Karamelliserad lök
2 silverlökar
1 msk smör

Till servering
varma tortillabröd
s alsa på rostade tomater 
eller chipotlesalsa

1) Sätt ugnen på 120 grader. Ta av stjälkarna 
på chilifrukterna till chiliblandningen. 
Rosta frukterna i 20–30 sekunder på båda 
sidorna i en het och torr stekpanna. 
2) Finhacka silverlök och vitlök. Koka upp 
vatten med silverlök, vitlök, buljongtärning,  

3) Lägg chilifrukterna i den varma väts-
kan och låt dra i 15 minuter. Lägg sedan 
blandningen i en mixer och kör till en slät 
konsistens.
4) Blanda malda nejlikor, spiskummin 
och oregano. Klappa in köttet med krydd- 

piri, är bland de starkaste kryddor som 

stark, paprika till exempel.

till chilifrukter, det är därför deras chili 

detta land som deras smakutvecklare, 

Bland annat har hennes kulinariska 

Taco mexican style, där den trendiga fruk-
ten spelar en avgörande roll. 

den unika tacokultur vi har här i Sverige, 
konstaterar hon att vår fredagsmys- 
variant inte har så mycket gemensamt 
med den mexikanska tacon.

– Om vi vill att tacos ska smaka som 

olika sorter, alla med olika smak, säger 

– Rosmarin och persilja till exempel, 
är båda örter, men smakar helt annor-
lunda. Färsk basilika smakar inte heller 
som den torkade gör. På samma sätt är 
det med chilin.

smaker av chili, är att prova tre olika 
torkade varianter: till exempel ancho, 
guajillo och chipotle.

Torkad chili är något helt annat än 
färsk. När vätskan vandrar ur frukten, 
väggarna drar ihop sig, chilin ändrar 
färg och skalet bli sprött – ja, då händer 
det något magiskt med smakerna. 

ANCHO: 
lika bra till efterrätter med choklad som till grytor med 

– Fyllig och mustig smak snarare än stark. Mexikos mot-svarighet till buljongtärningen, säger Malin Eriksson.
CHIPOTLE: Rökig, fyllig hetta med inslag av jord, sötma och kakao. Den rökta jalapeñon har tagit världen med storm. Chipotlen plockas när den är så mogen att den torkat något. Passar i grytor, salsor, såser och marinader.– Den här känns! Rökighet och massor av smak gör den  till en av mina favoriter, säger Malin Eriksson.

GUAJILLO: 
grönt te. Vill du förvälla den låter du guajillo-chilin  ligga lite längre i vatten än andra sorter. Passar utmärkt  

smör. Det blir jättegott!

blandningen och bryn runt om i olja i en 
ugnssäker gryta (gärna gjutjärn). Lägg i 
lagerbladen, tillsätt chiliblandningen, sätt 
på locket och låt stå i ugnen i 4 timmar.  
5) -
lar och blanda det med stekvätskan som 
bildats i grytan.
6) Gör under tiden den karamelliserade 
löken. Strimla löken och fräs den mjuk i 
smöret på låg värme utan att den tar färg.
Servera köttet tillsammans med tortil-
labröd, salsa på rostade tomater och kara-
melliserad lök.
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Det här  
är Malin 

Eriksson.

 
en djupdykning i tacoland  
i sin bok  Taco mexican 
style. Här bjuder hon på 
härlig mexikansk bbq, bar-
bacoa med smak av ancho, 
guajillo och chipotle.

– i vår är chili hetare än någonsin!
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VARDAGS AKUTEN / Mer grönt

VAD GÖR DU med broccoli och blomkål 
förutom att koka dem? Och hur passar den 
trendiga kålen in i en vardagsmiddag?  
Hos familjen Bohlin är det pappa Kalle 
som står för mest vardagsmatlagning, 
och när det handlar om att snabbt få 
middagen på bordet är det lätt att bara 
välja det gamla vanliga.

– Grönsakerna måste få ta större plats 
på min tallrik, som kille är det lätt att 
fortsätta i tonårsbeteendet och lassa in för 
stora mängder kött, potatis och pasta. Jag 
sitter ganska still i jobbet och behöver äta 
mer varierat, säger Kalle. 

Inget dramatiskt, utan en smidig över-
gång till familjevänliga och roliga grön-
saksrätter är vad han önskar sig. 

– Barn med mycket spring i benen be-
höver pasta och potatis, men vi vuxna mår 
bättre av att få i oss mer grönsaker, säger 
Sara Begner. Bonusen med matiga tillbehör 

Så lyckas du, 
6 smarta tips

är att de ganska snart spelar huvudrollen 
på tallriken och du kommer även att äta en 
mindre mängd kött, fortsätter hon. 

På nästa sida får du se hur Sara guidar 
familjen Bohlin in i en grönare vardag.

FAMILJEN  
I HUSET
Kalle och Lena Bohlin 
med döttrarna Alice,  
6 år, och Wilma, 8 år.

BOR: I Täby.

GÖR: Kalle är lastbils-

-
bildskommunikation.

Middagstallriken behöver möbleras  
om och ge plats för mer grönt. ”Jag har  
tröttnat på tomat, sallad och gurka och  
vill hitta nya grönsaker som hela  

familjen gillar”, säger Kalle Bohlin. 
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

Matkreatören
Sara Begner rycker ut!
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Ok, jag  
kommer.  

Det här fixar  
vi lätt.

Prova en god frukost 
gjord på havre! 

AXAs havreprodukter är nyckelhålsmärkta och rika på
fi brer och fullkorn. Ge dig själv en bra start på dagen!
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Bra mat från 
Lantmännen

FAVORITGRÖNSAK: 
Avokado.

KALLES KÖKSFA-
VORIT: ”Stavmix-
ern, den fungerar 
till väldigt mycket.”

KOPPLAR AV MED: 
”Bäst är när hela 

med båten.”

Hjälp, jag  
behöver grönsaks-

inspiration!
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VARDAGS AKUTEN / Mer grönt

3 4

 3 med en schysst 
böna som mättar
De är billiga, klimatsmarta och goda, dess-

utom har bönor och linser högt fiberinnehåll 

som gör dig mätt. Vill du upptäcka fler sorter 

hittar du dem färdigkokta i hyllan, bland de 

färska grönsakerna och i frysdisken. 

Sugar snaps

Linser

Sojabönor

Jordnötter

Haricots verts

Vaxbönor

Kikärtor

Sockerärtor

1  
grönsaker!

Ska förändringen med mer grönt på tallriken 

bli lyckad behöver grönsakerna ta plats i 

matlagningen och bli fullvärdiga tillbehör  

till middagen. Tänk bort en kall sallad och 

säg välkommen till varma grönsaksrätter 

som gör dig ordentligt mätt. Utöka inköps-

listan med:

6Recepten som gör veckans middagar grönare5En bra  
middag har 

tuggmotstånd
Paul Svensson är en av våra främ-

sta kockar och han utgår alltid från 

grönsakerna när han lagar mat för att 

sedan komplettera med kött eller fisk. 

Här är hans bästa tips för grönare 

familjemiddagar.

 Variera tillagningen. ”Laga 

samma grönsak på olika sätt.  

Morot kan serveras ugnsrostad, kokt 

eller rå. Ge den en tilltalande presenta-

tion med separata smaksättare som 

gör det lätt att prova.”

 Tänk på tuggmotståndet. ”Njutning-

en ökar om middagen innehåller olika 

konsistenser. Ersätt pasta och potatis 

med obehandlat spannmål som dinkel, 

råg eller korn, och det finns väldigt 

mycket gott man kan göra med svenska 

torkade bönor.”

 Hitta en grön favoriträtt. ”Mina barn 

gillar råstekta grönsaker med mycket 

romanesco och en god currysås.”

4Strunta i alla 
konstiga dieter

GI, LCHF och 5:2 i all ära, men det finns en väl 

beprövad metod som är överlägsen alla andra. 

Beslutet att låta middagsmaten bli grönare 

ger tveklöst positiv effekt på både miljön och 

midjan – du mår bättre.

2  Våga fråga
Hugg tag i butikens grönsaksansvarige  

och be om råd och recepttips på grönsaker 

du inte sett eller provat tidigare. Glöm inte 

bort att fråga vad som är i 

säsong för att få maximal 

smakupplevelse, och vill du 

ha ännu mer receptinspira-

tion finns det på coop.se. 

sedan 

Hä
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M t

Låt grönsakerna spela huvudrollen och komplettera bara med en mindre mängd fisk, kyckling, vegobiff eller korv.

 Broccoli
 Blomkål

 Aubergine
 Paprika

 Kål av alla sorter

Måndag

Den är också 

en baljväxt!

             foto: Jakob F
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Sara, Alice och 

Wilma hjälps åt 

med middagen.

Färdiga köttbullar 

blir ett komple-

ment till grön-

sakerna.

Det blir extra gott 
när man varit med 
och lagat själv.

Så här härlig  

blir broccoli- 

gratängen.

å grönsake

gare. Glöm inte 

l 

du 
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BASILIKASTUVAD SPENAT
TID: 15 MIN

4 PORTIONER

k 1 msk smör

k 1 stor strimlad gul lök

k 2 skivade vitlöksklyftor

k  ½ skivad röd chili

k 1 ½ msk vetemjöl

2 dl vatten

k 2 dl grädde

k 300 g färsk spenat

k 1 kruka grovhackad basilika

salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Smält smör i en kastrull. Stek 

lök, vitlök och chili utan att de tar 

färg 2–3 min. 

2. Strö över mjöl och rör om.  

Häll på vatten och koka under 

omrörning 2 min. 

3. Tillsätt grädde och koka ytter-

ligare ca 3 min. 

4. Lägg i spenat och basilika. Rör 

tills all spenat mjuknat och smaka 

av med salt och peppar.

Passar till:   Gott med rökt lax och 

potatis, eller med en stekt fläsk-

kotlett. Chilin kan uteslutas om man 

tycker det blir för hett.



3 6

BLOMKÅL I 
RöD CURRYSaS
TID: 20 MIN  

4 PORTIONER

k 1 kg blomkål, i buketter

k 1 burk kokosmjölk (400 ml)

1 ½ msk röd currypasta

k 150 g sugar snaps

1 tsk salt

k färsk koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg blomkål, kokosmjölk  

och currypasta i en kastrull  

med lock. Låt sjuda ca 10 min. 

Rör om då och då.

2. Tillsätt sugar snaps och salt, 

sjud ytterligare 3 min.

3. Toppa med klippt koriander 

vid servering.

Passar till:   Vid servering, lägg 
räkor på blomkålen så de blir 
varma och servera med ris eller 
nudlar. Rätten passar även bra 
med kyckling eller fisk.

HONUNGSROSTAD  
VITKaL
TID: 35 MIN  UGN: 200°  

4 PORTIONER

k  700 g vitkål eller  

spetskål

k 2 msk olivolja

k 2 msk honung

1 dl ajvar relish

½ tsk flingsalt 

k svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skär kålen i stora klyftor  

och lägg dem på en plåt. 

3. Ringla över olja och honung. 

4. Klicka ut ajvar och krydda 

med salt och peppar. Rosta  

mitt i ugnen ca 30 min.

Passar till:   Servera med en 
schnitzel eller annat fläskkött. 
Även gott med grillad kyckling  
eller köttbullar.
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VARDAGS AKUTEN / Mer grönt

Tisdag

Smart och snabbt 

med allt i ett!

Torsdag

Fredag

Hej Kalle, har middagsmaten 

blivit grönare?

– Absolut, jag har fått den 

inspiration som jag sak nade, 

broccoli med fetaost i ugnen 

hade jag aldrig kommit på själv. 

Det roliga är att även barnen 

gillar maten och jag har verkligen 

fått upp ögonen för mer grönt.

Vill du också  
få hjälp  
av Sara?
Sinar tiden, lusten eller 

orken? Har du problem 

med matvardagen?  

Mejla oss på mersmak@

coop.se, skriv ”Vardags-

akuten” i ämnesraden. 

Berätta om dig och din 

situation, och skicka gärna 

med en bild på familjen. 

2 veckor  
senare

UGNSBAKADE BöNOR
TID: 30 MIN   UGN: 200°  

4 PORTIONER

k 1 burk kikärtor (400 g)

k  1 paket frysta tinade 

sojabönor (250 g)

k 1 tärnad paprika

k 250 g cocktailtomater

k 2 pressade vitlöksklyftor

k ½ dl olivolja

k 2 msk hackad färsk timjan

k 1 msk honung

½ tsk salt

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Skölj kikärtorna. Lägg dem  

i en ugnsform, ca 20 x 30 cm. 

Fördela resten av ingredien-

serna i formen och vänd runt. 

3. Tillaga mitt i ugnen  

ca 20 min. 

Passar till:   Rätten är ett  
proteinrikt och mättande till-
behör, så det räcker att servera 
med t ex en liten köttfärsbiff.

FETAOSTGRATINERAD 
BROCCOLI
TID: 30 MIN  UGN: 200°  

4 PORTIONER

k 500 g broccoli i buketter

k 200 g fetaost

k ½ dl olivolja

k pressad saft av ½ citron

½ tsk flingsalt

k ¼ tsk nymalen svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.

2. Lägg broccoli i en ugnssäker 

form och smula över fetaost. 

Ringla på olja och pressa lite  

av citronen. Salta och peppra. 

3. Gratinera mitt i ugnen 20–25 

min. Servera med resten av 

citronen.

Passar till:   Det här är ett gott 
grönsakstillbehör som passar 
det mesta. Servera med allt 
från färdiga köttbullar, till fisk 
eller en god köttbit.

Onsdag

Nu tar  det gröna mer plats 

på tallriken hos familjen 

Bohlin.

Grillad paprika-  
och vitlökskorv med  
godaste tillbehören

SENAPSSLAW
 1 salladskålshuvud, strimlat
 1 dl majonnäs
 1 dl amerikansk senap
 1 dl äppelcidervinäger
 1 dl socker
 1–2 tsk salt
 2 tsk svartpeppar, nymalen
 2 tsk bruna senapsfrön

Börja med att lägga 
salladskålsstrimlorna i kallt 
vatten med lite salt i, låt dra 
i 30 minuter.
Sila bort vattnet från kålen och 
pressa ut det vatten som är kvar.
Blanda samman övriga 
ingredienser, smaka av.
Vänd i kålstrimlorna och låt stå 
kallt i 30 minuter innan servering. 

SVARTPEPPARBACON
 
 svartpeppar, grov- & nymalen

Lägg baconstrimlorna i en panna 
och stek dem knapriga på 
medelhög värme.
När de börjar bli klara, krydda 
rikligt med svartpeppar.
Låt rinna av på hushållspapper.

SRIRACHAKETCHUP
 1 dl Srirachasås (het chilisås)
 1 dl ketchup
 1 tsk Tabascosås
 2 msk socker
 2 msk vitvinsvinäger
 salt & peppar

Kallblanda alla ingredienser.
Smaka av med salt, peppar 
och eventuellt extra socker och 
vinäger till rätt balans.

Servera tillbehören till grillad 
paprika & vitlökskorv.

Nu är det dags att tända grillen och lägga på årets stora korvnyhet  
från Scan, tre råkorvar med en kötthalt på hela 95 %.  

Mer Smak i samarbete med Scan

Blir klara på 10 minuter 
Scan har tagit fram tre spännande råkorvar. De är grovmalda, innehåller 
enbart svenskt kött och är stoppade i fårtarm. Eftersom de är smala 
behöver de bara tio minuter på grillen eller i stekpannan för att bli klara.

Timjan & Tomat: Mild, örtig smak av timjan och tomat. Kötthalt 95 %. Fetthalt 22 %.
Anchochili & Svartpeppar: Fruktig smak av anchochili avrundad med svartpeppar.  
Kötthalt 95 %. Fetthalt 22 %.
Paprika & Vitlök: Fyllig smak av vitlök och het paprika. Kötthalt 95 %. Fetthalt 22 %.

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



39m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 4

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.

Tips och erbjudanden för dig som               är medlem och ägare

Du äger!

FORSKNINGEN HAR 
TAGIT KÅL PÅ MYCKET
Listan på sjukdomar som vi i Sverige har vaccin och botemedel mot 
kan göras lång, tyvärr är cancer inte en av dem. 
Stöd forskningen genom ditt bidrag till Bröstcancerfonden så vi kan 
stryka ett streck över bröstcancern – för gott.

Ring 0939-100 00 25 och skänk 25 kr till Bröstcancerfonden
PlusGiro: 90 05 91-9   Bankgiro: 900 5919   www.brostcancerfonden.se

Nu drar vi i gång Änglamarkspriset 

2014! I år söker vi entusiaster och 

mathjältar som jobbar hårt för att 

göra matlandet Sverige ännu bättre. 

Ta chansen att nominera din favorit 

till årets Änglamarkspris. Gå in 

på coop.se/anglamarkspriset och 

läs mer om årets tema Svenskt på 

tallriken.  

SEDAN ÄNGLAMARKSPRISET instiftades 
2002 har 13 miljövänliga initiativ vunnit 
det prestigefyllda priset. Förra året  
röstade svenska folket fram kafékedjan  
Barista som vinnare, och året innan 
dess gick priset till Anders Wilhelmson 
för hans geniala uppfinning Peepoo.  
Vi fick en pratstund med professor  
Wilhelmson för att höra vad Ängla-
markspriset har betytt för honom, och 

vad som har hänt sedan 
han fick det.
– Väldigt mycket! Inte 
minst som uppmuntran 
och bekräftelse. Kon-
takterna med Coop, We 

Effect och Vi-skogen har varit viktiga, 
både för företaget Peepoople som till-
verkar Peepoo och för mig personligen.
Du blev Änglamarksstipendiat 2012,  

hur många Peepoo har ni levererat sedan 

dess?

– Vi har levererat en miljon peepoos 
till Filippinerna och Pakistan, och  
ungefär 10 000 skolbarn i kenyanska 
Kibera, Nairobis slumområde, använder 
i dag engångstoaletterna. Vi har också 
pilotprojekt i flyktingläger i Syrien och 
Kongo. Vi bygger en helt ny industri  
och har investerat 30 miljoner kronor  
i produktionen av Peepoos. 

Din nästa utmaning?

– Jag är rådgivare i ett annat nystar-
tat bolag inom ekologisk mat. Det tror 
jag mycket på.
Din uppfinning gör verkligen skillnad och 

räddar liv! Vad är din största personliga 

belöning?

– Jag vet att Peepoo räddat liv och 
hindrat unga flickor från att bli våldtag-
na, det känns helt fantastiskt att få bidra 
till det. Men jag är otålig – vi måste nå 
ut så mycket längre! Peepoo har visat 
mig att vi kan förändra världen, samti-
digt vet jag hur mycket som behövs och 
hur stora våra problem är. Har jag blivit 
ödmjukare då? Nej, snarare argare.

p
v
h
–
m
o
t

Eff t h Vi k n

Peepoo är en bionedbrytbar 
engångstoalett. Innehållet 
förvandlas till gödsel inom  
2  veckor.

Varje år dör 1,5 miljoner barn 
av vatten som förorenats av 
avföring. Med Peepoo  går det 
att undvika.

”JAG VET  
ATT PEEPOO

RÄDDAT  
LIV”

nystar-
t tror 

ad och 

nliga 

v och 
våldtag-
t få bidra 
åste nå 
visat 

, samti-
övs och 
jag blivit 

gare.

nystar  Fakta Peepoo
  Mer än 2,6 miljarder människor saknar 
tillgång till toalett. I brist på toaletter töms 
latriner i floder och vattendrag eller direkt 
på gatan. När vattnet förorenas av avföring 
skapas stora hälsoproblem.  

  I områden utan toalett innebär det stor 
otrygghet och risk att uträtta sina behov,  
speciellt för kvinnor som blir föremål för 
sexuella trakasserier och våldtäkt. 

  Peepoo är en nedbrytbar engångstoalett.  
I en Peepoo bryts farliga ämnen ned inom  
två veckor –  till skillnad från de två år som  
processen tar om behovet uträttas i det fria. 

                  Läs mer på peepoople.com

nominera  
din hjälte!

Dags att 
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Världens smaker 
fi nns i frysen! 

Thailändskt på måndag. Indiskt på tisdag. Japanskt på onsdag. Låt veckans luncher 

gå i världens smaker. I frysdisken hittar du vår Thai Red Curry, nu med ännu godare recept. 
Och dessutom andra rätter med inspiration från världens hörn. 

Lokala avvikelser kan förekomma.

Medlemspanelens förslag – nu i våra butiker

GRILL-LAX

Norsk lax i behändig aluminium- 

förpackning redo att läggas på 

grillen. Kommer i två varianter,  

en naturell samt en kryddad  

med citronpeppar.

PULLED PORK

Svenskt kött. Slow cooked 

picnicbog i smakrik BBQ-marinad. 

Köttet värms i ugn eller på grillen, 

blandas med vätskan från till-

lagningen och dras därefter isär, 

därav namnet ”Pulled Pork”. 

TVÅ SORTERS RIBS

Svenskt kött. Slow cooked  

spareribs (av gris). Finns i två  

varianter, en het chilimarinerad  

med smak av kajenn och  

paprika och en rökig BBQ-

marinerad med smak av honung.

KRYDDIGA KORVAR

Anchochili  
och rökt paprika.

Salsiccia, timjan och citron.

Fänkål och äpple.

Vad är det medlemspanelen efterfrågar?

– De flesta vill grilla oftare och få  

hjälp med att hitta snabba genvägar till 

grillmiddagen.

Kan du ge några exempel på hur panelen 

varit med påverkat?

– Lax som enlig panelen är den mest 

populära fisken att grilla, kommer nu i två 

smaker och i en behändig aluminiumför-

packning, redo att lägga på grillen. De 

populära tillbehören, som grillade grön-

saker, smaksatta med basilika, kommer 

också i en aluminiumform, som man kan 

lägga direkt på grillen. 

Nyheter från köttdisken då?

– Pulled pork är nu supertrendigt att 

grilla! Köttet i pulled pork är tillagat under 

lång tid i en lufttät förpackning vilket gör att 

alla aromer bevaras och köttet blir väldigt 

mört. Snabbt och enkelt att grilla.

Hälften av medlemspanelen ville testa 

nyheter på grillen. Vad kan ni överraska 

dem med?  

– Våra spareribs! De kommer i två varian-

ter, en i het chilimarinad med smak av kajenn 

och paprika, och en rökig BBQ-marinad med 

smak av honung. Båda varianterna är färdiga 

för grillen. Våra nya korvar kommer i tre 

spännande smaker, alla med hög kötthalt. 

Har man svårt att välja, kan man köpa en 

grillbricka med tre olika sorter; chorizo, 

kabanoss och bratwurst. 

Det verkar som om panelen kommer att  

bli nöjd?

– Ja, de flesta vill ju grilla oftare och det 

kommer märkas i butikerna. Vi har aldrig 

haft ett så stort och spännande grillsorti-

Förra året frågade Coop närmare  

1 600 medlemmar hur butikerna 

kan bli bättre på grillat. Nu går 

önskemålen att hitta i hyllorna.

– Det är fantastiskt roligt att  

så många medlemmar tyckt till  

om grillat. Det har inspirerat oss 

att ta fram fler nya spännande  

produkter, säger Sara Thomsen, 

analytiker, Coop Medlemspanel. 

ment som i år. Dessutom är förpackningarna 

snygga och kommer att sticka ut.  

Vad kommer ligga på din grill i sommar? 

Kanske något från säsongens nya sorti-

ment? 

– Jag följer trenden och lägger hela mid-

dagen på grillen. Som förrätt blir det sparris 

och halloumi och till varmrätt, surf n’turf, 

som är en grillrätt med både fisk och nötkött. 

Till det blir det en hemgjord potatissallad. 

Lagom till efterglöden lägger jag på färska 

frukter – en perfekt avslutning på  

grillmiddagen, säger Sara 

Thomsen.

ÄNTLIGEN
– nu finns dina grillfavoriter i butik!

Håll  
utkik efter  
säsongens  
nyheter!

Vill du också vara  
med och tycka till i  

Coop Medlemspanel?
Läs mer på coop.se/ 

medlemspanel
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ANSLAGSTAVLAN / Apri l

Coops Senior designer, Petra 

Östh, har en het favorit när det 

gäller månadens snyggaste 

design – Coops nya te!

 ”Matglädje” kan se ut på massor av olika 
sätt, men om Xerxes 2 år, får bestämma 
så ser den ut så här. Vinnarbilden i vår 
fototävling ”Matglädje” tog mamma 
Elisabeth Öberg, 39 år, från Alnö. När hon 
fick beskedet att hon hade vunnit 60 000 
kronor i prispengar, fick hon en smärre 
chock. Så här beskriver hon sin segeryra.   

– Hela familjen satt i bilen efter en 
ovanligt stressig dag. Jag läste mejlet 
från Coop på mobiltelefonen och blev så 
chockad och glad att tårarna bara rann. 
Jag tjoade, skrek och bad min sambo 
Marcus att stanna bilen, så att han själv 
kunde läsa eftersom jag inte fick ur mig 
ett enda ord. Prispengarna hade inte  
kunnat komma mera lägligt eftersom 
plånboken var extra tunn då jag hade 
varit långtidssjukskriven. Hittills har vi 
handlat mat på Coop för pengarna och  
så försöker vi att lägga undan lite till en 
resa, med sol, bus, bad och glass förstås.

– Den är inte bara fin på utsidan utan överraskar även med 
roligt tryck på insidan. Har man glömt hur man brygger 
den perfekta koppen te, hittar man recept på insidan av 
locket. Både snyggt och fiffigt alltså, tycker Petra.

Tävla om kläder 
VINN 1 500 KR!

ÄTER DIN 
FAMILJ SÄLLAN 
ELLER ALDRIG 
EKOLOGISKT? 
BRA!
Nu söker vi en barnfamilj som vill 

vara med i en film. Enda kravet är 

att ni inte brukar äta ekologiskt. 

Läs mer på coop.se/sokes

Månadens filmerbjudanden är två 

säkra kort, oavsett om du gillar  

komedi eller action.

10 000 timmar
– premiär 4 april.
En komedi om hopp och drömmar där  
Peter Magnusson spelar huvudrol-
len som Eric. Eric vinner stort på en 
skraplott och slutar på jobbet för att 
i stället bli fotbollsspelare – trots att 
han egentligen inte kan spela fotboll. 
Han tror benhårt på att man kan bli bra 
på vad som helst, bara man ägnar det 
10 000 timmar av hård och målmed-
veten träning.

Medlemserbjudande:   Gå 2 för 150 kr.

Så här bokar du:   Gå in på coop.se  
och klickar in på SF-erbjudandet. Där 
får du en kupong som du kan skriva ut 
eller visa upp i mobilen när du gör ditt 
köp i biljettluckan på biografen.

Non-Stop
– premiär 11 april.
En actionrulle där vi möter Marks, en 
utbränd veteran inom flygvapnet som 
betraktar sin tjänst som ett skriv-
bordsarbete i luften, till den dag då 
han utsätts för hot, och utpressning 
om att en passagerare kommer att dö 
var tjugonde minut. Ännu mer skräm-
mande blir det då det visar sig att det 
är Marks kollega som skickat med-
delandet. I rollerna ser vi bland annat 
Liam Neeson och Julianne Moore. 

Svensk ”feel good”  

med Peter Magnusson.

Liam Neeson i Non-Stop.

Filmdax

Semestersugen? Välj mellan 650 hotell och 220 destinationer med

Coop Hotellpremie. Läs mer och boka på coop.se/hotellpremie.

Petras  
designfavorit

Tea for two? Or three, 

or four, or…

kl

Mejla ditt svar 
senast den 19 maj 

till mersmak@coop.

se. Märk mejlet med 
”Brothers”.  Vinnarna 

publiceras på  
coop.se.

 10 000 TIMMAR 
& NON-STOP

XERXES MATGLÄDJE 

Xerxes är en  

glad kille som älskar 

att äta glass och leka 

med sina storebröder 

Maximilian, 8, och 

Dexter, 5.Brothers är den av Coops samarbetspart-

ners som bäst förstår sig på killar, i alla 

fall när det gäller klädstil. Vill du vara rätt 

klädd i vår eller köpa studentkostymen re-

dan nu? Kolla in nätbutiken, brothers.se. 

Här hittar du allt från välsittande kostymer 

och kavajer med tillhörande accessoarer 

ner till strumporna och allt däremellan. 

Bäst av allt – nu får du återbäring även här. 

Var med och tävla om tre presentkort på 

Brothers à 1 500 kronor. Allt du behöver 

göra är att svara på frågan nedan och 

motivera med tre meningar varför just du 

ska vinna. 

Hur många butiker har Brothers i Sverige?

1. 52                X. 12                 2. 77

(Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.)



En dröm 
att växa i

En dröm som kan leva 
året om är den om ett 
eget växthus. Om 
våren är jorddoften 

härligt intensiv, och det är här i värmen 
och ljuset som du tar årets första spadtag.  
I ett växthus fortsätter det att frodas långt in 
på hösten och under vintern kan växthuset 
gärna få vara hoppet om att snön en dag 
kommer att smälta.

Att investera i ett växthus behöver inte alls 
vara märkvärdigt. Växterna mår lika bra i ett 
enkelt växthus som i ett mer påkostat. Vill du 
däremot kunna odla hela året, eller kanske ha 
det som ett uterum och bjuda in till skördefest? 
Ja, då krävs det självklart ett större utrymme.

Inger Palmstierna har skrivit flera träd-
gårdsböcker, bland annat om växthus, och har 
stora kunskaper om allt som växer. I sitt eget 

växthus, hemma på Ven i Öresund, 
har hon förodlat både sommar-
blommor och grönsaker. 
Tomatodlingen drog hon i gång 
redan i februari! 

– Med ett växthus kommer 
våren snabbare och sommaren varar 

så mycket längre. Här kan man odla det mesta 
som vår korta sommar annars inte tillåter.  
Vad sägs om bönor, mangold, spenat och rucola 
i vårsalladen, eller jordgubbar redan till 
midsommar! 

Att ha ett växthus beskriver Inger som att  
ha ett älskat husdjur.

– Det behöver uppmärksamhet och omvård-
nad, men precis som med en hund får man 
massor med kärlek tillbaka. Växthuset är 
verkligen platsen där drömmar förverkligas 
och där lusten att odla frodas.  

Att drömma kostar ingenting. Men att förverkliga 
en dröm kan kosta en slant. En båt, ett nytt kök  

eller ett växthus – vad du än drömmer om kan det  
vara värt att ta en titt på Coop Privatlån. 

va
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Att tänka på innan första spadtaget
Vad ska du ha växt-

huset till, oas eller drivhus?
Välj gärna en storlek 

större än du tänkt från 
början – det är lätt att  
”växa ur” sitt växthus. 

   Placera vid ett vind-
skyddat, soligt och plant 
läge. Undvik höga plante-

ringar runt om eftersom de 
kan skugga odlingen.

 Du ska kunna stå rakt 
i mitten och taket måste 
luta så att snön kan glida av. 
Långsidorna får heller inte 
vara så låga att det blir svårt 
att komma åt plantorna.   

 Vill du odla året om? 

Förbered för el och vatten. 
Då är det lättare att montera 
in värmefläkt eller bevatt-
ningssystem senare.

 Bygglov behövs för 
växthus större än 15 kva-
dratmeter. Har man redan 
utnyttjat friggebodmöjlig-
heten måste bygglov sökas. 

Så här får du råd

Längtar du också efter ett växthus? Eller kanske  
en båt att upptäcka nya vikar med, en veranda  
i kvällssol eller ett utomhuskök att samlas runt?  
Ta en titt på Coop Privatlån. Coop ägs av över 
tre miljoner medlemmar. När du lånar hos Coop 
lånar du därför av dig själv och de andra med-
lemmarna.

När du som medlem tecknar Coop Privatlån 
får du alltid 0,5 procent lägre ränta. Dessutom 
ingår försäkringen Coop Låneskydd i tre måna-
der utan kostnad för alla huvudlåntagare. Den  
kan hjälpa dig att betala tillbaka ditt lån om du 
plötsligt skulle förlora din inkomst. 

Du kan ansöka om 20 000–250 000 kronor. 
Den individuella räntan är 4,95–13,95 %. 

Läs mer och ansök i dag, svaret får du 
direkt. Coop.se/privatlan.

R ÄKNEEXEMPEL
MedMera Bank har en rörlig ränta och tillämpar en individuell  
räntesättning utifrån dina förutsättningar (ränta för närva-
rande 4,95 % –13,95 %). Vid en rörlig årsränta på 5,95 % blir 
den effektiva räntan 6,24 %, för ett annuitetslån på 100 000 kr 
och en åter betalningstid på 5 år.

Givet att räntan förblir oförändrad och att du betalar via 
autogiro blir det totala beloppet att återbetala 116 356 kr och 
din månadskostnad 1 959 kr.

Aviavgift på 20 kr kan tillkomma om du väljer att inte betala  
via autogiro, och en uppläggningsavgift på 395 kr om du inte  
signerar ditt skuldebrev med e-legitimation. Vid aviavgift och  
uppläggningsavgift blir den effektiva räntan  
i stället 6,86 % (2013-11-13).
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Bänka dig
Ta dig tid att bara sitta och njuta av allt 

som växer. Grålaserad bänk, 499 kr.

Ekologisk jord
Kravmärkt blomjord för balkong och  

krukor, med naturgödselkompost  

från svenska frigående djur. Godkänd för  

ekologisk odling, 49 kr eller 139 kr/3 st.

Vattenkanna
Plastkanna 10 liter i nya färgen 

lime, 39,90 kr.

Livade holkar
Lika mycket pynt som bostad åt trädgårdens små  

gäster. Fågelholk i trä med plåttak, 89 kr/st.

Ordnad odling
Grålaserade pallkragar i två storlekar 

som kan byggas ihop. Stor (80 x120 cm), 

149 kr eller 259 kr/2 st. Liten, 129 kr 

eller 229 kr/2 st. 

Engelsk charm
Bekväma och praktiska handredskap  

i engelsk stil. Renskniv, plantspade  

och kultivator, 59 kr/st.

Lysande  
lanterna 

Tyglanterna som ger  

trädgårdsfesten ett magiskt  

skimmer. Finns även i  

svart och lime. 259 kr.  

(Coop Bygg) 

Plantera mera
Grålaserat planteringsbord  

för omplantering och sådd.  

Förvaringshylla för krukor  

och redskap. 369 kr.

Hoho!
Låt den här sötnosen  

i keramik stå och uggla  

i trädgården. Finns även  

i svart. Liten, 23 cm,  

179 kr, stor, 40 cm,  

259 kr. (Coop Bygg)

Snyggt i zink
De fina zinkskålarna med många 

användningsområden finns  

i flera storlekar, 29–69 kr/st.

Lugnet sprider sig i  
kroppen så fort du sticker 

fingrarna i jorden. 
Med nya rejäla redskap 
och trendiga trädgårds-

prylar kan du börja  
redan i helgen.

TRÄDGÅRDS-   
     GLÄDJE

BROTHER S.SE 

KÖP KOSTYM:

SKJORTA 
   + SLIPS

 PÅ KÖPET

KÖP KOSTYM:

SKJORTA 
   + SLIPS

 PÅ KÖPET
Gäller utvalda skjortor och slipsar vid  

köp av kostym från ord. pris 2 495:- 
(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

GäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGääGäGGGäGäGäGäGäGäGääGäGällllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllererererererererererererereereereerereerrerrrerererereererererereerererereerereree uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutvtvtvtvttvtvtvtvtttvtvtvtvtvtvtvtvtvtvtvttvvtvvtvtvtvtvtvtvvtvvvvvvvvvvvtvtvvtvalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalaalalaaalaaalalaaaaaaaaaalalalldadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadaddadaddadadaddadaadaaddadaadaaddda ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssskjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjjkjkjkjkjkjkjkjkkjkjkjkjkkjkjjjjjorororororororororororororooooorororrororororororororororororoooroorrororororooo totototottototottottttotototototototototototototototootootototototototootoooootorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ococococococococococococococococococcoccococococoococococococococococcocococococcooocococch hh hhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhh hhhhhhhhhh slslslslslslslslslslslslsllslslslslslslsslslssslsslssslslssslssslslsssssssslipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipippipppppipppipipipsasasasasasasasasasasasasasasasasassasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasassassssas r r rrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrrr rrrrrrrrr rrrr viviviviviviiviviviviviviviviviviviviivivivivivivivivvivivvivivivivvivvvivvid dd dd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dd
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Gäller utvalda skjortor och slipsar vid  
köp av kostym från ord. pris 2 495:- 

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

Alltid återbäring 
när du handlar hos 

Brothers!

m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 4
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MATRESAN / Mexiko
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DET BLIR INTE FÄRSKARE – eller mer lokalt  
– än så här. 

Den lilla plastskålen framför mig är 
fylld med ceviche – finstrimlad fisk i en 
marinad av limejuice, koriander och röd-
lök. Till det serveras guacamole, majschips 
och kall öl.

Vi sitter på en brygga vid en liten obe-
bodd ö strax utanför Isla Holbox, längst 
norrut på den mexikanska Yucatánhalvön. 
Vi har precis avslutat en fisketur i Karibis-
ka havet och lunchen som just serverats av 
båtens besättning är resultatet av dagens 
fångst. Snacka om fiskelycka. 

Efter lunchen hoppar vi ombord på den 
lilla motorbåten och puttrar tillbaka till 
Isla Holbox, vår utgångspunkt för resan. 
Ön var länge ryggsäcksresenärernas hem-
lighet, men för ett par år sedan lanserades 
den som nytt charterresmål, som gjort 
för svenskar som vill uppleva det genuina 
Mexiko och slappa vid oförstörda sand-
stränder. De flesta hotellen ligger direkt  
på stranden och har bungalows med kryp-
avstånd till havet. 

Isla Holbox är som ett eget universum, 
långt från både partymetropolen Cancun 
och mexikanska maffiauppgörelser. Det är 
också ett perfekt resmål för den som vill 
upptäcka det mexikanska köket. De flesta 
restaurangerna ligger centrerade runt 

torget som är öns lilla centrum. Här finns 
också mysiga kaféer och ambulerande 
tacovagnar där man kan klippa en taco i 
mjuk tortilla på vägen till eller från stran-
den. De kostar runt en tia och är en liten 
smaksensation, åtminstone för den som 
är van vid försvenskad texmex. Här finns 
också pizzerian med öns mest omtalade 
rätt – hummerpizza – och en liten fabrik 

som säljer lokalproducerad glass med  
smaker som mango, ananas och kokos.
Efter en vecka på ön fortsätter vi söderut 
längs Mayarivieran, kusten som kantar 
Yucatánhalvön och som lockar med några 
av världens vackraste stränder. Här finns 
populära charterresmål som Playa del 
Carmen och Cancun.  

Längst i söder ligger Tulum, en ort som 
skiljer sig från de övriga strandorterna. 
Här finns inga stora hotellkomplex eller 
discotek – hit åker man för att bo i en 
mysig strandcabaña, dricka färskpres-

sade juicer och göra soluppgångsyoga på 
stranden.

För den som också vill äta som en yogi 
rekommenderas några nätter på Aman-
sala, en ekochic resort med hälsoprofil. 
Här serveras måltider som är näringsrika, 
färgglada och smakrika – utan att någon-
sin kännas tråkiga.  

Men det finns alternativ för den som 
suktar efter mer dekadent njutning.  
Granne med Amansala ligger Posada 
Margherita, en italiensk restaurang med 
egengjord pasta och Tulums godaste glass.

Hetaste restaurangen i Tulum är emel-
lertid Hartwood. Här sitter man under 
bar himmel i en trädgård upplyst av tända 
ljus. Middagen tillreds i ett öppet kök och 
serveras ofta direkt ur stekpannan. Tänk 
helgrillad fisk med färska örter. Och en 
sötsyrlig margarita serverad i rustik glas-
burk på det. 

  Upptäck  
     mexikos

  läckraste mat 
        Pinfärsk ceviche, hummerpizza och världens godaste  

tacos – den mexikanska yucatánhalvön är ett perfekt  
resmål för matintresserade. Mersmak har gjort en  

kulinarisk upptäcktsresa längs mayarivieran.
T E X T  O C H  F O T O :  A N N I K A  G O L D H A M M E R

»Middagen tillreds 
i ett öppet kök och 
serveras ofta direkt 
ur stekpannan.«

Playan i Tulum.

Den lilla huvudgatan på Isla 

Holbox är samlingspunkt för 

lokalbefolkningen på ön. 

Till Tulum åker man 

för att äta gott, yoga 

och se solen gå upp.

Powerlunch: Fisktacos på 

Amansala i Tulum.

Maresa heter ”glassfabriken” 

på ön Isla Holbox. Glassen finns 

i smaker som cheesecake, 

mango och krossade kakor. 

Ett av många strandhotell 

längs playan i Tulum. 

Yucatánhalvön

Eftersom det inte finns något direktflyg 

med reguljärbolagen från Sverige är 

det billigare och bekvämare att köpa 

flygstol med charterbolag. Två veckors 

charter från Stockholm till Holbox 

kostar ca 12 000 kr. Flyg på egen hand 

till Cancun, pris från ca 7 000 kr. 

 Resa hit
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10 Tacofrossa  
i Playa del Carmen

Godaste och billigaste snabbmaten i Playa 

del Carmen hittar man längs Tionde avenyn, 

nära Calle 10. Här finns flera små tacobarer 

som serverar burritos och nygräddade que-

sadillas som får svensk texmex att blekna.

11 Dinera i en cenote
Längs Mayarivieran gömmer sig  

hundratals vattenfyllda kalkstensgrottor,  

så kallade cenotes. Ett givet utflyktsmål för 

alla som gillar att snorkla!

Strax utanför Playa del Carmen kan du till 

och med äta middag i en cenote. En av  

stadens bästa restauranger, Alux, gömmer 

sig nämligen i en av dessa grottor.

www.aluxrestaurant.com

5 Hartwood, Tulum
Tulums mysigaste restaurang drivs av 

ett New York-par som baserar sin meny på 

morgonens marknadsutbud. Maten serveras 

vid enkla träbord i en trädgård med öppet 

kök. Inled gärna kvällen med en drink i den 

lilla baren. Endast kvällsöppet.

hartwoodtulum.com

6 El Asadero, Tulum 
Ett måste för köttälskare. Här ser-

veras Tulums godaste tacos, enligt många 

lokalbor. Ligger lite avsides på Avenida  

Satelite, mellan Sagitario och 2 Poniente.

7 All Natural, Tulum
Mysigt kafé i Tulums centrum med 

färska juicer, thairätter och god frukost. 

Missa inte de amerikanska pannkakorna 

med äpple och kanel. Ligger på Avenida 

Tulum, intill busstationen. 

8 Färskpressade juicer  
i Playa del Carmen

Bästa juicebaren i Playa del Carmen är 

Nativo (i korsningen 30:e avenyn/Constituy-

entes). Här får man en enlitersmugg med 

C-vitaminspäckad juice för en spottstyver. 

9 Babe’s
Svenskägd restaurang i Playa del 

Carmen med thailändska rätter och svenska 

köttbullar som har fått betyget ”världens 

godaste” av Tommy Körberg. Ligger på  

Calle 10, mellan Femte och Tionde avenyn. 

Ett stenkast därifrån ligger den svenskägda 

baren La Ranita.

www.babesnoodlesandbar.com

m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 4
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Mexikanskt i ditt kök

1 Fisketur med  
ceviche-lunch

Följ med på en fisketur utanför Isla Holbox. 

Har ni fiskelycka avslutas utflykten med  

nyfångad ceviche till lunch. En halvdagsut-

flykt med Fritidsresor kostar ca 330 kronor.

2 Lokal glass på  
Isla Holbox

Missa inte den lokala glassen på ön Isla 

Holbox. I den lilla fabriken Maresa görs glass 

med smak av exotiska frukter som guana-

bana eller tamarind. Den säljs i butiker och 

restauranger runtom på ön. 

3 Detoxa i Tulum
På ekochica resorten Amansala  

erbjuds detox retreat, en vecka med väl-

görande måltider, matlagningslektioner  

och raw food. Men smakar det så kostar  

det: från ca 14 000 kr för en vecka inklusive 

mat, boende, spabehandlingar med mera.

amansalaresort.com

4 Italienskt i Tulum
Den som får ett plötsligt sug efter 

pasta, focaccia och annat kolhydratstint 

rekommenderas ett besök på italienska 

Posada Margherita. Här väntar också Tulums 

godaste glass och en mysig uteservering där 

man kan äta middag med tårna i sanden.

www.posadamargherita.com

MOLE POBLANO-SÅS 
TID: 20 MIN  

Det här är en variant på såsen 

som används i Mexikos  

nationalrätt Mole Poblano.

CA 8 DL SÅS

k 1 hackad gul lök

k 1 hackad vitlöksklyfta

k 1 msk smör

1 tsk chiliflakes

k ½ tsk kanel

½ tsk mald nejlika

½ tsk mald koriander

k 400 g tomatkross

3 dl vatten

k ½ grönsaksbuljongtärning

k 1 dl salta jordnötter

k ½ dl russin

k 2 tsk kinesisk soja

k 75 g mörk choklad

k  2 msk torrostade  

sesamfrön

GÖR SÅ HÄR

1. Stek lök och vitlök i 

smör tills de mjuknat 

utan att få färg. Tillsätt 

alla torra kryddor. Stek 

under omrörning i 2 min. 

2. Tillsätt tomatkross, 

vatten, buljong, jord-

nötter, russin, och soja. 

Koka upp och låt sjuda 

ca 15 min. 

3. Bryt chokladen i bitar 

och låt smälta i såsen. 

Rör om och smaka av 

med salt. 

4. Strö över sesamfrön. 

Servera till exempelvis 

kyckling, guacamole 

och tomatsalsa.

11 kulinariska  
tips längs  
Yucatánhalvön

Juicebar i Tulum.

Svenskägda  

restaurangen Babe's, 

Playa del Carmen. 

Pannkakor på All 

Natural, Tulum.

Mayaruiner  

utanför  

Tulum. 
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RABATTER OCH FÖRMÅNER 
HOS HERTZ MED DITT COOP 
MEDMERA-KORT

Hyrbil från  
698 kronor/helg

Hertz: 

rabattkod (CDP) 556397 vid 
 

www.hertz.se/coop

* Prisexemplet ovan avser en 
weekendhyra, bilgrupp A (Hertz 
Mystery Vehicle)  och kan bokas 
på deltagande Hertzkontor till  
och med den 8 juni 2014.

Strö gärna över lite sallads-
lök för färg och smak.

Tips! 
Servera molesåsen 
som kaxigt inslag 

på tacobuffén.
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BARNENS KOCKSKOLA / Köttfärsl impa
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4  Blanda ordentligt med rena 

händer.

Barnens köttfärslimpa 

1 Skala och riv 1 medelstor morot.

5 Olja in en brödform som rymmer  

1 ½ liter.

En så genial genväg att man inte tror att det är sant.  
Och så god att både stora och små vill ha mer!

R E C E P T : S A R A  B E G N E R   K O C K : M A T H I L D A ,  1 4  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            Lägg moroten i en skål tillsam-

mans med 500 g nötfärs. Häll  

på 1 påse löksoppa (för 4 portioner).

7 
Blanda 2 dl lätt tinade frysta  

lingon med 4 msk strösocker och  

rör om tills sockret smält.

8 
Servera köttfärslimpan med  

kokt potatis, skivad gurka och 

rårörda lingon.

TID: 45 MIN 

UGN: 175˚

4 PORTIONER

5 3m e r  s m a k  n r  1 1  2 0 1 35 35 3

6 Häll smeten i formen och platta 

till. Grädda i ugnen på 175°  

i ca 30 minuter.

9 
”Perfekt mat innan min fotbollsträning”, 
säger Mathilda.

3 
Skeda i 2 dl crème fraiche och  

krydda med ½ tsk svartpeppar.

Eko l o g i s k

Första mötet med en morot
Vår morot är krispig, saftig och har en fyllig söt smak. Den är fullproppad med 
vitaminer och smakar underbart tillsammans med krämig mozzarella, potatis 
och zucchini. Till det en nypa oregano och basilika. Allt för att ditt barns första 
upplevelse av en morot ska vara god. Riktigt god. För 57 år sedan bestämde 
vi oss för att tillverka den allra godaste barnmaten gjord enbart på ekologiska 
råvaror. Vi valde med hjärtat – för barnens, naturens och smakens skull. 
Nu är det din tur. Välj med hjärtat.

Välj med hjärtatVill du få inspiration, information och erbjudanden? 
Gå med i HiPP-klubben på hippbarnmat.se och gilla oss på Facebook.
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VILL DU GÅ UT OCH ÄTA? Tänkte du därför ta dig till en restau-
rang? Glöm det. 

I dag ska man bege sig till en konstutställning, en kläd-
affär eller en övergiven bensinstation - och liksom upptäcka 
en matservering inuti. 

När jag var i Miami Beach nyligen slängde kompisen in 
mig i en bil och tryckte på gasen mot Miami Downtown, den  
”riktiga” stan, bortom turisterna. ”Vi ska på Art Walk”, sa 
han. ”Konstpromenad”.

Eftersom det var lördagskväll såg jag skeptiskt framför  
mig hur vi och tre soltorkade Florida-pensionärer skulle slä-
pas runt av någon tvångskommenderad konststudent genom 
folktomma och kylskåpskallt luftkonditionerade tavelhallar  
– medan alla roliga människor partajade i den varma natten  
på beachen. Jag var dessutom hungrig.

Men efter några kilometer genom ett ruggigt, ödelagt 
industriområde var det som om vi plötsligt gled in i en rock-
video. I Wynwood, som stadsdelen heter, har ett tiotal kvarter 
av gamla lagerlokaler blivit 70 hippa gallerier, lika vrålläckra 
utanpå som inuti. 

Mellan dessa ringlade alla möjliga nyfikna, från bleka kul-
turknuttar till färgglada partydjur. Bardiskar och matbord var 
strategiskt insprängda bland konstverken och efter ett precis 
lagom stort kulturintag hamnade vi på Wynwood Kitchen & 
Bar, där vi smaskade utsökta tapas under bar himmel. Vi blev 
en del av utställningen; vårt middagsbord var en installation.

Att äta i miljöer egentligen avsedda för annat är det senaste 
för den stressade nutidsmänniskan, ständigt på jakt efter 
upplevelsemaximering: Varför inte titta på hologram, bläddra 

bland vårjackor eller köpa pelargoner samtidigt som man 
smackar på en smörstekt torskrygg? 

   Krogar i gallerior är inget nytt, men nu baxas 
maten in i själva klädbutikerna. I New York serverar 
klädbutiken Tommy Bahama allt från entrecôte till 
sushi bland galgarna, Urban Outfitters lockar med 
pilgrimsmusslor och lyxvaruhuset Saks öppnar stek-
hus på flera adresser. I USA verkar dessutom varan-
nan nedlagd bensinstation ha blivit gourmethak.

Londons hetaste restaurang – Story – är inhyst  
i en gammal offentlig toalett. Amsterdams dito – En  

Kwekerij de Kas – i ett växthus, och i Paris flockas folk  
till Le Fooding bland konstateljéerna i en gammal isfa-

brik; La Maison des Frigos.
Krogen kan numera vara precis vad som helst – utom just 

en krog. 

CALLE NORLÉN är journalist,  
textförfattare och översättare.  

På 90-talet blev han känd för sina 
satiriska inslag i TV-programmet 
”Dabrowski”
succéer som showen REA på Ham- 

burger börs. Sedan i fjol pendlar han 
mellan Stockholm och skrivarlyan i 

Sitges utanför Barcelona.
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DET VÅRAS FÖR OXBRINGAN

TV-kocken Melker Anderssons 

favorit på grillen är ”brisket”, 

det proklamerades häromsis-

tens. Och han ligger helt rätt i 

tiden; köttet dyker nu upp på 

de mest sofistikerade krogar 

världen över. Den gamla 

långkokta oxbringan har blivit 

glamorös.

  »Vårt middagsbord var 
en installation«

Vem vill äta middag i ett ruggigt industriområde, i en 
nedlagd offentlig toalett eller gammal fabrik? Allt fler visar 

det sig. vår matspanare calle norlén tar tempen  
på den senaste krogtrenden: upplevelsemaximering. 

DEN NYA KUBISMEN

Iskuber med infrysta kryddor 

– eller bär - är snart ett 

måste för varje cocktailbartender 

som vill hänga med. Lite gurk-is  

piffar upp en gin & tonic – eller  

varför inte lite infryst rök i whiskyn?

1

TRENDSPANING / Cal le  Norlén
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Lokala avvikelser kan förekomma.

k 

”Brisket”.

MATCITATET:

»Jag vill ha min  
mat död. Inte sjuk,  
inte döende, död.«  

oscar wilde

3



*Erbjudandet gäller alla Pampers blöjor, HiPP ekologisk barnmat i glas från 6 månader (ej övrigt sortiment) samt barntandkräm och manuella barntandborstar från Oral-B t o m 31/12, 2014. Barn-
tandborstar och barntandkräm från Oral-B finns i Coop Forum, Coop Extra och i mån av tillgång i Coop Konsum och Coop Nära. Erbjudandet på Pampers blöjor gäller max 2 pkt blöjor per hushåll/köp.

ALLTID 

20% 
RABATT 

PÅ HiPP EKOLOGISK BARNMAT I GLAS, 

PAMPERS BLÖJOR OCH BARNTANDVÅRD 

FRÅN ORAL-B NÄR DU DRAR DITT 
COOP MEDMERA-KORT*

Coop Baby är medlemsförmåner 
som passar barnfamiljer.
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Allt innehåll i Coop Mer Smak lagras elek-
troniskt och blir åtkomligt via internet. Icke 
anställda skribenter, illustratörer och fotografer 
måste meddela eventuellt förbehåll mot detta.

Vi  vill ge matglädje till alla våra  

läsare. Alla recept i Mer Smak 
som är naturligt glutenfria mar-
keras med G, och laktosfria med 
L. De flesta recept i Mer Smak  

kan dessutom enkelt göras glu-

ten- och laktosfria genom att man 

byter ut vissa ingredienser mot 

gluten- och laktosfria alternativ. 

Mer Smak följer Livsmedels-

verkets rekommendationer vid 

märkning av recepten. Enligt  

dem tål en laktosintolerant ca  

5 g laktos om dagen. Ett recept 

för 4 personer som innehåller 30 

g smör (ca 0,3 g laktos) ska därför 

vara ok.

MER OM GLUTEN: Vete, råg och 

korn innehåller gluten. Byt ut mot 

maizena i redningar, mot nötter 

och frön i paneringar samt, där det 

är möjligt, mot produkter från den 

glutenfria hyllan i butiken. Havre 

är bara garanterat fritt från gluten 

Obs! Laktosfritt i Mer Smak  

innebär inte att receptet är fritt 

från mjölkprotein.

om den är specialframställd. Var 

noga med att läsa på förpack-

ningen vad produkten innehåller.

MER OM LAKTOS:  De flesta meje-

riprodukter går att hitta laktos- 

fria. 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 skummjölkspulver som 

inne håller laktos.

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

Nästa  
nummer av  

20-22 maj
 Välkommen på grillfest!

 kalasbuffé för många,  

med goda, smarta genvägar.

 Vi hälsar på hos kött- 

bonden christer svensson  
i skånska Åbuen.

 matigt & snabbt till  
picknicken.

utkommer
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Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/5 2014. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Gooh rätt.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/5 2014. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri AXA Havre Gröt 300g.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  4:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/5 2014. Inlöses av Coop Forum, 
och Coop Extra. Lokala avvikelser 
kan förekomma.
Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri AXA Havre Flakes 500g.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  4:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
31/5 2014.

+ porto & exp. avgift 39 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Prenumerera på amelia – 7 nr för endast 159 kr + fullsize dagkräm, nattkräm 
och rengöring från bästsäljande Eucerin! Totalt värde 926 kr.

Erbjudande
7 nr av

amelia +
3 storsäljare

från
Eucerin! Bokning samt mer 

information:
www.amelia.se/coop

Medlemskuponger

Rättelse  I Mer Smak nr 3 publicerade vi en artikel om torskfiske i 

Norge. Tyvärr råkade vi visa en bild på fisken havskatt, som inte hade med 

artikeln att göra. Eftersom havskatt är en rödlistad fisk av WWF, var det 

extra olyckligt att fiskarna förväxlades på bild.

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

KOLL PÅ GLUTEN

& LAKTOS!



SARAS SÖTA / Macroner

Tips!
Smaken på ma-
rängen går att 
variera med till 
exempel xxxxxx 
eller xxxxxxxx. 
I smörkrämen 

kan man byta ut 
hallonsylten mot 

xxxxxxxxx. 

macroner!Magiska

LAKRITSMACRONER  
MED HALLONFYLLNING 
TID: 40 MIN + 1 TIM ATT VILA  

UGN: 160°  

Fluffigt sega med krämig fyllning! 
Överraskande smakkombination.

CA 35 STYCKEN

k 3 dl mandelmjöl

k 4 dl siktat florsocker

k 2 msk lakritspulver

k 4 rumstempererade äggvitor

k 1 ½ msk strösocker

SMÖRKRÄM

k 100 g rumsvarmt smör 

k 1 dl florsocker

k 2 msk fast hallonsylt

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda mandelmjöl, florsock-

er och lakritspulver i en bunke.

2. Vispa äggvitan till ett fluffigt 

skum med en elvisp. Häll i strö-

socker. Vispa till ett fast skum.

3. Vänd försiktigt ner äggvitan 

i mandelmjölblandningen och 

lägg i en spritspåse.

4. Spritsa 2 cm stora klickar på 

en plåt med bakplåtspapper.  

Låt vila i 1 timme.

5. Sätt ugnen på 160°. Grädda 

i mitten av ugnen 10–12 min. 

Lossa macronerna försiktigt när 

de svalnat något.

6. Rör smör, socker och sylt till 

en jämn smörkräm.

7. Spritsa eller bred ut krämen 

på hälften av macronerna, lägg 

de resterande ovanpå som lock.

OBS! Viktigt att macronerna 

får vila annars är det lätt att de 

spricker när de gräddas.

Festfeeling!  

Till födelsedagen, dopet,  

studentfesten…

Noga utvalda
SEMESTER- 
BOENDEN

Se sembo.se eller ring oss 
på 042-37 85 00 så hjälper 
vi dig med hela resan.

SVERIGE, RAMUNDBERGET
Ramundbergets Fjällgård     + 

Ramundbergets Fjällgård ligger mitt i Härjedalens fantas- 
tiska fjällområde. Åk linbana upp på fjället och upplev  
majestätiska vyer! Ett barn upp till 3 år gratis i föräldrars 
säng. Två barn under 7 år gratis i extra säng eller 50% rabatt 
på ordinarie pris för 2 barn mellan 7-15 år extrasäng.

fr. 2.699:-
/person
(del i dubbelrum) 
Ankomst fasta dagar: 29 juni, 4, 9, 14, 19, 24, 29 juli, 3, 8, 13, 18, 23, 28 augusti,  
2, 7, 12 september. I perioden 14 jul - 13 aug tillkommer 350 sek i högsäsongstillägg.

Med reservation för utsålda datum och tryckfel. Se villkor på sembo.se.

SVERIGE, RONNEBY
Ronneby Brunn     
 

Ronneby Brunn Hotell-Spa-Resort är en av sydöstra 
Sveriges största resortanläggningar. Här bor du mitt i 
den välkända brunnsparken. Ett barn under 7 år gratis i 
föräldrars säng. Max 2 extrasängar i rummet. Halva priset 
för max 2 barn under 16 år i extrasäng och 25% rabatt för 
max 1 vuxna i extrasäng.  

fr. 1.999:-
/person

(del i dubbelrum) 
Ankomst: alla dagar i veckan  

16 jun - 18 aug. 

fr. 1.999:-
/person

(del i dubbelrum) 
Ankomst:  

15 jun - 24 aug 2014

Uppge annonskod: 
COOPMEDMERA

Erbjudande  
till Coop  

mersmaks läsare

SVERIGE, UDDEVALLA
Best Western Hotel Carlia     + 

Uddevalla ligger perfekt om man vill utforska  
Västkusten. Härifrån går flera skärgårdsbåtar, nära 
in till Göteborg för ett besök. Perfekt kombination, 
sol, bad, utflykter och storstad. Ett barn under 4 år 
gratis i föräldrars säng. Ett barn under 15 år gratis i 
egen säng inkl pension (barnmeny).  
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   L I T E  U T M A N A N D E

Tips!
Marängen går 

att variera med 
till exempel 

kakao istället för 
lakritspulver. 
I smörkrämen 
kan man byta 

hallonsylten mot 
lemoncurd. 

Har du inte provat att baka macroner än? Då är det  
läge att ge sig på den här fluffigt sega varianten med  

lakritssmak och härlig fyllning av söt hallonsmörkräm.
R E C E P T :  S A R A  B E G N E R   S T Y L I N G :  A N N A  R A N U N G   

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

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



Familjens bästa
semester!

Som medlem får du just nu upp till 2 000:- Coop-rabatt*

och 1 % återbäring. Boka på coop.se/Fritidsresor

SE ALLA ERBJUDANDEN PÅ COOP.SE/FRITIDSRESOR
* Coop-rabatten är per bokning och gäller nybokningar som görs på coop.se/Fritidsresor minst 90 dagar före avresa.
** Prisex avser Blue Village Seven Seas Side med Coop-rabatten avdragen. Begränsat antal platser.

TURKIET

fr 5 698:-**

MED ALL INCLUSIVE

 FFFF


