tips & trix   / sylta & safta   / barnens kockskola   / trendspaning   /   erbjudanden

Nya

25

recept
som gör livet
godare
dags att uppdatera
matlådan. sallad i lager
på lager, blir en
toppenlunch, sid 21.

Skördetid
i skog & sjö

• Rökig kräftlag med öl
• Pizza med nyplockad svamp
• Pannacotta med björnbär

M

on

s K a ll e n t o f t

»Mitt liv är att
driva runt och
äta goda grejer«
(… och ibland dyra. Gissa vad
hans saftigaste nota slutade på.)

och med
Knepen som till
slår bästa lunch-haket

Lätta laxen
Röd curry sätter smak

Lunchlådor
att längta till!

Krämig lasagne + Heta minibiffar +

Mättande sallad + Fisk med sting

7300190 084822

*!3A0B9A-aieicc!
25 kr /nr 8 2013

Lokala avvikelser kan förekomma.
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Nya

recept
som gör livet
godare

dags att uppdatera
lager
matlådan. sallad i
på lager, blir en
toppenlunch, sid 21.

En klassisk smak
med ny design.

Skördetid
i Skog & Sjö

M

• Rökig kräftlag med öl
• Pizza med nyplockad svamp
• Pannacotta med björnbär
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Varsågod!

»Mitt liv är att
driva runt och
äta goda grejer«
vad
(… och ibland dyra. Gissa
på.)
hans saftigaste nota slutade

Välkommen hem
till verkligheten!

Lätta laxen
sätter smak
Röd curry

till och med
knepen som
ket
slår goa lunch-ha

hlådor
lunc
att längta till!

7300190 084822

Krämig lasagne + Heta

minibiffar +

Mättande sallad + Fisk

med sting

*!3A0B9A-aieicc!
25 kr /nr 8 2013

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

66%
av mer Smaks läsare brukar
plocka bär, hälften plockar
svamp och fyra av tio brukar
plocka äpplen.
Källa: Coop Medlemspanel

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!

k

= Fyrklövern

betyder att ingredienserna finns som
ekologiskt alternativ
i Coops butiker.
= Laktosfri
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= Glutenfri

Du äger Coop

Sitt inte där och fundera på vad du har i frysen.
Surfa istället in på lithells.se för inspiration och goda
recept som Het korvsoppa, Korvpizza och mycket mer.

Du som har ett Coop MedMera-kort är
medlem i en av alla de konsumentföreningar som tillsammans äger Coop.
Alltså är du delägare i Coop. Vårt syfte
är att tillsammans med våra medlemmar 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 35–38!
Är du inte medlem än? Prata med
personalen i din Coop-butik så hjälper
de dig.

Låt lunchen bli din mikrosemester
Det är skönt med rutiner när man har
ätit sig för mätt, sovit för länge och plånboken har fått sig en törn efter semesterns
utsvävningar. Jag har några knep för
att mjukstarta vardagen när det behagliga lugnet sänker sig i augustis mörka,
ljumma kvällar. Ta en paus mitt på dagen.
Låt lunchen bli en mikrosemester, fri från
telefon och mejl. I Vardagsakuten ger jag
lunchlådan ett nytt och smakrikt innehåll,
och Charlie Söderberg från tv-programmet Lyxfällan svarar på hur överraskande
många tusenlappar du kan spara genom
att ta med mat till jobbet.

både svamp och bär, men
glöm för allt i världen inte
matsäcken. För vad vore
svampplockningen utan
en picknick med macka
och kaffe? På sidorna
10–15 hittar du
recept på mina vilda
favoriter.

Sara Begner
är matkreatör och chef
för Coop provkök.

Byt taktik och lägg till i stället för att
välja bort. För visst känns det mer lockande att säga ”jag ska äta mer grönsaker”,
än att fundera på vad som ska tas bort.
Mer av något leder ofelbart till mindre
av något annat. Passa på att lägga till
när det är skördetid i grönsaksdisken.
Nu är dessutom den bästa tiden för en
utflykt till skogen. Så här års hittar du

Tyck
till om nya
Mer Smak!
mersmak@
coop.se
Svamplycka! Säsongens
skörd av trattisar.

Läsarbrevet
Hej! Sitter och läser alla underbara recept
i Mer Smak nr 4. Mycket vill man testa och
smaka på, men ibland kan det vara lite
knapert med tid, så jag undrar om det inte
skulle gå att skriva ut i recepten hur lång
tid innan man kan förbereda maten?
Kan man förbereda dagen innan, på morgonen samma dag eller några timmar innan
servering? Ska man ha lite folk på besök
så tror jag att många känner sig lite mer
bekväma om de vet att maten går att börja
med i god tid. Tack för en bra tidning!
		
Mary Edman

ger vi dig och alla andra som förbereder en
fest en hjälpande hand.
			 Redaktionen
Hej och tack för en inspirerande tidning!
Jag har en fråga. I nr 5 av Mer Smak finns så
himla fina rostfria muggar, på uppslaget sid
10–11. Går de att köpa någonstans?
			
Mirja Unge
Svar: Halloj! Muggarna är inköpta i Ecuador
men de kommer från Kina från början. Kolla
i asiatiska butiker så kanske du hittar några
liknande!
		
Redaktionen

Smakrika såser, heta kryddor… När
kocken Elisabeth Johansson
bjuder på bbq-fest får kycklingburgare
och grillad
biff sällskap av rasande goda
röror, sallader och en
riktigt smarrig svalkande dessert.

Svar: Hej Mary! Tack för din idé. En bra
tidning utvecklas tillsammans med engagerade läsare som du. Vi har redan tagit
fasta på ditt tips. På sidorna 10–15 hittar
du reportaget Skördetid i skog och sjö. Där

Öl passar bra
vid grillen!
fler dryckestips
på sid 16.

rykande het

BB Q -fes t!
AV: A NN A G ID G Å R D
RECEP T & ST Y LING: ELISA
BETH JOHANSSON
FOTO: WOLFG ANG KLEINS
CHMIDT

Lemonad med
ingefära

BBQ kycklingklubbor
med lönnsirapsdipp

Nektarinsallad

Isbergssallad med bacon
& blue cheese-dressing

Chicken BBQ-burger med
bacon, mozzarella & rucola

VI BLEV BJUDNA

Fina Frigell, 42 år, och Magnus
Grenfeldt, 43 år, med barnen
Malla, 12 år, Viggo, 9 år och
Hedvig, 5 år.

m e r s m a k n r 82 2 0 1 3

GÖR: Fina är webbredaktör
och Magnus är teknisk försäljningschef.
BOR: I Spånga utanför Stockholm.
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FAVORITER PÅ GRILLEN:
Hemmagjorda hamburgare
med smarriga tillbehör! Grillad
halloumi och kryddiga korvar.
Och grillad entrecote. Och…

Biff med rub, sötpotatis
& chipotlesmör

BÄSTA SOMMARMATEN:
Allt är så gott på sommaren!
Sill och potatis är klassiskt.
Vi lagar ofta mat till många och
då kan det bli couscoussallad,
röror och något grillat till det.

3

SEMESTERPLANER: I sommar
ska vi segla! Och bara vara i
Stockholms skärgård.

mer smak nr 4 2013

mer smak nr 5 2013
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Pad kraphao moo, fläskfärs
med thaibasilika.

3 välkommen
till Mer Smak!

7 tips & trix

– för en enklare matvardag.

Var med när Vi delar ut
änglamarkspriset 2013
på skansen 1 september.

10 skördetid!

Karljohanssvamp, kräftor
och björnbär. Njut av
säsongens goda.

16 jag & mitt kök

Häng med hem till Mons
Kallentoft, gourmé och
författare.

19 nytt i skafferiet
Prylarna som gör det ännu
roligare att skörda frukt
och grönt.

21 vardagsakuten

Matlådorna som gör jobblunchen
till dagens höjdpunkt.

26

»Pad kraphao moo. På fem resor
till Thailand och hundratals besök på
thairestauranger i Sverige – hur har
jag kunnat missa den rätten?«,
säger Göran Ingman, reporter som tar
oss med på en guidad tur i Bangkok.

26 matresan

Ta med smaklökarna
på upptäcktsfärd i Bangkoks
gamla kvarter.

10

»Kombinationen av valnötter,
västerbottensost och svamp var väldigt
god. Roligt med nötterna som blev
smakrika och krispiga i ugnen.«,
säger Frida Lundström i Mer Smaks
redaktionsråd, som provlagade pizzan.

Mandelmusslor med
hallon och vaniljcrème.

32 smarta genvägar

Mer Smak har receptet på hur
du kan äta eko utan krångel.

35 du äger

Massor av tips och erbjudanden
till dig som är medlem!

40 vår kokbok

19

Roliga prylar för
dig som ska sylta
och safta.

Kolla in våra favoritrecept ur
nya uppdaterade Vår kokbok.

45 barnens kockskola
Låt barnen fixa middagen.

47 linnéa spanar

Missa inte Linnéas skvaller
från prinsessbröllopet.

49 resträddaren

Ta vara på det som blev över.

50 saras söta

Njut av klassiska mandelmusslor
med hallon och vaniljcrème.

4

50

»En riktig retrokaka i ny form,
som blev så god att jag åt tre stycken
vid fotograferingen«, bekänner
Mer Smaks kock Sara Begner.

mer smak nr 8 2013

I samband med Konsumentföreningen Stockholms familjedag
på Skansen 1 september delar vi ut Änglamarkspriset 2013.
Årets tema är Börja Sluta Slösa. Mer om årets finalister hittar
du på coop.se/anglamarkspriset, det är också där du röstar på
den du tycker ska vinna.Röstningen pågår fram t o m 25 augusti.
Prisutdelningen sker på Sollidenscenen kl 13. Under dagen kan
du även se artister som Markoolio, Zara Larsson, Tobbe Trollkarl
och Bröderna Lindgren. Konferencier Mark Levengood. Fritt
inträde för alla MedMera-medlemmar.
Varmt välkommen.

kom till
bollnästorget

Här finns massor av roliga aktiviteter för
hela familjen. Några exempel är:
• Pysselhörna för alla barn
• Änglamarks Café
• Bli vykortsmodell
• Plantera din egen krydda eller rädisa
• Smoothiebar

b l o o m s b y r å illustration: Dan berglund/Agent bauer

Pizza med
karljohanssvamp
och valnötter.

Innehåll / A ugusti

Tips & trix

av a n n a G i d g å r d
och Anna Thorsell

husmorstips för moderna kök

Tips för

äppelskörden:

Ringar. Kärna ur
några fina äpplen.
Skär sedan de hela
äpplena i tunna
skivor. Trä upp på
tjock sytråd och
häng upp i taket i
köket. Efter någon
månad kan du
mumsa på torkade
godisaktiga äppelringar.

BOLGARELLO ROSSO

2325. 750 ml. Pris 75 kr. Alk.halt 14%

BÄST JUST NU!

Ung och fruktig smak med svarta mogna
körsbär och kryddighet. Lättdrucket med
stuns och gott till vårkyckling med frasig
grönsallad och nybakat bröd.
Mischa Billing. Aftonbladet söndag 130414

BOLGARELLO BIANCO

Klyftor. Skala och
skär äpplena i klyftor. Lägg lagom "pajmängd" i fryspåsar.
Häll i socker och
kanel. Skaka. Lägg
i frysen och överraska med nybakad
paj på egna äpplen
i vinterkylan!

3 Ekotips från
fr amtidens kock ar

Närproducerat!

2340. 750 ml. Pris 75 kr. Alk.halt 13,5%

En underbart druvtypisk Vermentino med
inslag av persika och tropisk frukt. Passar
utmärkt till skaldjur eller kyckling.

1
2

Ta vara på hela
råvaran.

Titta inte alltid
på priset, utan
på hur gården fungerar som producerar maten, och att
varorna inte färdats
så långt.

3
colourb ox

W W W. T HE W I NE AGEN C Y. S E

Mos. Skala, kärna
ur och klyfta äpplen.
Lägg dem i en kastrull med en bottenskyla vatten. Koka tills
klyftorna är mjuka.
Sockra lite och mixa
till slätt mos. Frys in
det du inte äter upp.

Ät närproducerade grönsaker.

De hållbara tipsen
kommer från Ebba
Henriksson, Olof

Fråga experten

Alkohol är
beroendeframkallande

Swärdström och
Olliver Jonsson. Tillsammans utgör de
Ölands gymnasiums
finallag i tävlingen
Unga ekokockar,
som avgörs i Växjö
den 14 september.
Unga Ekokockar
riktar sig till elever i
restaurangskolans
årskurs två och tre
och går ut på att
tremannalag skapar
en trerättersmeny
baserad på ekologiska råvaror utifrån
Coop Änglamarks
sortiment.
Förvara oss
svalt.

På förpackningar med frön och nötter står ofta att de ska förvaras svalt när
påsen är öppnad. Varför är det så? Ska de ligga i kylskåp?
							
Therese
Svar: Frön och nötter bör inte förvaras i rumstemperatur när påsen är öppnad
eftersom mögel kan växa till när eventuella sporer på frön eller frukt får tillgång
till syre. Grönsakslådorna i kylskåpet är en bra plats.
Vänliga hälsningar, Elisabeth Fredlund, mikrobiolog, Livsmedelsverket

mer smak nr 8 2013

Månadens
mattrend

»Det ska vara en
mix av smaker«
Lennart Wallander, vd på reklambyrån
Food and friends, reser världen runt
i jakt på de senaste trenderna.
Något spännande på smakfronten?
– Efter att de rena smakerna regerat
på toppkrogarna kommer nu en mix av
smaker. Som på restaurangen El celler
de Can Roca i spanska Girona. Deras
signaturrätt Lamm med tomat har
morisk influens i form av kummin, som
får möta Pekingankans kryddor. De har
även en dessert som heter Anarki.
Råvarorna då?
– Då tänker jag på de nya proteinerna. I första hand bönor och annat
vegetariskt som man ger en köttliknande konsistens. Men också kalkon
som är stort i USA, och då inte bara hel,
utan till exempel i burgare.
Restaurangkoncept?
– Bland annat öppnar två nya vegetariska restauranger i höst i Stockholm.
Och gastropubarna rullar på, nu
senast med The flying Elk i Stockholm
(stjärnkrogen Frantzéns bakficka).
I höst ska Gordon Ramsay öppna sin
mest informella krog, just en gastropub
på Union street i London.
Hur ser dukningen ut framöver?
– Jag besökte nyss San Fransisco,
och där har stengodset definitivt slagit ut
porslinet. Det ska vara en icke-perfekt
känsla och levande yta.

7

Pudra gärna
kakan med lite
florsocker.

Läsarreceptet
SUPERENKLA
äPPELKAKAN

TID: 40 MIN UGN: 200°

6–8 portioner
k 100 g smör
k 4–5 skalade äpplen

1 tsk kanel
1 tsk bakpulver
k 2 dl vetemjöl
k 1 ½ dl strösocker
k 3 ägg

ER

ER

AN

U!

199:-

+ olja- och vinägerset

+ porto 39 kronor

Tillsatsappen
Innehåller information om
vad alla E-nummer står för,
vad tillsatsen används till,
hur den framställs, om den har animaliskt ursprung och om det finns några
kända hälsorisker kopplade till den. En
hel del E-nummer är också helt naturliga.

Hej, Christina Främberg
i Vara. Vad är hemligheten
med din äppelkaka?
– Den är jättegod och världens
lättaste att baka. Den funkar till och
med att sno ihop när du får oväntat
fikabesök. Om du inte har äpplen
hemma kan du använda annan
frukt, eller bär.

Smakpanelen
Tre juicer från Coop: apelsin, tropisk och apelsin & blodgrape, vilken tycker du är godast?
Marketta
Pettersson,
Eskilstuna:
– Jag skulle
välja den
med apelsinsmak till
frukost. Den har väldigt
god apelsinsmak och och
lagom mängd fruktkött.
Den med grape smakar
också bra, lite mer intressant, men den tropiska var
lite för söt för mig.

Hjalmar, 7
år, Spånga:
– Den med
apelsin och
grape var
jättegod
men jag
tyckte den var lite besk.
Den juicen med bara
apelsin var lite godare.
Den kommer tvåa. Men
den tropiska var godast.
Jag älskar den tropiska!

Malin
Lundmark,
Södra
Lundby:
– Apelsin
och blodgrape med
päron och aronia var läskande, och den tilltalar mig
också mest. Den tropiska är
fruktig i smaken och lagom
söt. Apelsinjuicen har god
smak och lagom mängd
fruktkött.

Märkesguiden
Märkesguiden hjälper dig
att förstå olika märken och
loggor: om produkten är
kontrollerad av ett oberoende certifieringsorgan eller om det är tillverkarens
egen symbol – det kan vara bra att ha koll
på skillnaden. Symbolerna gäller allt från
livsmedelsförpackningar till kylskåp,
elektronik och smink.
Coops app
Med Coops app kan du
skapa och redigera
inköpslistor och dessutom
få tillgång till massor av recept. Skaka
telefonen så slumpas det fram ett nytt
recept! Lägg det sedan direkt i inköps
listan så får du med alla ingredienserna.
Varje vecka kommer nya middagstips.
Du kan också hålla koll på ditt saldo på
Coop MedMera-kortet i appen.

362
kokböcker gavs ut i Sverige 2012
– nästan en bok per dag. Sverige ger ut
flest böcker per capita i hela världen.
källa: måltidsakademien

VARSÅGOD!
Svara inom 7 dagar och få ett
olja- och vinägerset från Sagaform
Ett stilrent olja- och vinägerset från Sagaform.
Karafferna rymmer 30 cl, är tillverkade av munblåst
glas och stängs med en ekkork. Ingår i Sagaforms
serie Oval Oak. Rek butikspris 199 kr.

SPARA
390:–

SVARSKORT – SVARA INOM 7 DAGAR!
JA TACK! Jag vill prenumerera på

6 nummer av Lantliv för endast
199 kr (ordinarie butikspris 390 kr).

Svara inom 7 dagar och
välj din snabbhetspremie!

❒ Ett olja- och vinägerset från Sagaform
lj!
Vä

(rek pris i butik 199 kr) mot porto 39 kr.
Totalt sparar jag 340 kr!

KAMPANJKOD: LAV 661 910

❒ Ett extranummer (värde 65 kr),

portofritt. Totalt sparar jag 256 kr!

mer smak nr 8 2013

LANTLIV ÄR SUCCÉMAGASINET för alla som drömmer om
en lustfylld, lantlig livsstil – oavsett om man bor i stan eller på landet.
• Inspirerande inredning
• Underbara resor
• Härligt mode
• Vackra trädgårdar
• God mat och dryck
• Spännande intervjuer

KAMPANJKOD: LAV 661 911

Beställ
snabbast

Namn

3218

GÖR SÅ HÄR

foto: ulrika pousette styling: Tove nilsson

6NR

»Jag tror
att människor
börjar förstå att
gourmetmat är
medvetenheten
om kvalitet.«

UM

3 x gratisappar

lättvispad grädde,
glass eller vaniljsås

8

EN

matpersonligheten hiram i boken
hirams gröna kokbok

TILL SERVERING

1. Smält smör i en
kastrull och dra
kastrullen åt sidan.
2. Skär äpplena i
tunna klyftor. Lägg
dem i en liten ugnssäker form. Strö på
kanel.
3. Rör ner sockret
i smörkastrullen.
Blanda mjöl och
bakpulver och rör
i det och äggen.
4. Ringla smeten
över äpplena. Grädda
i ugnen ca 35 min.
5. Servera med lättvispad grädde.

PR

Frankeras ej.
Lantliv
betalar portot.

Adress

via WEBB

Postnummer

www.tidningenlantliv.se/kampanj
Var god uppge kampanjkoden!

Telefon

pren@lrfmedia.lrf.se • 08-588 365 73

Mobil*
E-post*
Erbjudandet gäller t o m 2013-10-31 och endast nya prenumeranter i Sverige. Premien levereras
till dig inom 5 veckor från det att vi mottagit din betalning. Om premien tar slut i lager ersätts
den av annan premie av motsvarande värde. LRF Media AB lagrar kunduppgifter för att kunna
fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden om egna och andras produkter. *Genom att fylla
i e-post och mobilnummer ger du LRF Media AB tillåtelse att kontakta dig med förmånliga erbjudanden. För kontroll, rättelse eller anmälan om spärr av personuppgifter, kontakta LRF Media AB,
Box 78, 685 22 Torsby, tel: 08-588 365 73.
Tidningen ges ut av

Svarspost
200 782 91
685 22 Torsby

colourbox

Kräftorna går att
förbereda dagen
innan kräftskivan, de blir bara
godare om de får
dra länge i
lagen. Men det
är viktigt att de
förvaras svalt.
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Eget fiskevatte
n är få förunna
t, men med de
smakrika kräf
n
tlagen på motstå
ende sida blir
vanliga köpekr
de
äftorna jät teg
oda!

l ät t s om e n p l ät t

KRÄFTOR I HEMGJORD
rökig LAG
TID: 20 MIN + CA 10 TIM
I KYLEN

1 kg kokta kräftor i lag
1 liter vatten
5 dl öl, ljus lager
k 1 fänkål i klyftor
k 1 klyftad gul lök
2 tsk liquid smoke
1 msk torrostade
fänkålsfrön
1 msk salt
k 10 svartpepparkorn

Skördetid

GÖR SÅ HÄR

i skog &sjö

1. Häll av lagen som kräftorna ligger i.
2. Häll alla ingredienser till
den nya lagen i en kastrull
och låt koka tills lök och
fänkål är något mjuka,
ca 5 min. Låt svalna till
fingervarmt.
3. Lägg kräftorna i en
skål och häll lagen direkt
över kräftorna så att de
täcks ordentligt. Täck med
plastfilm och låt stå i kylen
minst 10 tim.

Musslor, kräftor, karljohanssvamp, björnbär … Mer Smaks Sara
Begner har förädlat det bästa från skog och sjö och gjort
en magisk paj till kräftorna, läcker pizza med svamp och rucola,
kolasmakande pannacotta med bär. Och mycket mer!
R ece p t : S a r a B e g n e r
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s tylin g : C i l l a göth l i n d e r

Peppar,
peppar …

F o t o : W o l f g a n g K l e i n schmidt & P e r r a n u n g
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Vodka och
tabasco ger
musslorna
gott sting.

VILDSVINSFÄRSRULLE MED
KANTARELLFYLLNING

GÖR SÅ HÄR

TID: 1 TIM 15 MIN
UGN: 200°
6 PORTIONER

600 g vildsvinsfärs,
eller nötfärs
k ½ dl grädde eller
mjölk
k 2 ägg
k 2 msk ströbröd
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar

Tips!
Allt går att
förbereda.
Men grädda
rullen strax
innan
servering.

FYLLNING

2 l iter färsk skogssvamp,
t ex kantareller
k 1 liten finhackad gul lök
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k 2 dl finhackad persilja

BLOODY MARY-MUSSLOR

k 1 kg tunt skivad potatis

TID: 25 MIN

k ½ kg tunt skivad jord-

4 PORTIONER SOM FÖRRÄTT

k 1 tunt strimlad gul lök

JORDÄRTSKOCKSGRATÄNG

ärtskocka
1 kg färska blåmusslor
k 2 små strimlade rödlökar
3g
 rovt strimlade blekselleristjälkar
k 2 skivade vitlöksklyftor
k 2 msk olivolja
k 3 tomater i bitar
1 dl vodka
3 dl tomatjuice
1 msk tabasco
1 tsk salt

Om du vill kan pizzorna förvaras några
timmar ogräddade i kylen för att sedan
gräddas precis innan ni ska äta.

TID: 25 MIN + 1 TIM JÄSTID
UGN: 225°

4 PORTIONER,
8 BUFFÉPORTIONER

¼ paket jäst
2 ½ dl ljummet vatten
k 2 msk olja
½ tsk salt
k 6–7 dl vetemjöl
LÖKKRÄM
k 1 stor hackad gul lök
k ½ dl olivolja
k ½ tsk torkad timjan

½ tsk salt
TOPPING

600 g karljohanssvamp
6 dl riven Västerbottensost
k 4 dl valnötter
k 2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
k rucola

k 4 ½ dl grädde

Tips!
Om du
vänder ihop
musslorna
med nykokt
pasta blir
det en
perfekt middagsrätt.

GÖR SÅ HÄR

1. Borsta och skrapa musselskalen rena
och dra bort skägget. Skölj musslorna
noga. Knacka de öppna musslorna mot
bänken, om de inte stängs ska de slängas.
2. Stek lök, selleri och vitlök i olja tills de
mjuknat utan att få färg. Tillsätt tomaterna.
3. Häll på vodka, tomatjuice, tabasco och
salt. Låt puttra ca 3 min.
4. Lägg i musslorna och låt koka under
lock på hög värme i 3–4 min, tills musslorna öppnat sig. Släng de musslor som fort
farande är stängda efter kokning.
5. Servera direkt med ett gott bröd.

k 3 dl mjölk
k 4 pressade vitlöks

Lyxigt med flamberad
calvadossås!

klyftor
1 ½ tsk salt
k 1 tsk svartpeppar

GÖR SÅ HÄR
SÅS
k4
 finhackade

schalottenlökar
k2 finhackade vitlöks-

klyftor
1 tsk rosépeppar
k 10 svartpepparkorn
5 kryddpepparkorn
2 lagerblad
5 enbär
k 3 msk smör
1 dl calvados
k 3 dl grädde
1½
 msk vilt- eller
oxfond

Tips!
Pizzorna
går bra att
servera
kalla. Ska
de serveras
senare, lägg
dem på ett
galler så att
bottnen inte
blir fuktig.

Fyll med lyxiga
kantareller!

Tips!
Det går bra att äta musslorna kalla.
Om du vill förbererda musslorna
några timmar innan servering ska
de förvaras i kylskåp.
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PIZZA MED
KARLJOHANSSVAMP &
VALNöTTER

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Gratängen: Lägg potatis, jordärtskockor
och lök i en ugnssäker form. Blanda grädde,
mjölk, vitlök, salt och peppar i en skål. Häll
blandningen i formen. Grädda mitt i ugnen
ca 50 min.
3. Färsen: Blanda grädde och ägg till färsen
i en bunke. Rör ner ströbröd. Låt svälla 5 min.
Blanda varsamt ner färs, salt och peppar.
4. Fyllning: Stek svamp och lök i smör med
salt och peppar tills vätskan har försvunnit.
Ställ åt sidan och blanda ner persilja.
5. Bred ut färsblandningen i en ca 1 ½ cm
tjock rektangel på plastfolie på köksbänken.
6. Fördela svampfyllningen över färsen och
rulla ihop som en rulltårta. Dela rullen i
2 delar och lägg i limpformar med skarven
nedåt. Går även bra att lägga hela rullen
i en ugnsform eller djup plåt. Grädda i ugnen
till en innertemperatur på 68°, ca 35 min.
7. Sås: Stek lök, vitlök, peppar, lagerblad och
enbär i smör i en stekpanna tills löken mjuknat. Stäng av köksfläkten och dra pannan
åt sidan. Häll på calvados och tänd på med
en tändsticka. Låt lågorna brinna ut. Häll i
grädde och fond. Låt sjuda 10 min.
8. Servera färsrullen med alla tillbehör.
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1. Smula jästen i en bunke.
Rör ut den i ljummet vatten.
Tillsätt olja, salt och mjöl
och arbeta ihop till en
smidig deg. Jäs degen
övertäckt ca 1 tim.
2. Stek löken i oljan utan
att den tar färg. Tillsätt
timjan och salt och mixa
slätt.
3. Sätt ugnen på 225°.
4. Dela degen i 2 eller 4
bitar och kavla dem tunt
på mjölat bakbord.
Lägg över på plåtar med
bakplåtspapper.
5. Skär svampen i fjärde
delar och skiva sedan tunt.
Bred ut lökkrämen och
toppa pizzorna med svamp,
ost och nötter. Ringla över
olja och strö på flingsalt.
6. Grädda pizzorna mitt i
ugnen ca 15 min. Toppa
med rucola vid servering.
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r e d a k t i o n e n s va l

VÄSTERBOTTENSPAJ
MED RöDLöKSCHUTNEY
TID: 1 TIM UGN: 200°
12 BUFFÉPORTIONER
k 3 dl vetemjöl

½ tsk salt
k 125 g kallt smör
2 tsk kumminfrön
2 msk vatten

Värda att vänta på.
Björnbären mognar
först nu i slutet av
sommaren.

Tips!

Toppa desserten
med mosade
björnbär.

MessmörsPANNACOTTA MED
MUDDLADE BJöRNBäR

Lika god
varm som
kall. Även
perfekt att
förbereda
dagen
innan.

TID: 10 MIN + 3 TIM I KYLEN
4 PORTIONER
k 2 dl vispgrädde

½ dl farinsocker
2 gelatinblad
k 2 dl gräddfil
4 msk messmör

FYLLNING
k 3 ägg
k 2 dl grädde
k 2 dl gräddfil

TOPPING

6d
 l riven västerbottensost

k 250 g björnbär
k 1 ½ msk strösocker

RÖDLÖKSCHUTNEY
k 3 små strimlade rödlökar

GÖR SÅ HÄR

k ½ dl strösocker

1. Värm grädde och farinsocker
i en kastrull tills sockret smält.
2. Blötlägg gelatinbladen 5 min
i rikligt med kallt vatten.
3. Ta upp gelatinbladen och lägg
ner dem i den varma grädden.
Rör tills gelatinet lösts upp.
4. Lägg gräddfil och messmör
i en bunke. Häll i grädden och rör
till en jämn smet.
5. Häll smeten i 4 portionsformar.
Ställ in i kyl att stelna ca 3 tim.
(Hit kan du förbereda. Plasta in
så att de inte tar smak av annat
som förvaras i kylskåpet.)
6. Mosa björnbären med en
gaffel och blanda med socker.
Toppa med björnbären.

k ½ dl honung
k ½ dl rödvinsvinäger

½ dl rött vin
k 2 rosmarinkvistar
GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Lägg mjöl, salt, kumminfrön
och smör i en bunke och nyp ihop
till en fast deg. Tillsätt vatten
och knåda smidigt.
3. Tryck ut degen i en ugnssäker
form (gärna med löstagbar kant)
ca 36 x 13 cm eller i en springform, 24 cm i diameter. Ställ in
i frysen i 10 min. Nagga bottnen
med en gaffel och grädda mitt
i ugnen ca 10 min.
4. Lägg alla ingredienserna till
chutneyn i en kastrull och låt
puttra tills vätskan kokat ihop,
ca 10 min.
5. Blanda ägg, grädde, gräddfil
och ost i en bunke och häll i den
förgräddade pajbottnen. Grädda
pajen mitt i ugnen ca 20 min.
6. Toppa pajen vid servering med
lite rödlökschutney och servera
resten i en skål bredvid.
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Vinet som matchar skogens smaker
n

Bloody Mary-musslor
Kalís Organically Chardonnay Grillo
(Ekologiskt) 59 kr (nr 12438) 750 ml
Med smak av citrus, mogen grapefrukt
och gula äpplen med inslag av persika
och skållad mandel.

n

Vildsvinsfärsrulle
med kantarell-fyllning
Langhe Nebbiolo Fontanafredda,
99 kr, (nr 22300) 750 ml
Smak av mörka bär, körsbärskärnor,
violer med stram avslutning.

n Messmörspannacotta
med muddlade björnbär
Calvet Réserve du Ciron Sauternes,
89 kr, (nr 4029) 375 ml
Ren, honungssöt med hög fruktsyra
och mängder av mandel och honung.

Kräftor i hemgjord lag
Solsidan Low Carb Premium Dry Lager,
17,90 kr (nr 1215) 330 ml
Ett gott smakrikt lageröl med viss beska
och balanserad humlekaraktär, inslag av
apelsin, bröd, honung och örter.

Pizza med karljohanssvamp
och valnötter
Selvarossa Salice Salentino, 69 kr,
(nr 32228) 750 ml
Fyllig smak, mjuk och fruktig med
kryddiga inslag, fat, mogna mörka
bär och choklad.

n Alkoholfritt alternativ
S.Pellegrino, 1 000 ml
Ett lätt, delikat bubblande vatten
som sägs vara mineralvattnets
motsvarighet till champagne.

n
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jag & mit t kö k / Mons Kallentoft

»Den här kniven kommer
från Tokyos fiskmarknad.
En trofé, med mitt namn
ingraverat på bladet.«  

»Jag gillar vin, så korkskruv är bra att
ha. Den som är gjord av ben har jag
köpt i Rom och fisken har jag hittat på
Upplandsgatan i en antikaffär.«

»Riktigt bra
mat gör mig
lycklig«
Deckarförfattaren Mons Kallentoft är en gourmetsnobb som har rest från gatustånd i Bangkok
till femstjärniga krogar i New York i sökandet
efter den ultimata smakupplevelsen.
Hemma lagar han mat med troféknivar från
Tokyos mytiska marknad.
T e x t: M a g d a G a d

»Durkslaget är ett arv efter
mormor. Jag tycker att den
är snygg och funktionell.
Och hållbar!«  

»Noshörningen av nysilver är från Spanien.
Jag har ropat in den på
auktion. Den har ingen
funktion förutom att
vara fin.«  

Foto: Anna Rönnqvist

Synliga takbjälkar, putsade vita väggar
och skjutdörrar av glas. Mons Kallentofts
etagevåning i Vasastan i Stockholm är en
före detta industrilokal som för tankarna
till ett loft på Manhattan. En rå miljö med
stora tavlor, statyer och designmöbler.    

Du har rest över hela världen och ätit
sådant som andra bara läser om i tidningar.
Hur trivs du här hemma i ditt eget kök?

– Bra. Jag gillar att det är öppet. Jag
kan laga middag och samtidigt vara med
barnen som sitter i soffan och kollar på tv.
När vi har gäster hänger de här vid köksön
och dricker drinkar medan jag står och
hackar. Vi använder köksön som en stor
skärbräda. Det är socialt och avkopplande.   
Dina kockknivar har ditt namn ingraverat
på knivbladen. Hur kommer det sig?

– Jag har köpt dem på Tokyos fiskmarknad. De görs av mytiska knivtillverkare.
Jag hade läst om dem och gick in i den lilla
butiken och var alldeles nervös. De tittade
på mig med en blick som sa: ”Gå härifrån.”
Men när de väl hade förstått att jag ville
göra en beställning så blev de vänliga.
En kniv kostar runt 6 000 kronor. Jag ser
dem som troféer. Jag är alltid rädd när jag
använder dem, de är extremt vassa och

»Den här stenskålen är köpt
på Java. Vi har havssalt i den,
men jag tror att den är tänkt att
fungera som askkopp.« 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skär genom vilket kött som helst som om
det vore smör.   
Du gillar mat så mycket att du en gång höll
på att äta ihjäl dig. Vad hände?

– Det var en kväll på Operakällaren
som gick lite över styr både vad gäller mat
och vin. Jag fick åka till akuten, och fick
kramper och andningsstillestånd. Jag hade
ingen puls, fem slangar in i kroppen och
en stor kanyl rakt in i hjärtat. Efter 1,5 dygn
på intensiven låg jag på en vårdavdelning i
fyra dagar och tänkte: Hur gick det här till?  
Hur gick det till?

– Jag hade drabbats av ett magvirus
som fick fäste på ett sätt som det inte skulle
ha fått om jag inte hade ätit och druckit så
mycket som jag gjorde samtidigt som jag
var så satans bakis. Jag fick en tankeställare, det var dags att ta det lite lugnare.
Efter det har jag inte tagit några trilla av
planeten-fyllor. Och jag tränar duktigt.
Men i stort lever jag samma hedonistiska
liv som tidigare.   
Vad är det som lockar med att leva hedonistiskt?

– Det är ju mitt liv, att driva runt
planeten och äta goda grejer. Det gör mig
lycklig, lugn och tillfreds. Att vara på väg
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och att hitta riktigt, riktigt bra mat. Det
kan vara något billigt eller något dyrt. Den
enklaste skålen nudelsoppa i ett gatukök i
Bangkok kan vara lika raffinerad som en
rätt med vit tryffel på en femstjärnig krog
i New York.   
Du har festat tills du har trillat av barstolar och beskriver dig som en krogtok. Vad
är det med restauranger som ger dig sån
njutning?

vi gil l ar / S körd

foto: ulrika pousette styling: Tove nilsson

jag & mit t kök / Mon s Ka l l e n t oft

Safta

Ta vara på trädgårdens
eller skogens bär med en
saftkokare i rostfritt och
glas. 449 kr.

– När jag sitter på en krog bland människor och äter en god måltid är det som
att tiden bara försvinner. Efteråt känns det
som att jag har befunnit mig på en bättre
sida av planeten. Krogen och måltiden kan
avväpna allt det där som vi alla kämpar
med. Det är en förlåtande och vacker miljö.

Na mn: Mons Ka llentoft.

Ålder: 45 år.

Yrke: Författare och
jou rna list.
Familj: Gift med Ka rol ina
.
Barnen Ka rla, 10 år, och
Nick, 7 år.

Din fru, gillar hon också att trilla av barstolar?

– Ha ha, nej, det gör hon inte. Men hon
delar mitt intresse för mat och resor. Under
vinterhalvåret bor vi i Thailand. Barnen
går i svensk skola där. Varje nyår tar vi in
på mitt favorithotell Mandarin Oriental i
Bangkok. Det var för övrigt där som jag
senast ramlade av en barstol. Jag slog ner
en svindyr kruka.
Hur mycket pengar har du lagt som mest
på en måltid?

– Oj. 45 000 kronor kanske. Vita tryfflar är dyrt, men det är alltid vinet som gör
att det sticker i väg.

Bor: Etagevåning i
Vasastan, Stockholm.

favoritr ätt

ENTRECÔTE MED CANELLINIBÖNOR I VITLÖK & TIMJAN
TID: 25 MIN UGN: 150°
2 PORTIONER
k 400 g rumstempererad entrecôte

1 msk flingsalt

– Jag åt levande bläckfisk när jag var
i Seoul förra veckan. Det är inget för
kräsmagade. Men smaken var god. Jag har
även ätit torkad hästpenis i Hong Kong.
Det ser ut som en grå sörja, det kokas och
sedan dricker man det. Det ska vara bra
för potensen. Men det var då inget som
jag märkte något av.

k 1 tsk svartpeppar

– Vit tryffel med lite pasta, riktigt
bra smör och parmesan. Det är bland det
godaste jag vet. Och rött vin. Det gillar
jag.
Vem är din drömgäst här hemma i köket?

– Mina bästa vänner. Vi har känt
varandra sedan skoltiden. Jag skulle känna
mig helt awkward om det kom in någon
känd person här som jag har beundrat på
avstånd. Då skulle jag bara bli nervös.
Längst in i din kyl ligger en rödvit tub, som
en tandkrämstub i miniformat. Vad är det?

– Det är bibimbapsås, en sötstark chilimoja från Korea. Jag gillar chili.
Till sist: Får vi kika ner i din kökslåda?

– Visst, den har sett ut så här i alla
år. Jag är en snobb som gillar när det är
ordning hemma. Men inte i lådorna, där
spelar det ingen roll. Det syns ju inte! ❤
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Aktuell: Har skrivit
boken Food jun kie:
livet, maten, döden.
Nya deckaren Vindsjä lar kom mer i november
.

mons kallentofts

Vad är det konstigaste du har ätit?

Och det godaste?

Torka

Att torka svampen är ett
smart sätt att spara den för
vintern. En trend är att även
använda den torkade svam
pen som ett smul. 299 kr.

k 1 msk olivolja
k 1 msk smör

½–1 vitlök
BÖNOR

1 burk canellinibönor, (400 g)
k 3 msk olivolja
k 2 finhackade schalottenlökar
k 1–2 msk finhackad färsk timjan
2 krm salt

Naturen är en källa att ösa ur den här tiden på året. svamp,
bär, äpplen, grönsaker ... Vilken lycka att ha hemgjorda
läckerheter i burkar och flaskor att ta av under hösten.

Rensa

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 150°.
2. Klappa in köttet med salt och peppar.
3. Hetta upp en stekpanna med olja och
smör. Stek köttet till ordentlig stekyta
på båda sidorna. Låt även den halverade
vitlöken steka med. Lägg kött och vitlök
i en ugnssäker form i ugnen. Köttet ska
få en innertemperatur på 55-58°, 15–25
min, beroende på tjocklek. Låt köttet vila
10 min innan servering.
4. Skölj bönorna och låt rinna av. Fräs
schalottenlök mjuk i olja utan att få färg.
Vänd ner bönor och timjan.
5. Servera köttet med bönorna och vitlöken.

Nyskördat!
( A l l a p r o d u k t e r f inns at t k ö pa på u t va l da C o o p F o r u m .
L o ka l a p r isav v ik e l s e r kan f ö r e k o mma . )

Ta med kniv och liten
borste ut i skogen så är
allt rensat och klart när du
kommer hem. Svampkniv, 29,90 kr.

Syra

Plocka

Servera

En bärplockare gör att
det går undan i skogen.
Funkar för både lingon
och blåbär. Liten 59 kr,
stor 69 kr.

Hemgjord saft är
gott! Eller varför inte
använda flaskan
med patentkork till
bordsvatten i en
avslappnad dukning?
Glasflaska, 1 liter,
39,90 kr.

Lyckas med köttet

S,para

Väg

Bäst resultat får du om köttet har rumstem
peratur innan stekning. Mons steker sitt kött
nästan svart i pannan innan det går klart i
ugnen. Dessutom använder han en stycknings
detalj som inte är så lätt att få tag på; Côte de
boeuf, som han låter vara helt röd i mitten och
dessutom serverar i större portioner. Canellinibönorna köper han torkade och lägger i blöt
över natten. Så detta recept är Mer Smaks
tolkning av Mons Kallentofts toscanska dröm!

Syrade grönsaker
är otroligt nyttigt
och dessutom gott.
Lägg dem i syltglas,
0,5 liter, 29,90 kr.

Kör äpplena till must
i råsaftcentrifugen.
Häll upp på flaska och
känn dig nöjd! Flaska
med skruvlock, 1 liter,
29,90 kr. Burkar
24,90 kr/29,90 kr.

En våg ingår bland
kökets nödvändigheter.
Vid bakning är den
ovärderlig, 149 kr.

Lådorna, en kontrast
till övriga köket.
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RADIOKOMMUNIKATION
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MOON
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FREDSMÄKLERI

MÅ BLÅÖGD BLINT

Hjälp, min
lunchlåda
behöver få en
nystart!
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BOLLFÖRENING

A v : n i nn a e k b o m

HAR DET
SOM
HÄNT I
VECKAN

RÖRLIGA
INTELLEKTET

© Bulls

HANDFASTA
VÄGVISARE
GJORDE
OCHDEN SOM
LA NÄSAN TECKEN
I BLÖT

Prova på vår korsordstidning!
Gillar du att koppla av med ett korsord? Då kommer du gilla Kryss & Quiz från Aftonbladet.
Det är en fullspäckad tidning med ambitionen att ha Sveriges bäst konstruerade korsordsgåtor.
Här finns utmaningar för både nybörjare och rutinerade och en mix av knep och knåp som tilltalar
stora och små. Så tag chansen att prova på en av Sveriges mest lästa korsordstidningar.

Familjen i huset

Köp Aftonbladet
få 5 kr rabatt
på Kryss & Quiz

Köp Aftonbladet
få 5 kr rabatt på
valfritt magasin!

NAMN

NAMN

Lös in kupongen i kassan. Erbjudandet gäller tom 29 september 2013 så långt lagret räcker mot
uppvisande av kupong. Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB. Gäller som delbetalning om den
lämnas med kundens namnteckning.

Lös in kupongen i kassan. Erbjudandet gäller tom 29 september 2013 så långt lagret räcker mot
uppvisande av kupong. Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB. Gäller som delbetalning om den
lämnas med kundens namnteckning.

Ok, jag
kommer.
Det här fixar
vi lätt.

Gårdagens rester och några trötta salladsblad
som samsas med mosiga tomater. Åsa Hiller
längtar efter godare lunch. ”Jag är less
på min lunchlåda som nästan alltid består av
pasta och alldeles för lite grönt”, säger hon.

SKOJ
SOM KAN
SPELAS

DEPECHE
MODE

HAR
BALJPLATS
KÄLLA
TILL
CHÈVRE

SPÅR
EFTER
SÅR
SÖTT
BLIR
SURKORV NUMISMED MATIKERBAND
KLASS

HELAN
OCH
HALVAN
FRÄSCHA
FÄRSKVAROR
FÅR MAN
HÅLLA
ÅNGAN

var dagsak uten / G oda lunchlådor

HON ÄR
SMAL
SOM EN
STICKA

TEMPEL

Familj: Åsa och Gösta Hiller, barnen Alva,
12 år, Olle, 10 år och Ilse, 9 år. I familjen finns
också welsh springer spanielvalpen Greta.
Bor: I villa i Nyköping.
Gör: Åsa jobbar som gynekolog och Gösta är
projektledare.
Favoritlunch: Något från restaurangskolan
som ligger vägg i vägg med jobbet, allt är gott.
mer smak nr 8 2013

F oto: k a r l-j o h a n l a r s s o n

Ny smak och större variation står på
önskelistan när Åsa kallar in Vardagsakuten för att få hjälp med en omgörning
av veckans lunchlådor.
Med tre barn och nytillskottet, den
busiga hundvalpen Greta, är det full fart
hemma hos familjen Hiller i Nyköping. För
att hinna med alla vardagsbestyr tar både
Åsa och maken Gösta med mat till jobbet.
– Vi sparar pengar som kan gå till
något roligare, men främsta skälet till att
ta med lunch är att jag hinner jobba undan
och kan komma hem tidigare till barnen.
Det är resterna från middagen som blir
nästa dags lunch och alltför ofta blir det en
trist upprepning av samma vardagsrätter.
– Det är mitt i veckan som vi behöver
hjälp, för efter helgen finns det ofta något
gott att ta med.
Att få in mer grönt i lådorna står också
med på Åsas lista och gärna något som går
snabbt och kan finnas klart i kylen.
– Nu blir det mest att jag slänger ner

Matkreatören
Sara Begner rycker ut!
grönsaker i en plastpåse och där förvandlas de till en halvmosig röra.
Att grönsaker i lunchlådan kan vara lite
knepigt håller Sara Begner med om. Men
hon har en lösning.
– Det gäller att tänka på konsistensen och välja något annat än gurka och
tomater, säger Sara. En bönsallad blir bara
godare när den stått till sig.

Så lyckas du,
6 smarta tips
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Gott att
ha på jobbet.

Jobba på!
Sara ger Åsa
bra lunchtips.

3

Fixa en
tillbehörshörna på jobbet

Rostade solrosfrön eller lite parmesan som
toppar lunchtallriken är små detaljer som
höjer smakupplevelsen. Lägg beslag på
en hörna i jobbköket och bunkra upp med
rostade solrosfrön, flingsalt, balsamvinäger,
olivolja och gärna en pepparkvarn.

gl

un

d

Matiga sallader är en toppenlunch som med
rätt teknik behåller spänsten trots några
timmar i burk. Tänk lager på lager och vänta
med att blanda tills det är dags att äta. En
dressing eller röra som gör salladen ännu
godare transporteras vid sidan om i en egen
burk.

fB

2

Packningstips
för sallad

Ul

Bento betyder lunchlåda på japanska
och en bentolåda är fiffigt utrustad
med olika fack för respektive rätt. Att
inkludera både varmrätt och en grönsallad eller flera smårätter, är enligt
ett japanskt tänk helt rätt. Skaffa en låda
med flera fack så slipper lunchen bli en enda
röra. (Mikrovärmd sallad är ju måttligt gott.)

Charlie Söderberg, ekonomicoach känd från tv-programmen
Lyxfällan och Tonårsbossen, hur
mycket kan man spara på att ta
med egen lunch?
– En dagens rätt ute på
stan kostar 70 kronor, ofta mer.
Hel- och halvfabrikat har ett högt
kilopris i jämförelse med hemlagad mat. Tar
du i stället med matlåda till jobbet tre dagar
i veckan sparar du 8 250 kronor om året. Om
du och din familj dessutom slutar slänga
mat, kan ni spara ytterligare 8 000 kronor
per år. Pengar som kan gå till en resa i stället.
er

1

Tänk
japanskt

4

Res för lunchpengarna

5

Välj
lådvänligt

Måndag

 n bönsallad blir nästan godare
E
dag två.

n

 ättångad broccoli behåller både
L
färg och spänst.

n

Rostade rotfrukter är ett bra alternativ till sallad.

n

 ax är den fisk som trivs bäst i låda
L
och den går att variera i oändlighet.

n

 ycklinglårfilé blir inte lika ”dagen
K
efter”-torr som filéer.

k 500 g nötfärs

n

 asagne är den ultimata lunchlådeL
rätten.

k 1 pressad vitlöksklyfta

THAILÄNDSKA MINIBIFFAR MED BöNSALLAD & ZUCCHINI

Räcker
maten?

Recepten är beräknade för
4 portioner. När du har lagat maten,
börja med att lägga upp en lagom
portion i din lunchlåda och ställ i
kylen, så att du vet att lunchen är
ordnad. Ställ sedan fram resten
på bordet. Komplettera ev
med bröd och ännu
mer sallad.

TID: 35 MIN
4 PORTIONER

2 msk röd currypasta
k 1 kruka hackad persilja

1 tsk salt
k 1 msk olivolja
STEKT ZUCCHINI
Fetaost blir gott
i matlådan.

k 1 skivad zucchini
k 1 msk olivolja

salt
BÖNSALLAD
k 2 burkar blandade bönor

(à ca 400 g)
k ½ liten hackad gul lök
k ½ pressad vitlöksklyfta
k fi
 nrivet skal och saft av

1 citron
k 2 msk olivolja

Börja middagen med att lägga undan
till lunchlådan. Om det behövs, dryga
ut middagen med sallad och bröd.

k 1 kruka grovhackad

basilika
salt
k svartpeppar
GÖR SÅ HÄR

2. Fortsätt med kyckling,
kött, fisk eller bönor.
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Recept med ny kryddning ger både vardagsmaten och nästa dags lunch en nystart.

n

3. Nu är det dags för smaksättare som grillade tomater,
fetaost, pesto eller oliver.

1. Tyngst i botten,
börja med att lägga i pasta,
potatis eller bulgur.

Recept som ger en godare lunchlåda

Vissa maträtter trivs bättre i låda än
andra. Grönsaker kan vara kinkiga
och mitt tips är att välja de som
behåller konsistensen.

4. Högst upp är det
reserverat för grönt, vilket
gör att salladen kan
behålla spänsten.

Börja
här!

6

var dags ak uten / G oda lunchlådor

Detta klarar
barn att göra
!

mer smak nr 8 2013

1. Blanda färsen med
currypasta, vitlök, persilja
och salt. Forma till 16 små
biffar och stek på medelhög
värme i oljan i en stekpanna.
2. Stek zucchiniskivorna
något mjuka i oljan, ca 3
min. Smaka av med salt.
3. Skölj bönorna i kallt
vatten. Blanda alla ingredienserna till bönsalladen
och smaka av med salt och
peppar.
4. Servera biffarna kalla
eller varma med bönsallad
och zucchini.

mer smak nr 8 2013
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Carlsberg Sverige AB
vardags akuten / G od a l u n ch l å d or

Torsdag
Wofgang Kleinschmidt

Tisdag

LAX I UGN MED
WASABITäCKE

Varva i en burk kvällen innan och
ta med till jobbet nästa dag.

Onsdag

BIFF STROGANOFF

LUNCHLÅDESALLAD

SKALDJURSLASAGNE

TID: 25 MIN

TID: 10 MIN

TID: 40 MIN

TID: 25 MIN
UGN: 225°

Fredag

4 PORTIONER

1 PORTION

k 500 g strimlad lövbiff

Obs!
Just det här
receptet är
gjort för
1 portion.

UGN: 225°

k 3 dl ris

1 tsk salt

2 dl kokt, kallt
matvete
k 2 msk pesto

k 500 g laxfilé i portionsbitar

k 1 tsk svartpeppar

k 1 dl kidneybönor

1 tsk salt
k 2 dl crème fraiche
2 msk wasabipasta

k 2 strimlade gula lökar

k 75 g tärnad fetaost

FYLLNING

k 3 msk tomatpuré

k ½ dl hackade oliver

k 4 dl crème fraiche

k 3 msk fransk senap

k ½ dl soltorkade tomater

k 2 dl mjölk

2 msk ox- eller kalvfond
1 ½ dl vatten
k 2 ½ dl grädde

k ½ strimlad liten rödlök

1 msk sambal oelek

k 6 delade cocktailtomater

k 1 pressad vitlöksklyfta

k 1 ½ dl riven zucchini

2 finrivna fiskbuljongtärningar
170 g räkor i lag
170 g kräftstjärtar i lag
k 4 dl strimlad purjolök
k 250 g skivade cocktailtomater
k 100 g färsk spenat
k finrivet skal och saft av
1 citron

4 PORTIONER

TILL SERVERING
k 2 avokado

k 2 msk smör

k 250 g cocktailtomater

100 g ärtskott
GÖR SÅ HÄR

1. Koka riset enligt anvisning
på förpackningen.
2. Lägg laxen i en ugnsform och
strö över salt.
3. Blanda crème fraiche med
wasabi och bred över fisken.
4. Stek laxen mitt i ugnen till
en innertemperatur på 50°,
12–15 min.
5. Servera med ris, avokado
halva, cocktailtomater och
ärtskott.

k 8 basilikablad
TILL SERVERING
k 1 kg kokt potatis

TILL SERVERING

k 250 g ångad eller kokt

k rostade solroskärnor

broccoli
GÖR SÅ HÄR

1. Hetta upp en stekpanna
ordentligt. Stek köttet, lite i taget, i hälften av smöret i 1–2 min.
Salta, peppra och lägg åt sidan.
2. Sänk värmen och stek löken
i resten av smöret under omrörning i 1 min. Tillsätt tomatpurén
och stek ytterligare 2 min.
3. Tillsätt resten av ingredienserna och köttet och låt puttra
ihop ca 5 min.
4. Servera med kokt potatis
och ångad broccoli.

GÖR SÅ HÄR

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda matvete med pesto
och lägg i botten på en burk.
Smaka ev av med salt.
2. Lägg bönor, fetaost, oliver,
soltorkade tomater och rödlök
i lager ovanpå matvetet.
3. Fortsätt med med tomater,
zucchini och basilikablad.
4. Vid servering, strö över solroskärnor och ät med bröd och
hummus toppad med krasse.

1. Rör ihop crème fraiche, mjölk,
sambal, vitlök och buljongtärning i en stor bunke. Häll bort
lagen från räkor och kräftstjärtar. Vänd ner dem och resten av
ingredienserna till fyllningen.
2. Varva pastaplattor med
fyllningen. Tryck ner plattorna
något så att de ligger under
vätskan. Toppa med riven ost.
3. Grädda 30 min mitt i ugnen.

Hej Åsa, har lunchlådan fått en nystart?
– Absolut, det har blivit mer grönsaker och jag har blivit
expert på att packa sallad så att den inte blir en saggig
röra. Saras smakkombinationer har gett både lunch
lådan och middagarna ett lyft.
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4 PORTIONER

250 g färska pastaplattor
200 g riven ost, t ex mozzarella

bröd
hummus
krasse

Två veckor senare

Har du smakat något av våra
alkoholfria alternativ?

*

Vill du också
få hjälp av Sara?

Sinar tiden, lusten eller orken?
Har du problem med matvardagen? Mejla oss på mersmak@
coop.se, skriv Vardagsakuten
i ämnesraden. Berätta om dig
och din situation, och skicka
gärna med en bild på familjen.
mer smak nr 8 2013

Carlsberg Non-Alcoholic
är ett bra alternativ
till buffén där många
olika smaker möts.
Ölet passar även bra till
starkare maträtter, där
ölet balanserar smakerna
utan att ta över.

Staropramen Non-Alcoholic
har en friskhet och beska
som går väl ihop med det
söta, salta och feta i den
svenska husmanskosten.
Lax, grillat kött, stekt fläsk
och gulaschsoppa till
exempel.

BEO* är en maltbaserad
alkoholfri dryck bryggd
på naturliga fruktjuicer.
Smaken är subtil och
uppfriskande och BEO*
passar som aperitif såväl
som till mat eller att njuta
av bara som den är.

Estrella Damm har en
personlig och frisk smak
av malt, knäckebröd och
färsk citrus. Den passar
lika bra till tapas som till
kryddstarka rätter av fisk
och ljust kött

Erdinger Alkoholfrei är
ett ljust alkoholfritt veteöl.
Erdinger passar utmärkt
till asiatiska maträtter, fisk
och skaldjur samt lättare
svensk husmanskost.

Chao Praya, floden som är
Bangkoks pulsåder. Ofta brun och
trist. Ibland glittrande fager.

Matresan / Thailan d

Smaka på
bangkok
bit för bit

Bangkok

Snake head fish, ormhuvudsfisk,
fyllda med citrongräs.

Livet, maten,
på en pinne.

Chilisting, fisksåssälta och sötaste sött. När Mer Smak går en
guidad promenad i Bangkoks gamla kvarter jublar smaklökarna.
Oavsett om vi äter mat från ett gatukök eller en finrestaurang.

Friterade bananer med glass? Glöm det.
Aldrig smakar oljedrypande bananbitar
så gott som på Bangkoks gator.

T e x t o ch f o t o : G ö r a n I n g m a n

gott, kycklingsoppan tom kha gai är smått
fantastisk. Så man beställer som förut,
som på den förra resan.
Inte längre, bestämde jag mig för. En
tallrik limesyrligt fläsk blev en oväntad
ögonöppnare. Tågbiljett till Bangkok
beställdes och plats bokades på en guidad
matvandring i stadens gamla kvarter.
Chao Praya gnistrar för en gångs skull.
Små blixtar av solljus dansar över lattefärgade dyningar när vi tar den nötta
färjan över till Thonburi. Kanske är det
den blåa himlen över Bangkok som lockar
floden till lek. Ingen smog, inga moln den
här förmiddagen i januari.

3 skäl att ta en guidad mattur
Lärorikt & gott
För den som vill lära sig
mer om Bangkok och
om thailändsk mat finns
inget bättre sätt än att
anlita en duktig guide.
Att på egen hand hitta
allt de här tre timmarna
bjuder på, det skulle
ta dagar.
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glada resenärer
Flera företag erbjuder
guidade matvandringar
i Bangkok, men Bangkok
Food Tours (bangkokfoodtours.com) har de
mest nöjda kunderna.
På Tripadvisor, världens
största resecommunity,
har företaget fem av fem
i betyg av tidigare kunder.

Billigt nöje
Turen som beskrivs i
artikeln heter Historic
Bangrak Food Tasting &
Culture Tours och kostar
1 050 baht per vuxen,
cirka 220 svenska kronor.
All mat ingår. Billigare för
barn under 12 år, men de
uppskattar kanske inte
smakerna.

På andra sidan Chao Praya hukar vi
in på en smal gata, kilar förbi ett hål i
väggen-kafé, väjer för några knattrande
vespor och går ikapp en thailändsk småbarnsmor med en sulkyvagn som slamrar
på den ojämna marken. Flickan i vagnen
sover, mamman ser ut att behöva göra det
samma.
Vi korsade floden på jakt efter en hemlig maträtt. En thailändsk specialitet som
ingen av oss smakat, lovade guiden Nushi
när vi träffades ett par timmar tidigare.
Så har vi den framför oss på ett repigt
metallbord på restaurangen Yum Rod Sab.
På en bädd av grönsallad vilar en spunnen,
ljusbrun rätt toppad med en näve jordnötter.
Useendet är hälften fågelbo, hälften
bikupa.
– Kom igen, kan ni gissa vad det är?
frågar Nushi.
Vi petar och tittar. Funderar.
– Friterade brödbitar, försöker gruppens amerikan.
– Strimlat fläskkött som friterats, föreslår en backpacker från Schweiz.
Vi hackar loss några små bitar av den
luftiga kakan och smakar. Utan att bli
klokare. Smaken är subtil, lågmäld på ett
sätt som maten i Thailand nästan aldrig är.
Frasigt, aningen salt.
Men när Nushi visar att rätten ska ätas
mer smak nr 8 2013

I Bangkok möts matkulturer från
världens alla hörn, ofta införlivade
i det thailändska köket.

Thailändska turistbyrån

Pad kraphao moo. Cikadorna bräkte
igång sin skymningssång när jag tog den
första tuggan av den för ögat oansenliga
rätten. Fläskfärs, chili, thaibasilika, vitlök. Smaken var fenomenal. Syrlig så att
käkmusklerna krampade. Svettdroppar i
pannan och nacken. Mer chilins förtjänst
än för att luften på balkongen i Hua Hin
höll dryga 30 grader en bit in på kvällen.
Pad kraphao moo. På fem resor till
Thailand och hundratals besök på thairestauranger i Sverige – hur har jag kunnat missa den rätten?
Kanske för att det är så lätt att bli vaneätare även som resenär. Pad thai funkar
alltid, beef massaman är nästan löjligt

mer smak nr 5 2013

Längs Charoen Krung i Bangrak, Bangkoks gamla
del, ligger exotiska matställen på rad.
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Buller/och
chili. Mat
Matresan
Thailand

på Bangkoks gator
är billig och god.

Bekräftat från smaktest.
Ullmos kräftor är godast.
Bananpannkakan är en
smarrig turistklassiker,
men prova gärna mer
vågade rätter än så om
du reser till Thailand.

» …amerikanen väser
’oh, my’ ur mungipan.
Rätten är väldigt god.«

Slurp! Snart är det kräftpremiär och den eviga frågan inställer sig:
Vilka kräftor är bäst i test? Har du en gång sugit i dig kräftor från Ullmo behöver du inte fundera
längre. Vi kokar våra kräftor enligt svensk tradition med rik dillsmak och väl avvägd sälta. Så bra att
vi år efter år får toppbetyg i tidningarnas smaktester.

med den sallad på grön mango som
också står på bordet, då händer det saker.
Chilisting tävlar med limesyrlighet, sockersötma dansar med fisksåssälta. Aromer och
texturer kuggar i varandra utan att missa
en smaklök.
Schweizaren hummar, amerikanen
väser ett «Oh, my» ur mungipan.
Rätten är väldigt god, men vi kan
fortfarande inte gissa vad vi äter. Läget
intill Chao Praya borde ha gett en ledtråd.
Yum Pla Dook Foo är friterad catfish – en
malfisk som både odlas och finns naturligt
i Thailand – serverad med mangosallad.
Fiskköttet plockas i bitar som torkas lätt

Liten
matordlista
Aroi: mycket got t!/utsö
Ped: starkt
Mai-ped: inte starkt

kt

Moo: fläsk
Nua: bif f
Gai: kyckling
Kung: räka
Kao: ris
tack!
Kob khun ka (kvinna):
k!
tac
:
an)
Kob hhun krub (m
jag
n
Ka
b:
kru
Kor nam noi ka/
k?
tac
,
få lite vat ten

mer smak nr 8 2013

Lokala avvikelser kan förekomma.

Konsumentkontakt telefon: 08-648 59 95

och sedan friteras i olja så att de fäster ihop
och bildar en kaka.
Promenaden går, förutom utflykten över
floden, helt i kvarteren i Bangrak som är
Bangkoks historiska del. Genom Bangrak
löper Charoen Krung, en av stadens äldsta
gator, och de intilliggande gränderna är
strösslade med spännande smaker. Där
finns kinesiska, indiska, muslimska, vietnamesiska, kambodjanska och västerländska restauranger, för att nämna några.
Där finns också restauranger där recepten har sin grund i ett annat land, men förfinats i Thailand. Charoen Wieng Pochana
är ett exempel. Paradrätten är stekt anka
med honungssås enligt ett recept som är
lika gammalt som hemligt. Ägaren är kines, ankan är thailändsk. Smaken är mild
och söt, inte alls kryddstark, och rätten
kostar inte mer än 40 baht, inte ens en
svensk tiokrona. Restaurangen har funnits
i över ett halvt sekel och ägaren, en bit över
80 år numera, sitter varje dag vid sitt bord
och vakar över verksamheten.
Från thaikinesisk anka till muslimsk
curry är steget inte längre än några kvarter, visar det sig. Längs vägen får Nushi
syn på en kvinna som säljer små friterade
bollar. Hon köper en liten påse för ett par
kronor och låter oss smaka.
– Det här är thailändska munkar. Vi
gör dom på sojamjölk och blandar svartpeppar i smeten, berättar hon.
Den gula munkbollen är lätt svartprickig och den söta smaken följs upp av
små peppriga bett i gommen. Annorlunda
– och väldigt gott.
Så till curryn. Muslim Restaurant är en
annan klassiker i Bangrak med över 70 år

på samma adress. Interiören är blekt turkos och belysningen hör hemma i en bilverkstad, men restaurangens mest kända
rätt förlåter alla inredningsmissar. Curry
Lava on Egg är en smakrik men mild
currystuvning som hälls över ett kokt ägg.
Vi går vidare men stannar snart igen.
Nushi beställer friterade bananbitar från
ett ambulerande kök i skuggan av Mandarin Oriental, Bangkoks klassiska hotell.
Krispiga, söta och varma direkt från
pannan. Oemotståndliga.
– Vi thailändare äter mycket. Tre mål
mat om dagen, men vi äter där emellan
också. Vi stoppar faktiskt i oss nästan hela
tiden, skrattar Nushi.
Hon berättar att thailändarna ofta äter
ute. Själv använder hon nästan aldrig köket
i sin lägenhet.
– I Bangkok behöver du aldrig vara
hungrig. Du hittar något gott att äta dag
som natt, och även de enklaste gatuserveringarna har riktigt bra mat. Ett mål
kostar bara runt 30-40 baht (sex till åtta
kronor), säger hon.
Amerikanen ser tveksam ut. Vågar man
verkligen testa gatumaten?
– Ja! Ibland ler jag lite åt er oroliga
turister som gömmer er på hotellen och
beställer dyr mat när det är godare och
mycket billigare på närmaste trottoar.
Sista stoppet blir beviset på att riktigt
god mat trotsar även den mättaste mage.
På sobra restaurangen Kalpapruek bjuds
vi på en liten portion traditionell grön thaicurry med rotibröd och svalkande kokossorbet som avslutning på turen. Schweizaren börjar humma igen. Amerikanen
klappar sig på magen och säger att han är
glad att han vågade lämna hotellet. ❤
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Matresan / Thailan d

Pad kraphao moo

(fläskfärs med thaibasilika)

MANGO- & PAPAYASALLAD
MED GRODDAR

TID: 15 MIN

TID: 10 MIN

4 PORTIONER

4 PORTIONER

k 6 vitlöksklyftor
2 grovhackade röda chili
k 2 msk olja
k 600 g fläskfärs
k 1 tsk strösocker
2–3 msk fisksås
2 msk ostronsås
k ½ dl hackad thaibasilika

k 1 mango

SÅS

1 liten papaya
200 g böngroddar
k pressad saft av 1–2 lime
ev 1/2 tsk flingsalt
k 1 kruka hackad koriander

1 finstrimlat citrongräs
2 msk finhackad ingefära
1 finhackad röd chili
k 3 finhackade vitlöksklyftor
k 1 tsk strösocker
k saft av 1 lime
3 msk fisksås
½ dl vatten

TILL SERVERING

4 port jasminris
lite skivad salladslök
GÖR SÅ HÄR

1. Skala vitlöksklyftorna och stöt dem
med chilin i en mortel.
2. Hetta upp olja i en stekpanna och
stek vitlök och chili någon minut.
3. Tillsätt färsen och stek med under
omrörning tills den är finfördelad och
genomstekt, 5–7 min.
4. Rör ner socker, fisksås, ostronsås
och thaibasilika. Strö på salladslök.
5. Servera med jasminris.

favor i t
ba r n e n s

GÖR SÅ HÄR

1. Skala, kärna ur och skär mango och
papaya i bitar.
2. Blanda frukt och groddar i en skål.
3. Tillsätt limesaft, ev salt och koriander.

UGNSSTEKT FISK MED
INGEFÄRA & LIME
TID: 35 MIN UGN: 150°
4 PORTIONER

ca1,2 kg urtagen hel fisk, t ex seabream,
abborre eller kummel
½ tsk salt

Hur äter en
thailändare?

Med gaffel och sked.
Gaffeln används för att putta
maten på skeden och skeden förs
in i munnen. Ätpinnar används
sällan. Men det här är ingen
benhård etikett, du blir inte
utskälld om du äter på
ditt eget sätt.

20 g skivad ingefära
1 strimlad röd chili
1 citrongräs
k 1 skivad lime
1 msk fisksås

Periquita Reserva är favoriten som alltid
överträffar förväntningarna. Fyllig, generös,
med inslag av mörka bär, plommon och
rostade fat. Ett sällskapsvin perfekt till
grillad entrecote med kryddsmör och
till smakrika ostar.

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 150°. Skölj fisken i kallt
vatten och torka av den med hushålls
papper. Snitta skinnet på fisken.
2. Salta den in- och utvändigt och fyll
magen med ingefära, chili och citrongräs.
3. Lägg fisken i en ugnsform och lägg
några limeskivor under och på fisken.
Droppa på lite fisksås.
4. Tillaga fisken mitt i ugnen ca 25 min
beroende på storlek på fisk.
5. Blanda alla ingredienserna till såsen
och servera den till fisken. Servera gärna
med ris och sallad.

BÄST JUST NU
UNDER 100 KR.
Dagens industri 130409

BÄSTA KÖP!
Allt om Vin 3/2013

FYND!

Allt om Mat 3/2013

Den här läckra
fisken är bet ydligt
lättare att laga än
vad man kan tro.

Aftonbladet 2013
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Expressen 2013
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Art.nr. 2560
Periquita Reserva
750 ml. 13% vol.
79 kronor
Art.nr. 2560
Periquita Reserva
3000 ml. 13% vol.
259 kronor

WW.THEWINEAGENCY.SE

Fram
med fin
glasen!

Två thailändska recept att laga hemma

vi g illar / Än glamark

Du måste inte laga mat från grunden bara för att du vill
äta ekologiskt. I Coop Änglamarks sortiment finns massor av
smarta genvägar till frukost och fika, mellis och middag.
Av: anna gidg ård

genvägar!

Söt och smart

Räddaren i nöden

Slipp dåligt samvete för de
färdiga köttbullarna – köp ekologiska
små godingar i stället, och servera med
ekopasta, ekoketchup och massor av
knapriga morotsstavar, ca 26 kr.

Eko-dricka

Ekofil och ekomjölk till frukost är ett smart sätt att påverka.
Hur? Jo, kor som lever ekologiskt mumsar mest växter från
den egna gården där man varken använder konstgödsel eller
bekämpningsmedel. På detta sätt mår djur och natur lite
bättre! 1 1/2 liter mjölk, 14,50 kr, 1 liter fil, 12,50 kr.

Stick ner klyftor av
äpple, lök och ost i
en snittad falukorv.
Lägg i en ugnssäker
form. Häll över en burk
ekologiska krossade
tomater. Salta, peppra
och gratinera
i 200°, ca 15 min.
Servera med kokt ris.
Ca 26 kr.

Crêpes på momangen

Alla föräldrars livlina i kylskåpet när man
kommer på att det visst är utflykt i skolan i dag.
Fylld med ost och skinka och kompletterad
med tomat och knaprig morot är det ett
helt ok lunchalternativ! Ca 19,95 kr.

Ovärderlig hårding

Skorpor funkar till det mesta! I stället för en kaka
till fikat, till kvällstéet, eller som frukosträddare om
brödet är slut. Om skorpmjölet är slut när du bakar
– då krossar du bara några skorpor i morteln.
Ovärderlig, som sagt. Ca 26 kr.

Med doft av sommar

Lika god som hemgjord flädersaft!
Perfekt till helgfikat, men du kan också
marinera jordgubbar och andra sommarbär
i den och servera med glass eller
grädde. Ca 29 kr.

colourbox

Aprikosmarmelad – självklar till helgens långfrukost.
Även en underbart god tårtfyllning – särskilt om det
är chokladbotten. Eller som akutdessert till en
bit ost. Och vilken härlig tanke att du bidrar till
aprikoslundar utan växtgifter, ca 27,50 kr.

Ugnsgratinerad falu

Har vi gjort världens
smartaste mellanmål?

Vår delikatess - Blacky skinka

Det innehåller mycket protein som är bra för
musklerna och mättar gott. Knappt något socker,
bara 1-2 gram per portion. Dessutom ger det dig
1/ av dagsbehovet av vitaminer och mineraler. Prova
5
till mellanmål eller träning och säg vad du tycker på
facebook.com/naturdiet

www.naturdiet.se
Lokala avvikelser kan förekomma.

I mer än 25 år har vi gjort vår Blacky skinka
enligt traditionellt hantverk. De bästa styckningsdelarna från grisen kokas försiktigt och
röks sedan kraftigt för att ge denna skinka
en angenäm men ändå kraftig smak. Har
varit populär i Sverige i över 20 år.
Finns nu även i smörgåsmatshyllan.
Lokala avvikelser kan förekomma.

( A l l a p r o d u k t e r f i n n s at t k ö pa på C o o p - b u t i k e r .
L o k a l a av v i k e l s e r k a n f ö r e k o m m a . )

Himmelska

Barnens favvo

Servera med en köpt pastasås
och en stor krispig sallad av
salladsblad och massor av
klyftad tomat. En balsamicodressing till salladen gör att
även de vuxna blir glada ...
24,95 kr.

Du äger!

Tips och erbjudanden för dig som

är medlem och ägare
Christina Drejenstam/Agent Molly & Co

Gjort för att
bre på lite extra

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.

Gå in
in
och rösta på d
se/
favorit på coop.
set
anglamarkspri
till och med
25 augusti

2

Rösta fram din miljöhjälte
Du avgör vem som blir årets miljöhjälte. För första gången sedan
priset instiftades 2002 är det du
som medlem som bestämmer.
Årets tema för Änglamarkspriset är
”Börja sluta slösa”. Av närmare hundra
bidrag har Änglamarksjuryn valt ut fyra
finalister som med sitt stora engagemang
bidragit till att på olika sätt hushålla med
jordens resurser.
Ta chansen att delta i allas vår önskan
om en bättre värld på coop.se/anglamarkspriset genom att lägga din röst på
årets miljöhjälte, som kommer att bli belönad med både äran och 100 000 kronor.
Vinnaren koras på Sollidenscenen, Skansen, 1 september klockan 13.00 på Konsu-

Ge morgonen och mackan en ny smakstart. Coop Smör & Raps passar
lika bra på smörgåsen som i matlagningen, med gräddig smörsmak
och precis lagom sälta. Coop Smör & Raps tillverkas i
Sverige, av – just det – smör och rapsolja. Inga konstigheter,
bara ett smör som gjort för att bre på lite extra.

mer smak nr 8 2013
Finns som normal- och extrasaltat.

mentföreningen Stockholms familjedag.
Under dagen får även Coops medlemmar
med familjer gratis inträde – så passa på
att njuta av en dag på Skansen, se artister
uppträda och var med på flera aktiviteter
där vi lär både stora och små om hållbarhet.

De 4 finalisterna till
Änglamarkspriset 2013

1

Beat food for progress

I stället för att göra en köttfärssås eller
en hamburgare med 100 procent köttfärs
vill Beat food for progess att vi byter ut
hälften av köttet mot företagets kloka
bönmassa, beat. Beat är en köttersättning
av bönor som både är god, nyttig och bra
för miljön.

Smartare mat

Med konceptet ”Smartare mat” har
Örebro kommun genomfört många och
kloka initiativ när det gäller att servera miljösmart mat och minska matsvinnet. Bland
annat har man fått elever att äta upp, i
stället för att slänga. Med den gemensamma plattformen ”Smartare mat” är Örebro
på god väg att halvera matsvinnet.

3

Barista

Skandinaviens första hållbara kaffebar. Här återvinner man allt och satsar
på ”god fika” för en bättre värld. Varenda
del är hållbar, från kaffet och mjölken till
muggarna.

4

Way Out West

Way Out West är den miljösmarta
musikfestivalen. I allt de gör, från avfallshantering, återvinning, resursförbrukning
och energi, till boende och resor har de
ett genomgående miljötänk. Maten är
dessutom uteslutande vegetarisk från
första tågfrukosten till sista campingkäket
och serveras av funktionärer i ekologiska
kläder.
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D u äger / B arn mode

Coop Baby ger dig som är
medlem bland annat 20 %
rabatt på barntandkräm
och manuella barntandborstar från Oral-B.
Läs mer om alla
utvalda förmåner på
coop.se/baby

Jeans, 379 kr, randig
tröja i svar t och vitt,
229 kr, kofta, 299 kr,
svar t väst, 499 kr,
mössa, 149 kr. Allt
från Polarn O. Pyret.

Denimkjol, 279 kr,
leggings, 129 kr och
randig strumpa, 79 kr,
Polarn O. Pyret.
Långärmad tröja,
99 kr, och linne med
tryck, 59 kr, Coop.

, 199 kr.
Regnset i rosa
ått och
bl
i
en
äv
s
nn
Fi
m
so
rt
ba
en
säljs
lar,
set. Regnstöv
n Coop.
99 kr. Allt frå

Grå twillby xa,
179 kr, Coop. Tröja
med hjärtan, 249 kr,
blommig strumpa,
79 kr och rosa
jacka, 599 kr, från
Polarn O. Pyret.

Röda byxor, 379 kr,
från Polarn O. Pyret.
Långärmad tröja
med tryck, 99 kr och
sweathuvjacka,
149 kr, från Coop.

På Leon: Jean
s, 379 kronor
och blårandig T-shirt, 22
9 kr, Polarn O.
Stövlar, 99 kr
Pyret.
, Coop. Häng
slen privata.
Info om Mikas
kläder hittar
du här intill.

Blommigt, randigt, kors och tvärs.
Bli höstcool med sköna plagg från Coop och Polarn O. Pyret.
självklart med återbäring på köpet!
av: Åsa steinsvik

foto: tove falk

mo d e l l e r : l e o n , 7 å r , o c h m i k a , 6 å r

Plaggen från Coop Forum finns i storlekarna 98–128 cl. Med undantag för regnkläderna som finns
i storlekarna 80–122 cl. Coop Forum har även kläder för små barn och baby. På Polarn O. Pyret finns plaggen
i olika storlekar och prisklasser. Gå in på www.polarnopyret.se.

˚
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Mer Smak i samarbete med Carlsberg Sverige

A n slagstavlan / A u gust i
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Hemma hos Alfons
A

lfons Åberg har flyttat in i den
gamla fröhandeln i Göteborgs
Trädgårdsförening, bara ett stenkast
från Centralstationen. I Alfons Åbergs
Kulturhus i Göteborg kan man leka,
busa, klättra, fika och hitta på en massa
finurliga saker. Här bjuds på teater varje
dag och en massa andra roliga upptåg.
Och självklart finns höghuset som Alfons
bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret,
helikoptern och förstås Millan, Mållgan
och farmor.
Coop är en av grundarna till Alfons
Åbergs Kulturhus och som medlem får du
därför ett busbra erbjudande. Vid upp
visande av ditt Coop MedMerakort, går
ett barn in gratis i vuxens sällskap. Erbjudandet gäller måndag–torsdag i mån av
plats till och med 30 september 2013.

Barn: 0–2 år, 0 kr.
Barn: 2–16 år, 75 kr.
Vuxna från 17 år:

125 kr.
Vill du veta mer gå in på
alfonskulturhus.com

Trenden är stark och uppåtgående: allt fler väljer alkoholfri öl som dryck. Och
inte bara till måltiden – nu kan vi tänka oss att svalka oss efter träningen med
en hälsodrink med alkoholfri öl som en av huvudingredienserna.
Av de 1 000 svenskar som svarat på Sifo-undersökningen Dryckeskollen, som
gjorts på uppdrag av Carlsberg Sverige, uppgav var femte att deras ölintresse
är större än tidigare. Och dessutom kan en fjärdedel av de tillfrågade tänka sig
att välja alkoholfri öl.
– Det är fantastiskt roligt så klart och går helt i linje med det ökade intresset
för dryck och njutning, men också med den ökade medvetenheten om hälsa och
balans i livet, säger Anna Wallner, ölexpert och ölutbildare på Carlsberg Sverige.
Efter träningspasset vill många ha en snabb törstsläckare – och gärna en
hälsokick.
– Alkoholfri öl är en bra återhämtningsdryck som både innehåller kolhydrater, proteiner och mineraler, säger Andreas Wilson på Juiceverket. Tillsammans
med Carlsberg har Juiceverket tagit fram de två hälsodrinkarna här intill.

Petras designfavorit
Majsigt! Petra Östh, Senior designer
på Coop älskar förpackningar. Här har
hon valt ut månadens designfavorit:
Coop Änglamark Majskrokar.
– Den är färgglad, lekfull och har snygga
illustrationer. Det här är en favorit som
jag med glädje kommer att ge till mina
barn, säger Petra.
ck
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"Alkoholfri öl
är en bra återhämtningsdryck"

Nystart
med
Carlsbergs
alkoholfria
öl

Recovery Drink
2 drinkar
• 2 dl Carlsberg Non Alcoholic
• 1/2 mogen mango
• 1,5 dl färskpressad äppeljuice
• 2 cl färskpressad citron
• 2 cl vaniljlag (recept intill)
• 2 cm finriven eller centrifugerad ingefära

What's in it for me?
När det gäller tillsatser i livsmedel gör vi på Coop vårt bästa
och lite till. De tillsatser som finns i våra egna varumärken är där
av en anledning, som exempelvis konserveringsmedel eller för att
ge rätt hållbarhet, konsistens, smak eller färg. Sedan länge har
vi på Coop tagit bort glutamat (E621) i vårt eget sortiment, och
azofärgämnen i hela sortimentet med ett par få undantag.
Tillsatser i våra egna varumärken märks alltid ut med E-nummer
vilket underlättar för dig som vill ha koll. Vi försöker helt enkelt
vara så tydliga som möjligt när det gäller vår inställning med att
sälja rena och oförfalskade livsmedel. Just nu är vi i gång med
märkning av ingredienser vars ursprung kan vara antingen vege
tabiliskt eller animaliskt.

Vill du ha full koll på alla E-nummer och tillsatser, deras
funktioner och eventuella hälsorisker? Låt Konsumentföreningen
Stockholms tillsatsapp lotsa dig rätt. Läs mer på Tips & Trix, sid 9.

mer smak nr 8 2013

Mixa alla ingredienser utom ölen
med ett par isbitar i en blender.
Fördela i två höga glas med is.
Fyll upp med Carlsberg Non
Alcoholic och rör om.

Vaniljlag ( 25 cl )
Koka upp 1,5 dl socker med
1,5 dl vatten. Snitta 1 vaniljstång
på längden och sjud i sockerlagen
i ca 30 min. Låt svalna.

Erdinger-Drink med mynta och citron
2 drinkar
• 2 dl Erdinger alkoholfritt veteöl
• 1 dl färskpressad citron
• 1 dl Akaciahonung utspädd 1:1
med ljummet vatten
• 1 näve myntablad
Skaka alla ingredienser utom ölen,
hårt med is i en shaker. Lägg isen i
två höga glas och fördela blandningen. Fyll upp med Erdinger alkoholfritt

veteöl och rör om. Garnera med
en myntatopp. Vill du ha en ännu
nyttigare drink kan du ha i en sked
vetegräspulver.
Erdinger alkoholfritt veteöl
innehåller bland annat; kolhydrater, protein, vitamin B 12
och antioxidanten polyphenol.

Vår kokbok

l ät t s om e n p l ät t

favoriter ur

När vi på Mer Smaks redaktion väljer våra favoritrecept
ur hösten utgåva av ”Vår kokbok” blir det rätter till både
fest och vardag. Vi lockas även till bakning av såväl
fruktbröd som klassiska kanelbullar!

Fläskytterfilé
med kantarellsås
Tid: 35 min Ugn: 200º
4 portioner
k 800 g fläskytterfilé eller benfri kotlettrad

1 msk hel rosépeppar

r e c e p t: u r v å r k o k b o k ( N o r s t e d t s )

k 1 msk mortlad hel svartpeppar

1 msk flingsalt
k 1 msk olja
KANTARELLSÅS

400 g kantareller
k 2 msk smör
1 dl vatten
k 3 dl grädde
1 tsk soja
1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
1 msk hel rosépeppar
Gör så här:

1. Putsa köttet om det behövs och krydda
köttet runt om med rosépeppar, svartpeppar
och flingsalt. Stek i en het panna med olja
tills köttet fått en fin stekyta runt om.
2. Ställ in i ugnen ca 20 min till en innertemperatur på 67°.
3. Borsta eller skölj svampen. Stek den i
smör tills all vätska kokat bort och svampen
börjar få lite färg. Häll på vatten, grädde och
soja. Smaka av med kryddorna. Låt småputtra 5 min. Späd ev med vatten om det
behövs.
4. Servera med potatismos eller klyftpotatis.

Uppdaterad klassiker
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Emma Alice Söderberg, bildbehandlare
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Vår kokbok är Sveriges mest sålda
kokbok. Höstens nyutgåva är den 26
upplagan av Vår kokbok som kommit
ut sedan 1951.
Recepten har
alltid speglat sin
tid. På 50-talet
fanns recept på
smörgåspudding,
medan 70-talet
bjöd på avokadohalvor.

mer smak nr 8 2013

»Jag älskar het mat. Den
här rätten är perfekt för
att förgylla en vardagkväll.
Anna Gidgård, redaktör, Mer Smak

Penne all arrabbiata
Tid: ca 25 min
4 portioner
k 500 g pennepasta
k 1 gul lök

2 vitlöksklyftor
2 piripiri
k ½ dl olivolja
k 800 g krossade tomater
k 1 msk socker
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
k ev 1 msk finhackad färsk oregano

Gör så här:

1. Koka pastan enligt anvisningarna på
förpackningen.
2. Skala och strimla löken. Skala och skiva
vitlöken och hetta upp med piripiri och
olivolja i en kastrull utan att vitlöken får färg.
3. Lyft upp ena piripirin ur oljan och tillsätt
löken. Stek 1 min och tillsätt tomatkross,
socker, salt, peppar och ev oregano. Låt koka
på svag värme under lock ca 20 min.
4. Mixa såsen slät med en stavmixer. Servera
med kokt pennepasta och garnera med färsk
oregano.
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Vetebröd
Ugn: 225°

tid: 30 min + 1 tim jästid
48 bullar

FÖR MYCKET

MÅNAD
KVAR I SLUTET AV

LÖNEN?
Vi förstår om det ibland känns som om pengarna rullar iväg okontrollerat. Med Coop MedMera Konto
sätter du in matpengarna i förväg och får koll på dem. Ansöker du senast den 9 september 2013 får du
dessutom en Må Bra-behandling. Läs mer och ansök på coop.se/medmerakonto.

de här bullarna.
»Mina barn älskar
delmassan
Och det gör jag också. Man
gör dem lite extra saftiga.«
Lotta Bergendal, AD, Mer Smak

k 125–150 g smör eller

margarin
k 5 dl mjölk

50 g jäst
1/2–1 tsk salt
k 1 dl socker eller vit sirap
ev1–2 tsk hel eller malen
kardemumma
k 14–15 dl (ca 875 g) vetemjöl
fyllning
k100 g smör eller margarin,

rumsvarmt
k 3/4 dl socker

1–2 msk malen kanel
ev 100–150 g mandelmassa,
riven
pensling
k uppvispat ägg

pärlsocker
Gör så här:

1. Smält smöret i en kastrull,
tillsätt mjölken och värm till
ca 37°. Rör ut jästen med degspadet i en bunke/köksmaskin.
Tillsätt salt, socker eller sirap,
ev kardemumma (stött om den
är hel) och nästan allt mjöl,
spara lite till utbakningen.
2. Arbeta degen tills den blir
blank och smidig och släpper
kanterna. Jäs under bakduk
ca 30 min.
3. Ta upp degen på mjölat bakbord och knåda den lätt. Dela
degen i 2 delar. Kavla ut dem
till avlånga kakor, ca 25×50 cm.
Fördela fyllningen på kakorna.
Rulla ihop från långsidan, inte
för hårt. Skär varje rulle i 24
bitar. Ställ bitarna med snitt
ytan upp i pappersformar eller
på plåt med bakplåtspapper.
4. Jäs under bakduk ca 30 min.
Pensla bullarna och strö över
pärlsocker. Grädda i mitten av
ugnen 5–8 min, i 225°.

Variera!

Du kan byta ut kanel mot
1 msk vaniljsocker eller 2 dl
sylt i fyllningen. Mandelflagor är gott på bullarna i
stället för pärlsocker.
mer smak nr 8 2013
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barnens ko ck sko l a / Lax i ugn

Filmjölksbröd
med nötter &
torkad frukt
Ugn: 175°

Lax med röd curry
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chef, Mer Smak
Anna Thorsell,

Färdigskurna laxfiléer är supersmidigt. Röd currypasta
och grädde blir en härligt het och smakrik sås som
är god att blanda med uppvärmt ris från gårdagen.

redakt ions

Tid: 20 min + 2 tim i ugn

r e c e pt : s a r a b e g n e r

k o c k : k la r a , 9 å r

F o t o : w o l f ga n g k l e i n s c h m i d t

Tid: 10 MIN +
15–20 MIN I UGN
ugn: 200°

1 limpa

4 portioner

k 300 g valfria blandade nötter

och frön, t ex solrosfrön,
pumpafrön, hassel- och pekannötter
k3
 00 g torkade frukter, t ex
aprikoser, plommon, russin
1 ½ tsk salt
k 2 dl rågmjöl
k 4 dl vetemjöl
k 5 dl filmjölk
1 tsk bikarbonat
1 dl mörk sirap

1

Gör så här:

1. Hacka nötterna grovt och strimla frukterna. Blanda nötter och frön med salt,
råg- och vetemjöl. Blanda filmjölk och
bikarbonat och rör ner de torra ingredienserna med sirapen, nötter och frukt.
Rör ihop till en jämn smet.
2. Häll smeten i en brödform, 1 ½–2 liter,
med bakplåtspapper i. Grädda brödet
i nedre delen av ugnen i 2 tim. Täck ev
brödet på slutet om det blir för mörkt.
3. Ta brödet ur formen och låt svalna i
handduk.

Lägg 4 tinade laxfiléer à 125 g i en
ugnsform.

4

Vispa ihop kokosmjölk och
currypasta.

2

5

Häll 1 burk kokosmjölk i en skål.
(Det går också bra att använda

3

Klicka i 2 msk röd currypasta.

Strö på 1 tsk flingsalt.

Vinn en middag på Operakällaren
och hotellnatt för två
Lägg upp en bild på vår facebooksida som visar hur
du på ett kreativt, fint och aptitligt sätt får din Gooh-rätt
att se ut som den serverats på Operakällaren.

”Till god mat
finns inga genvägar.”

1:a pris En avsmakningsmeny* för två på
Operakällaren, samt övernattning på Nobis hotell.

7

2:a – 10:e pris Produktcheck på en valfri Gooh-rätt.

Skär 250 g broccoli i mindre
buketter. Det funkar också med
paprika, zucchini eller cocktailtomater.

STEFANO CATENACCI
KÖKSCHEF OPERAK ÄLL AREN

Bra mat från
Lantmännen

44

*Bokas i mån av plats. Avsmakningsmenyn kan bytas mot andra rätter
för motsvarande pris. Tävlingen pågår på www.facebook.com/goohgooh
t.o.m 30/9 2013. Juryn består av representanter från Lantmännen och
deras beslut kan inte överklagas.

C294182_Gooh_Annons_Facebook_tavling_Mersmak.indd 1
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8

Tryck ner broccolibuketterna
mellan laxfiléerna. Tillaga
i ugnen 15–20 min, på 200°.

9

Ser vera med kok t jas

minris.
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tr endspaning / Linné a i New York

Ladda Skafferiet

Medlemskuponger
RABATT

6:-

Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.

RABATT

Namn

Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Konsum,
Coop Extra och Coop Forum.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Gäller vid köp av 1 valfri Kvibille hårdost.

Gäller vid köp av 2 valfria Rynkeby
Fruit Likes Water 1 liter.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

5:-

RABATT

Värdekupong

5:-

Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Extra
och Coop Forum. Lokala avvikelser
kan förekomma.

RABATT

Namn

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Gäller vid köp av 1 valfri Naturdiet LSHP.

Gäller vid köp av 1 valfri Gooh rätt.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

6:-

RABATT

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Forum.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

En dag på slottet...

Värdekupong

Köp
Aftonbladet
få 5 kr rabatt
på valfritt
magasin!

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
29/9 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Morgan norman

10:-

Värdekupong

Linnéa johansson är kock,
kokboksförfattare och amerikansk
tv-profil. Sedan sex år driver hon
företaget Events plus food i New York.
När hon inte fixar fester joggar hon
helst på pirerna längs Hudson river
och lagar goda middagar.

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Nygifta.
Gäller vid köp av 1 valfri GB Gräddglass.

Gäller vid köp av Aftonbladet.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

10:RABATT

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Konsum,
Coop Extra och Coop Forum. Lokala
avvikelser kan förekomma.
Namn

5:-

RABATT

Värdekupong

Namn

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Gäller vid köp av 1 Finish All in1 Pure 36 tabs
Maskindiskmedel.

Gäller vid köp av 2 valfria Crème Bonjour 100 g.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

8:-

RABATT

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

Köp 4
betala för 3
få den
billigaste
på köpet.

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Expertkommentator.

Värdekupong
Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Extra
och Coop Forum.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Namn

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB
Butikens pris:
OCR kod:
53276 803

Gäller vid köp av 2 valfria AXA Havregryn,
AXA Havreflakes eller AXA Müsli.

Gäller vid köp av fyra valfria
produkter från hela GoGreen’s sortiment.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Som göteborgare bosatt i New York är
det inte varje dag jag får spendera en dag
på slottet, speciellt inte en dag när det är
prinsessbröllop. Tankarna vandrade till
rosor och champagne när SVT ringde
och frågade om jag ville vara med i deras
sändning direkt från Drottningholms
slott. Självklart tackade jag ja.
Det blev en snabb intervju om mitt
perspektiv på evenemang i New York,
om kulturkrockar och om New Yorkbor
på gästlistan.
Bröllop i New York, där Madeleine och
Chris är bosatta, är ofta väldigt trendiga.
Till exempel har många bröllop på sista
tiden skippat den traditionella trerättersmiddagen. I stället har maten serverats
”family style”, där stora fat ställs ut på
bordet och gästerna själva plockar ihop
sin tallrik. Eller så har maten serverats
på många små tallrikar, ”tapas style”.
New Yorkbor är experter på att göra
sina bröllop personliga, medan européer
är mer traditionsbundna. Därför hade
jag på känn att det skulle dyka upp något
under dagen med en mer personlig anknytning till prinsessparet. Mycket riktigt
dök en annorlunda bröllopstårta upp,
i form av en skulpterad macarontårta.
Något som har varit trendigt på bröllop
det senaste året i New York. ❤

Medlemsförmån för dig som har
Coop MedMera-kort. Gäller t o m
15/9 2013. Inlöses av Coop Butiker.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Christina Drejenstam/Agent Molly & Co

Vår trendspanare i New York, Linnéa Johansson,
har varit hemma i sverige på prinsessbröllop.
Här är hennes rapport från SVT:s green room
i ett av stallen på Drottningholm.

mer smak nr 8 2013

hälsosamt hallon
När tv-stjärnan Dr Oz nyligen
gick ut i sin populära talkshow och
hävdade att naturläkemedlet Raspberry
ketone har verkligt bra effekt för viktminskning rusade amerikanerna till
hälsokostbutiker och apotek. Trots att
effekterna av medlet inte är vetenskapligt bevisade går det inte
längre att få tag på. Det
verksamma ämnet finns
naturligt i hallon.

3

1

Jordgubbsnubbe på pinne
En av mina favorittrender just
nu är isglassdrinkar. Yes, alltså
frysta drinkar på en pinne.
Jordgubbsnubbe smakar som
svensk sommar på en pinne! Det här
receptet blir 8–10 isglassdrinkar.
500 g jordgubbar, rensade och
skurna i bitar
3 msk florsocker
3 dl vatten
2 tsk färskpressad citronjuice
1 dl snaps, jag rekommenderar
Hallands Fläder
2 msk koncentrerad flädersaft
Gör så här:

Häll allt i en blender. Blanda alla ingredienser till en tunn puré. Häll upp
i isglassformar och frys. De tar lite
längre tid än vanliga glassar att frysa,
6–10 timmar i frysen. Servera i ett glas.

världens Hunger i fokus
Live Below the Line är en välgörenhetsorganisation som jobbar
för att öka medvetenheten rörande världens hungersnöd. Enligt
deras undersökningar lever 1,4
miljarder människor på mindre
än 1,50 dollar (ca 14–15 kr) om
dagen, alltså ”below the line”.
Därför startade organisationen
en kampanj där välkända ansikten antog utmaningen att leva i
fem dagar på mat som inte fick
kosta mer än 1,50 dollar per dag.
Skådisen Ben Affleck var en av
dem, och även Hunter Biden, son
till USA:s vice president.
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R e sträd daren / Ta vara på maten

koll på Gluten
& Laktos!

Nästa
nummer av

Titta efter märkta recept om du är överkänslig
mer om laktos: De flesta mejeriprodukter går att hitta laktosfria.
De små mängder laktos som ingår
i smör och margarin har vanligen
ingen betydelse för laktosintoleranta. Hårdost anses laktosfri.
Byt gärna mjölk mot laktosfri
mjölkdryck, havredryck, sojadryck
eller risdryck.
Tänk på att en del produkter
innehåller skummjölkspulver som
innehåller laktos.

Vi vill ge matglädje till alla våra
läsare. Alla recept i Mer Smak som
är naturligt glutenfria markeras
med G, och laktosfria med L.
De flesta recept i Mer Smak kan
dessutom enkelt göras gluten- och
laktosfria genom att man byter ut
vissa ingredienser mot gluten- och
laktosfria alternativ.
Mer Smak följer Livsmedelsverkets 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.
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= Glutenfri

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.
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Beställ Sveriges ledande
kulturmagasin här!

wasabi
Från receptet Lax med wasabitäcke på s 24.
Blanda lite wasabi med kinesisk soja och
honung så har du en perfekt marinad till
kyckling.

Beställ via weBB:
vi.prenservice.se
eller ring: 0770-45 71 76
ange kod: 188-1881032

Från receptet Vildsvinsfärsrulle på s 12.
Improvisera ett viltkycklingrecept genom
att krossa 5 enbär lätt och låt koka med
crème fraiche, någon matsked svartvinbärssaft, hönsbuljongtärning och peppar.
Tillsätt brynta kycklingstrimlor, servera
med grönsaker och ugnsstekt potatis.

Utgivare Coop Mer Smak
Coop Marknad AB,
171 88 Solna, 010-743 10 00,
coop.se/mersmak,
mersmak@coop.se

publisher
Tia Jumbe,
tia.jumbe@coop.se
matkreatör
Sara Begner

d 1

2012

-12-06

14:12

Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 januari 2014 och inom Sverige. Prenumerationen är tidsbegränsad. Erbjudande om fortsatt prenumeration
skickas vid periodens slut. AB Tidningen Vi lagrar kunduppgifter för att kunna fullfölja kundrelationer och ge erbjudanden om egna och
samarbetspartners produkter. För spärr av personuppgifter kontakta Titeldata 0770-45 71 76.

annonsrepro
Done, Stockholm
annonsbokning
CR Media,
08–522 998 50
info@crmedia.se

ansvarig utgivare
Thomas Engelhart
thomas.engelhart@coop.se

redaktör
Ewa Lundström
ewa.lundstrom@coop.se
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Från receptet Messmörspannacotta på s 15.
Klicka i messmör i skyn när du gör sås
till stekt kött eller har gjort en stek. Eller
smaksätt renskavsgrytan – en klassiker!
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Missa inte höstens godaste pajer.
n vardagsakuten tipsar – så
får du barnen att äta mer grönsaker.

Currypasta
hottar upp soppan

messmör
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Bjud in till brunch med
banan & kokosplättar, morotsscones,
lyxig granola … massor av godsaker!

Vego i Mer Smak
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saknar

Från recepten Thailändska minibiffar på
s 23 och Lax med röd curry på s 45. Båda två
är bra smaksättare till thailändska rätter.
Du kan till exempel koka upp kokosmjölk
och vatten, lägga i tunt skivad morot,
kyckling i strimlor och strimlad purjo, och
sedan smaksätta med currypasta, fisksås
och riven ingefära.
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currypasta + fisksås

colourbox
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Låt inte fisksåsen eller wasabin
bli stående oanvända i kylskåpet.
Här är några goda förslag på
vad du kan laga av dem.

16–18 september

= Laktosfri

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

Smart & smakrikt

läs
mer på
bloggen!

coop.se/
mersmak

kock provköket
Danielle Söderström

mer smak nr 8 2013

redaktionsråd
Ingela Högdahl
Andreas Meijer
Frida Lundström
Linda Fagerroos
coop kundkontakt
0771–17 17 17,
info@coop.se
spärr av
medmera-kort
010–743 38 50
(Dygnet runt alla dagar.)
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Redaktionell produktion

omslagsfoto
Wolfgang Kleinschmidt

AB Tidningen Vi
bud: Norra Riddarholmshamnen 1, 111 28 Stockholm
post: Box 2052, 103 12 Stockholm

tryck
strålfors/jms mediasystem ab,
helsingborg, 2013.

redaktionschef
Anna Thorsell
anna.thorsell@vi-tidningen.se
art director
Lotta Bergendal

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

redaktör
Anna Gidgård
anna.gidgard@vi-tidningen.se
korrektur
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Nybakta krispiga musslor med mandelsmak.
Len vaniljcrème som fyllning. Och så solmogna hallon
på toppen. Finns det något godare?

Sprött, sött

sommarminne
R e c e p t: S a r a B e g n e r

Foto: Wolfgang Kleinschmidt

Mandelmusslor
med färska hallon

TID: 30 MIN + 30 MIN I KYLEN

UGN: 200°
ca 12 stycken, eller 24 mini
k 2 dl vetemjöl
k 100 g smör, i små bitar
125 g riven mandelmassa
k 1 äggvita
FYLLNING
k 2 dl crème fraiche
k ½ vaniljstång
k 1 ½ msk florsocker
TILL SERVERING

ca 250 g hallon
GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 200°.
2. Knåda ihop mjöl, smör,
mandelmassa och äggvita till
en deg.
3. Tryck ut degen i formarna.
Använd mandelmusselformar
eller muffinsplåt.
4. Grädda 8–10 min. Ta musslorna ur formarna och låt
kallna.
5. Vispa crème fraiche till ett
fast fluff. Skär upp vaniljstången och skrapa ut fröna. Vänd
ner vaniljfrön och florsocker
i crème fraichen.
6. Klicka vaniljcrèmen i mandelmusslorna och toppa med
hallon. Servera direkt.
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Kräftor kräver ostar med
mycket smak.
Till kräftornas höga sälta passar det bäst med starka och smakrika ostar. På Kvibille®
mejeri i Halland har vi sedan 1928 tillverkat ostar som lagras extra länge för att få fram
den perfekta smaken. Kombinera gärna med säsongens frukter, som hemmagjord päronchutney. Sötman, sältan och Kvibilles goda ost ger en underbar smakupplevelse.
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Päronchutney | 4 port
3 st mjuka päron
1 st gul lök
rivet skal och saft av ½ st citron
rivet skal och saft av ½ st apelsin
1 dl strösocker

1 ½ dl ljusa russin
½ dl äppelcidervinäger
1 krm malen kryddnejlika
1 krm malen ingefära
½ dl grovt hackade valnötter

Skala, kärna ur och skär päronen i mindre bitar. Skala och
finhacka löken. Lägg alla ingredienser, utom valnötterna, i en
kastrull. Låt sjuda på svag värme utan lock, cirka 1 ½ tim tills
det tjocknat. Vänd ner nötterna och smaka av med salt.
Låt kallna och njut.
Fler recept finns på arla.se/kvibille

