
tips & trix   /   Vardagsakuten   /   barnens kockskola   /   trendspaning   /   7  x paprika

grillen!
Fira valborg med chili hetta, grillad kyckling & söta frukter

Matigare, 
snyggare och 

med ännu 
fler recept

Nya

Tjuvstarta
*!3A0B9A-aieicc!

7300190 084822

25 kr / nr 4 2013

nyttiga, enkla & 
supergoda recept

28 barnkalasBaka till

äntligen 
primörer!
  råstekt sparris, räkor & baconsalt
  Broccoli med dragonkräm & löjrom
  Rabarberflarn med vit choklad

grillad paprika- 
sallad med chipotle-

vinägrett, sid 24.

Lite roligare – och mycket godare
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fest, på sidorna 10-16, 
där grönsakerna får spela 
huvudrollen. 

Jag kan inte hålla 
mig utan tjuvstar-
tar säsongens grill-
ning och inspirerad 
av Paul tänker jag 
låta det gröna bli årets 
höjdare på glöden. 

Mer sMak / Apri l
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Kan en fruKost bestå av gårdagens mid-
dagsrester? absolut, är mitt svar. När de 
kloka råden för en bra start på dagen hag-
lar över oss behöver vi stanna upp och se 
frukosten i ett nytt ljus. Det är långt ifrån 
alla som tycker om att äta i gryningen 
eller orkar med morgondramatik för att få 
i barnen frukostmackan. en lugn stund är 
den bästa starten på dagen och för att få 
den krävs att vi vågar tänka utanför boxen. 
Hos familjen Fagerroos-Olofsson gick 
frukosten på tomgång tills Vardagsakuten 
ryckte ut och visade att det är helt okej att 
låta magkänslan styra frukostvalen. Går-
dagens rester och curlingtallriken blev två 
nya favoriter. Blir du nyfiken på att prova 
hittar du recepten på sidan 34.
 

”Ät som barnen gör”, säger Paul svensson, 
en av sveriges främsta kockar, när jag frå-
gar om tips för att äta mer grönt. Undvik 
att blanda ihop allt utan låt varje grönsak 
bli tydlig både i smak och presentation är 
hans råd. Missa inte Pauls härliga primör-

Det är dags att  
tagga ner frukosten
Curla barnen och få lugn och ro

Sara Begner  
är matkreatör och chef  

för Coop provkök.

min helgfrukost får gärna ta hela förmiddagen.

Hej! Jag älskar det matta tidningspappret, 
liksom layout och typsnitt i nya Mer Smak. 
Känns lyxigt och gediget på samma gång!  
Och chokladbilderna i premiärnumret var 
underbara!                      Malin

Vilken härlig tidning! Underbara recept,  
men det har det ju förstås alltid varit, men  
nu ännu bättre. Allra bäst tycker jag det är 
att det glättiga pappret är borta. Hoppas 
tidningen är så miljövänlig som jag tycker  
den verkar vara. Återvunnet papper?
                              Monica Orrvad Ohlson

Vad glad jag blir! Först den fina matta 
pappersytan och det lite tjockare pappret - 
känns genast mer gediget och tilltalande! 
Sida efter sida erbjuder recept som får det 
att vattnas i munnen och tips som jag vill 
titta närmare på. Annars brukar jag riva ut

Läsarbrev

av mer smaKs lÄsare tar Kaffe 
och smörgås till fruKost,  

enligt en undersöKning i coops 
medlemspanel. blÄddra till  

vardagsaKuten, sid 31, för fem 
goda sÄtt att starta morgonen!

25%
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nyttiga, enkla & 
supergoda recept
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  Råstekt sparris, räkor & baconsalt

  Broccoli med dragonkräm & löjrom

  Rabarberflarn med vit choklad
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sallad med chipotle-

vinägrett, sid 24.
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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 hand-
lar och drar medlemskortet minst tio 
gånger på en månad.

Alla recept provlagas
Alla recept i Mer Smak är provlagade.  
Du kan tryggt kasta dig över dem och 
vara säker på att mått, ingredienser  
och tider stämmer! 

= fyrKlövern  
betyder att ingre-

dienserna finns som 
ekologiskt alternativ  
i Coops butiker.

godKÄnd 

av coops 

provKöK

= laKtosfri = glutenfri

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 43-45!

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

k

Här  
är all mat 
enkel och 
supergod

Tack alla läsare för det fina mottagandet av nya Mer Smak! Här är ett axplock ur brevskörden.

hej! Jag tycker att många av recepten i det 
nya numret såg intressanta ut. men, hur  
har ni testat läsbarheten? vissa notiser  
och texter är fullständigt omöjliga att läsa.  
                       Bodil

  svar:     Hej Bodil, tack för ditt mail! Du har 
rätt i att det var dålig läsbarhet på vissa 
ställen i de första numren av nya Mer Smak. 
Nu har vi sett över det – vi vill ju att allt i 
tidningen ska gå att läsa!     
                       Redaktionen

  
ett par sidor ur varje nummer, men nu vill jag 
behålla hela tidningen! En stor komplimang :) 
fortsätter ni så här kommer jag helt klart 
avsluta mina flertalet prenumerationer på 
andra matmagasin.                      Jenny

lägg din casas-box på kylning

marinera köttet

tänd grillen

luta dig tillbaka 
och njut av att det 
är helg igen
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»Jag har späkt mig och bott i tält  
i flera månader när jag har jobbat. 
Väl hemma vill jag äta mat som jag 
verkligen njuter av.« Mattias Klum 

bjuder in till sitt kök.

»Flickorna har verkligen tagit fasta på 
Saras tips. De har ätit smoothieglass, och 
rester är Signes nya grej.« Nina Fagerroos 
fick hjälp av Sara Begner att sätta guldkant 

på vardagsfrukosten.

»Min favoritgrönsak broccolin har  
fått en ny kompis i dragonkrämen«, 

konstaterar läsaren Lotta Montelius. 
Hon och familjen blev bjuden på 
primörbuffé av Paul Svensson.

10

31

29
Spana in vårens

nya prylar till grill-
premiären.

3 välkommen  
till Mer smak!

7 tips & trix  
– för en enklare matvardag.

10 primörfest!  
Paul svensson bjuder  

på vårens första primörer!

18 jag & mitt kök 
Häng med hem till 

Mattias klum!

22 dags att grilla! 
Tjuvstarta grillsäsongen 

med 5 goda recept.

29 heta prylar  
kul nyheter för grillproffs.

31 vardagsakuten 
sara ger familjen Fagerroos- 

Olofsson ny inspiration  
till frukosten!

36 paprika 
Nyttigt, krispigt och gott.

38 producenten 
Häng med till Tjulsta, grisarnas 

himmelrike på jorden.

43 du äger 
Tips och erbjudanden för dig 
som är medlem och ägare.

49 barnens kockskola 
Matig wrap med kyckling. 

50 kalas för små 
Överraska med nya 

kalasfavoriter! 

55 linnéa spanar 
Blanda mojito som  

en filmstjärna.

57 resträddaren 
Ta vara på det som blev över.

58 saras söta 
Baka wienersnurror med 
lemon curd och choklad.

mattias vegetariska 
pastafavorit.

paul svenssons buffé med 
vårens första primörer.

smoothieglass.18

www.santamaria.seFölj oss på 
facebook.com/santamariasverige
Följ oss på
facebook.com/santamariasverigefacebook.com/santamariasverigefacebook.com/santamariasverige
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PANENG
GAI

INGREDIENSER FÖR 2 PORTIONER
Olja till stekning
300 g  kycklingfi lé 
1 påse  Paneng Red Curry Spice Mix  
400 ml  Coconut Milk  
70 g   sockerärtor

TILLAGNING
1. Stek eller woka kycklingen i oljan på medelhög 
 värme tills den får fi n färg.

2. När kycklingen nästan är klar, tillsätt sockerärtor. 
 Strö över Paneng Red Curry Spice Mix och häll 
 på kokosmjölken. Låt koka i ca 3 minuter

3. Servera med Egg Noodles eller jasminris.
Tips: Gör som i Thailand servera med 
Santa Maria Sweet Chili Sauce.
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Tips & trixav  a n n a  g i d g å r d 
o c h  a n n a  T h o r s e l l

husmorstips för moderna kök

daniel räms, nybliven årets kock 
som var med i tävlingen för fjärde 
gången, har stenkoll på vad som är  
i hetluften.

spännande smak just nu?
– De traditionella svenska smaker-

na är fortsatt aktuella. Särskilt rökt 
smak, både varm- och kallrökt. Det  
är spännande att experimentera,  
till exempel med rökta desserter,  
som choklad. Eller att röka så kallt 
som möjligt under en längre tid. 
råvara?

– Jag vill jobba utifrån säsong. Den 
vita sparrisen från Bjärehalvön eller 
Gotland är fantastisk nu, och inte alls 
särskilt kul resten av året. Jag brukar 
rimma den lätt, alltså sockersalta den 
för att dra ut vätska, och sedan baka 
den i olivolja i ugnen, cirka 20 min  
i 120°. Då blir den härligt fast i konsis-
tensen. En delikatess!
hett redskap?

– Rökskåp med termostat är kul. 
Men alla som har en klotgrill kan testa 
varianter av rökning. Se till att det 
finns lite glöd och släng i stickor av 
äppel- eller alved som ligger och pyr. 
Jag älskar att grilla! Men det ska vara 
stora bitar. Gärna en hel karré som 
grillas långsamt, i ungefär 4 timmar.

»Jag älskar  
att grilla«

Månadens  
MaTTrend

c
o
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hej! hur ska jag återvinna min engångsgrill?
      Vänliga hälsningar, Martin 

  svar:     Engångsgrillen innehåller paraffin men den största miljöboven är 
aluminiumformen där det går åt mycket energi och fossila utsläpp vid tillverk-
ningen. om du trots allt använder en engångsgrill, se till att metalldelarna  
hamnar i metallåtervinningen.
                           Ulrika Dahl, avd.chef miljögifter, Naturskyddsföreningen

Fråga experten 

nötter
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om du är allergisk eller känslig  

mot nötter finns det massor av 

goda ersättare. 

n  rostade pumpakärnor och 

solrosfrön ger samma krunchiga 

konsistens som nötter. 

n  rostade sesamfrön har en  

härligt nötig smak och blir jätte-

gott i desserter eller att strö över 

lax och  grönsaker. 

n  havregryn som rostas eller steks 

med smör och socker blir knaprigt 

nötsmakande och kan varvas med 

bär och lättsötad matyoghurt till 

en busenkel dessert. 

n  En knaprig havrebotten är ett 

gott alternativ till tårtbotten med 

nötter. Knaprigt sega havreflarn 

kan också användas i desserter.

Än är det inte för sent att sätta ner några zucchinifrön  
i såjord i en kruka och ställa i fönstret. Vattna lite  
lagom så kommer det snart upp en fin liten planta. 
Plantera den i en stor kruka och ställ på balkongen på 
försommaren. I juli/augusti kan du sedan skörda din 
egen zucchini.

planTera Mera

Byt nötterna mot 

rostade sesamfrön.

gott i stället för

Som medlem hos Coop får du återbäring – ju mer du handlar, 
desto mer tillbaka. Ansök om Coop MedMera Visa så får du en 
herrgårdsövernattning för två. Ansökan ska vara oss tillhanda 
senast den 6 maj 2013.

Gå till coop.se/medmeravisa

Återbäring 
överallt*

SKaFFa COOP  
MeDMera viSa

anSöK nu
FÅ herrgÅrDS- 

övernattning**

*  Gäller överallt där Visa accepteras.  **  Det enda du betalar för är ett middags- och frukostpaket på hotellet. 
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Kockarnas grillbok 
av sveriges mest  
namnkunniga kockar
I den här stjärnspäcka-
de grillboken bjuder 
kockar som Leif 
Mannerström, Niklas 
Ekstedt, Melker 
andersson och vår egen 

Sara Begner på sina bästa recept. Tillsam-
mans har de skapat en bibel som inspirerar 
till sommarens godaste grillkvällar.
Cirkapris: 108 kr  Förlag: Norstedts

m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 3

emma  
hamberg, 
sollentuna: 
”Jag är en 
antingen/ 
ellermännis-

ka. Vatten eller juice. Men 
en varm sommardag kan 
jag tänka mig att släcka 
törsten med jordgubb- 
och fläder-vattnet, med 
mycket is och en skiva 
citron.”

Coop kolsyraT vaTTen: CiTronsmak, jordguBB & Fläder eller  
smulTron & grape, vilken TyCker du är godasT?

Smakpanelen

I april/maj 

3 x Nytt i bokhyllan

50
anna  
simon, 
nacka:
”citron-
vattnet  
var godast. 

Det har en mycket fräsch 
smak och lagom stora 
bubblor. Jordgubb- och 
flädervattnet doftade 
betydligt mer jordgubb  
än vad det smakade.”

viktoria 
nord,  
nacka:  
”Alla tre  
har behag -
liga bubblor  

och lagom mycket kolsyra. 
Jag tycker att de var  
goda men smultron- och 
grape vattnet smakade 
bäst. Jag tycker dess - 
utom att flaskorna hade  
fin design.”

Tina – Hur du enkelt   
lagar min allra 
godaste mat
av Tina nordström
opretentiös och med  

en stor portion mat -

glädje är allas vår Tina 

åter med sin mest 

omfattande kokbok 

hittills. Nu är hon tillbaka i Ramlösa där  

resan började och hon delar frikostigt med 

sig av allt från genvägar i köket till vardags- 

och festrecept.

Cirkapris: 218 kr  Förlag: Bonnier

Maten är min medicin  
– ayurveda i ditt kök
av janesh vaidya
visst känns begreppen 

vata, pita och kapha 

igen? Det är de tre 

kropps typerna inom den  

indiska hälsofilosofin 

ayurveda. här har  

Janesh vaidya gjort en vegetarisk kokbok där 

Sverige möter Indien. Filosofin och kokboken 

bygger på att äta sig till bättre hälsa.

Cirkapris: 191 kr  Förlag: Norstedts

vad är vad i pastadjungeln? mer smak guidar.

c
h

R
IS

TI
N

a
 D

R
E

JE
N

S
Ta

M
/a

G
E

N
T 

M
o

LL
y 

&
 c

o

 »när man gör soppa måste man  
tänka skedstorlek. det är inte snyggt 
när det hänger saker ur mungipan.«

stefan eriksson, kock på nyöppnade atelier food 
i meny i p1, 28 februari.

procent grillar minst en gång i veckan 
enligt en undersökning gjord av Yougov på 
uppdrag av Kronfågel. Och 84 procent av 
sommarens grillning kommer att skötas  
av en man, om man får tro statistiken. 

Farfalle
Namnet kommer från det 
italienska ordet för fjäril, 
farfalla. Gräddiga såser  

sägs passa bäst till, men 
farfalle är även populär 

i pastasallad.

Fusilli
En korkskruvsformad pasta 

som fått sitt namn från 
fusile, som betyder gevär, 

och det är räfflorna i gevärs-
pipan som är kopplingen. 

Populär i sallader.

Gnocchi
riktig gnocchi är små 

degklumpar gjorda med 
potatis i degen som man 
kokar och ibland också  
ger en gyllene stekyta.  

Här är det helt vanlig 
pasta som lånat form av 

en knubbig snäcka.

Penne
Namnet kommer faktiskt 

från det italienska ordet för 
penna. En väldigt användbar 

pastasort eftersom den  
är ihålig och får med sig 

massor av god sås. 

Tortellini
Tortellini kan vara fylld  
med allt från skinka till  

parmesanost och det sägs  
att det är Venus navel som 

stått för inspiration till  
formen. Har sitt ursprung  

i regionen Emilia romagna  
där den serveras i buljong.

Tagliatelle
Görs av äggpasta och sägs  

passa bäst med kraftiga såser 
som bolognese, särskilt om pas-

tan är färsk. Namnet kommer från 
det italienska verbet tagliare, som 
betyder ”att skära” och det syftar 
förstås på att pastan är skuren i 

långa band.

ALKOHOL ÄR 
BEROENDEFRAMKALLANDE

GRAHAM BECK
 SHIRAZ CABERNET SAUVIGNON

14% VOL ARTNR 12986

69 KR
GRAHAM BECK 

CHARDONNAY VIOGNIER

13% VOL ARTNR 15515

69 KR

GRAHAM BECK
THE GAME RESERVE SHIRAZ VIOGNIER

14% VOL ARTNR 12922

75 KR

GRAHAM BECK 
BLANC DE BLANCS BRUT

12% VOL ARTNR 6505 

139 KR

WWW.PRIMEWINE.SE

Nothing Less.

GRAHAM BECK 
BRUT PINOT NOIR CHARDONNAY

12% VOL ARTNR 7639 

99 KR

Pastakoll
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Späd sparris, morötter med smak av sommar och  
syrliga rabarber. ”Låt grönsakerna spela huvudrollen, det är  

där smakerna sitter”, säger stjärnkocken Paul Svensson och  
bjuder familjen Montelius på en färgsprakande primörfest.

Picklad vit sparris med 
dillkokt kyckling

Rimmad broccoli med vispad 
dragonkräm & löjrom

av:  N i N N a  E k b o m   R e c e p t:  p a u l  s v E N s s o N  

S t y l i n g :  v i c t o r i a  N o r d s t r ö m   F o t o :  W o l f g a N g  k l E i N s c h m i d t  

vi blev bjudna
Lotta och Johan Montelius med 
dottern Vera, 11 år. Storebror 
Malte var bortrest och missade 
primörfesten.

boR: I Bromma.

GöR: Lotta jobbar på Ikea och 
Johan är lektor på KTH.

FavoRitGRönsakeR: Grillad 
palsternacka och snabbkokt 
broccoli. Får Vera bestämma 
blir det paprika.

bästa FRedaGsmyset:  
Pappas hemgjorda pizza. En  
baksten i marmor och en pizza
spade är knep som gör jobbet 
som pizzabagare roligare. 

skönast i aPRil: Helgerna 
som gör att vi kan åka till vårt 
sommarhus i Skåne.

Råstekt grön sparris, 
räkor & baconsalt

Ångade morötter 
med kålmjölk

knippbetor, sojarostade  
nötter & tartar på ryggbiff

Plåtstekta knipplökar 
& lakrits

Rabarberflarn med  
frysriven vit choklad

Riesling passar 
bra till vit sparris

fler dryckestips  
på sidan 15

vårens första

alvin, 3 år, 
hjälper pappa 

paul i köket.

primörer!
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RÅSTEKT GRÖN SPARRIS,  
RäKOR & BACONSALT
tid: 40 min (inkl tid att Skala RäkoR)  

8 buffÉportioNEr

1 kg räkor med skal
k 140 g strimlat bacon
1 ½ msk flingsalt
5 finhackade schalottenlökar
k 2 msk smör
k  3 knippen grön sparris,  

gärna de tjockare

k olivolja
k 1/2 dl finhackad persilja

gör sÅ hÄr

1. Skala räkorna och förvara i kylskåp.

2. Stek bacon tills det blir krispigt i en stek

panna. Lägg det sedan att torka på hushålls

papper, och sila av stekfettet ner i en skål. 

3. Blanda 1 msk av stekfettet från baconet 

med 1 1/2 msk flingsalt till ett baconsalt.

4. Stek löken i smör på låg värme tills den 

mjuknat utan att få färg. Ställ åt sidan.

5. Stek sparris i en torr stekpanna tills de  

har  fått fin färg runt om. Stek i omgångar 

och tillsätt några droppar olivolja och lite av  

baconsaltet när sparrisen nästan är mjuk. 

Stek lite till och ta upp sparrisen ur stek

pannan och skär den i bitar.

6. Fördela sparris, lök, bacon och räkor på 

ett serveringsfat och toppa med resten av 

baconsaltet och persilja.

jaG laGade maten
kock: Paul Svensson.

boR: På Älgö, inte långt från verklighetens 

Solsidan i Saltsjöbaden.

Familj: Sambon Camilla, sönerna Love, Mio 

och Alvin och sist men inte minst katten Viper.

aktuell med: Kokboken Pauls kök, i SVT:s 

Gomorron Sverige och nylanserade frukost

kedjan Wake Up som är både kafé, restaurang 

och deli. Kreativt ansvarig för Fotografiska 

museets restaurang och kafé.

klaRaR miG inte utan: En bra stekpanna 

och min mixer.

FavoRitPRimöR: Späd lök slår allt.

det häR visste ni inte om miG: Åker Vasa

loppet, har ett förflutet som elitgymnast och kan 

fortfarande stå på händer på köksbänken. 

häRliGt matminne: Att vara med och 

skörda på en ekologisk gård i Finland var en  

av de bästa dagarna förra året.

tid: 25 min  ugN: 200°   

8 buffÉportioNEr

k 2 knippen färsk lök med blast
k 3 msk olivolja
½ tsk flingsalt
rå  lakritsstång (lakritsrot) eller  

turkisk peppar 

gör sÅ hÄr 

1. Sätt ugnen på 200°.

2. ansa och halvera lökarna på längden. 

lägg dem på en plåt med bakplåtspapper. 

ÅNGAdE mORÖTTER mEd KåLmjÖLK
tid: 20 min 

8 buffÉportioNEr

k 2 knippen späda morötter
k 1 msk olivolja av hög kvalitet

½ tsk flingsalt
k ½ tsk svartpeppar från kvarn

kÅlmJölk

k 1 strimlad spets- eller savoykål (ca 500 g) 

2-3 finhackade schalottenlökar
k 5 dl kycklingbuljong
k  2 dl standardmjölk eller gammaldags 

mjölk
k 2 msk grovt hackad mynta
k 1 msk olivolja av hög kvalitet

salt
k peppar

till sErvEriNg

k citronsyrad vitkål (låt tunt strimlad kål 

mjukna några min i kokande vatten,  

ta upp och häll på lite pressad citronsaft.)

ev några dillvippor

gör sÅ hÄr

1. Koka kål och lök i buljongen tills kålen är 

mjuk, ca 8 min.

2. Mixa allt slätt med en stavmixer. Tillsätt 

mjölk och mynta.

Ringla över olivolja och salta. Rulla runt 

lökarna ordentligt och rosta i ugnen tills 

de känns riktigt mjuka, ca 20 min.

3. lägg upp på ett fat. Riv lakrits över 

(använder du turkisk peppar får inte 

pulvret i kara mellen komma med, bara 

karamellskalet) och servera direkt.

3. Smaka av med olivolja, salt och peppar.

4. Tvätta och dela morötterna på längden.

5. Ånga morötterna i ett durkslag över  

kokande vatten med ett lock över. Ånga  

tills de är lätt mjuka, 58 min.

6. Lägg morötterna på ett serveringsfat. 

Ringla över olivolja och salta. 

7. Mixa kålmjölken fluffig och skummig.  

Häll den över morötterna och peppra.

8. Toppa med citronsyrad kål.

Tips!
Lakritsrot kan du 

köpa i hälso kostaffärer,  
på vissa apotek eller  

på nätet. 

»Du anar bara  
lakritsen, den lockar fram  

det bästa ur löken«

Ångkokta morötter med kålmjölk. om du  
vill få kålmjölken extra skummig, mixa den 

med stavmixer strax innan servering.

n  Låt varje smak stå för sig själv.  
Dölj dem inte genom att blanda allt.

n  Välj en grönsak som du är sugen på  
och låt den spela huvudrollen. 

n  Låt kött, fisk eller fågel vara till be 
 hören eller kryddan som förhöjer  
smaken på grönsakerna. Ett bra  
exempel är baconsaltet till sparrisen. 

n  Välj gärna ekologiskt för då vet du  
att smakerna inte har hetsats fram 
och att även blasten går att använda 
eftersom den är fri från gifter. 

Pauls primörtänk

råstekt grön sparris, 
räkor och baconsalt.

Johan, lotta och  
vera hugger in på buffén.

PLÅTSTEKTA KNIPPLÖKAR & LAKRITS
Vego!
Du kan 

lätt byta ut 
räkorna &  

baconsaltet 
mot stekt/

grillad 
haloumi.

Buffén är 
beräknad för 

8 personer

 R E d A K T I O N E N S  vA L
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KNIPPBETOR, SOjAROSTAdE  
NöTTER & TARTAR På RYGGBIFF
tid: ca 35 min   ugN: 150°   

8 buffÉportioNEr

k    2-3 knippen späda rödbetor 

(ca 1 kg utan blast)

k 3 msk olivolja
k 1 ½ msk rödvinsvinäger
½ tsk salt 

k ½ tsk svartpeppar
k 2 dl naturella cashewnötter
k 4 msk japansk soja
400 g ryggbiff eller flankstek
1 tsk olivolja till stekning

½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar
15 0 g chèvre  

(100 g med  

bortskurna kanter)

k 1 msk olivolja
k  1 dl finskuren  

gräslök

gör sÅ hÄr

1. Sätt ugnen på 150°.

2. Koka rödbetorna mjuka i lättsaltat vatten 

1520 min. Ta bort skalet med fingrarna och 

skär betorna i bitar. Blanda med olja, vinäger, 

salt och peppar. 

3. Rosta nötterna i ugnen tills de är gyllen

bruna, ca 5 min. Häll på soja och vänd runt. 

Rosta igen tills all soja har torkat in, ca 5 min. 

4. Skär köttet i skivor 1–1 ½ cm, salta och 

peppra. Värm en gjutjärnspanna riktigt het. 

Stek köttet i lite olja, ca 1 min på varje sida, 

köttet ska vara rött inuti. Låt vila i 3 min 

innan det skärs i tärningar. Lägg upp rödbe

tor, nötter och kött på en tallrik. Toppa med 

getost, olivolja och gräslök.

Tips!
Kött som  

är rött  
i mitten blir 
inte torrt om 

det ligger 
framme. 

1 tsk salt
k pressad saft av ½ citron

gör sÅ hÄr

1. Blanda ättika, socker och 3 dl rumsvarmt 

vatten till en lag.

2. Koka upp 1 liter vatten, salt och citronsaft.

3. Ansa och skala sparrisstjälkarna med en 

potatisskalare som hyvlar tunt.

4. Låt sparrisen sjuda i vattnet tills den  

nästan är mjuk. Lyft den ur vattnet, lägg ner  

i lagen och låt dra, minst 15 min.

RImmAd BROCCOLI mEd vISPAd 
dRAGONKRÄm & LÖjROm
tid: 20 min  

8 buffÉportioNEr

k 30 g smör
k 1 dl crème fraiche
k 3 msk hackad dragon 

k ½ tsk finrivet citronskal 
16-20 sparrisbroccoli eller vanlig broccoli
1 ½ liter vatten
1 ½ dl havssalt

till sErvEriNg

80 g löjrom el stenbitsrom 

gör sÅ hÄr

1. Bryn smöret på låg värme under omrör

ning, ställ åt sidan.

2. Vispa crème fraiche med elvisp tills den 

tjocknat. Tillsätt dragon och citronskal. 

3. Koka upp vatten och tillsätt saltet.  

Lägg broccolin i en form med höga kanter 

och häll över saltvattnet. Låt stå 1 min och 

sila sedan av vattnet. 

4. Lägg på serveringsfat och skeda över det 

brynta smöret (ta inte med ev bottensats). 

Servera med dragonkrämen och löjromen. 

dILLKOKTA KYCKLINGLÅR 
tid: 50 min   

8 buffÉportioNEr 

k 8 kycklinglår 

4 dl vatten  

k 3 dillkvistar
1 tsk salt
2 lagerblad
k 2 ½ dl grädde
maizena
½ tsk salt
k ½ tsk vitpeppar
k 2 dl hackad dill 

till sErvEriNg

k dill

gör sÅ hÄr

1. Lägg kycklinglåren i en kastrull. Täck  

med vatten och tillsätt dillkvistar, salt och 

lagerblad. Låt sjuda under lock tills kyck

lingen är klar, ca 20 min.

2. Lyft ur kycklingen och lägg att svalna 

medan buljongen sjuder ytterligare 15 min.

3. Tillsätt grädde och red med Maizena till 

önskad konsistens. Smaka av med salt,  

peppar och dill.

4. Plocka köttet från kycklingbenen och lägg 

på ett serveringsfat. Häll över sås och gar

nera med dill. Servera med picklad sparris. 

PICKLAd vIT SPARRIS
tid: 25 min 

8 buffÉportioNEr 

k 1 knippe vit sparris (ca 500 g)

1 dl ättiksprit (12 %)

k 2 dl strösocker
3 dl rumsvarmt vatten
1 liter vatten

”vilken len kyckling! finns  
det mer?” undrar vera.

knippbetor och 
tartar på ryggbiff.

rimmad broccoli med vispad 
dragonkräm och löjrom.  

broccolin ska ätas direkt när 
den är klar men krämen och 

smöret går att förbereda.

picklad vit sparris med 
dillkokt kyckling.

Tips!
Sparrisen  
håller sig i  
ca 1 vecka  
i lagen i  
kylen.

Vinet som matchar primörerna
n plåtstekta knipplökar 
kalis organically chardonnay grillo, 
59 kr, (nr 12438) 750 ml. 
Friskt och fruktigt vin med smak av 
citrus, mogen grapefrukt, gula äpplen 
och inslag av persika och skållad 
mandel.  

n rabarberflarn med vit choklad 
calvet reserve du ciron sauternes,  
89 kr, (nr 72781) 375 ml. 
Ren honungssöt smak med hög 
fruktsyra och mängder av mandel och 
honung. Gjort på ädelrötade druvor. 

n råstekt grön sparris med räkor 
Blason de Bourgogne Saint-Bris, 
90 kr, (nr 5567) 750 ml. 
Elegant och klassisk Sauvignon 
Blanc, torr och frisk smak av lime, 
tropisk frukt och mineral.

 
n vit sparris med dillkokt kyckling  
christmann Riesling trocken,  
125 kr, (nr 5882) 750 ml. 
Torrt, friskt vin med fruktig smak 
och inslag av lime och mineral.  
God eftersmak med lätt rökig ton.

n hälsa välkommen med en  
alkoholfri aperitif  

Sanbitter Röd, 34 kr, 
6  x 100 ml (nr 1999).

Söt, bitter, pärlande dryck  
med inslag av malört, röda bär, 
blod apelsin och gentianarot.

n rimmad broccoli med vispad 
dragonkräm och löjrom
Rotari Rosé, 99 kr, (nr 7701) 750 ml. 
Mousserande torrt vin med frisk 
syra och små bubblor. Fruktig smak 
av röd grapefrukt, smultron och 
nötter.

alkoholfritt!
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tid: 25 min  ugN: 200°

8 stYckEN

1 rulle färsk smördeg (250 g)

k  1 ½ rabarberstjälk, gärna grov  

(200-250 g)

k 1 dl florsocker
50 g fryst vit choklad

till sErvEriNg

vaniljglass

gör sÅ hÄr

1. Rulla ut smördegen på en plåt med 

bakplåts papper. kavla aningen tunnare.

2. Skala rabarbern. Skär den i 10 cm  

långa bitar, antingen tunt med kniv eller 

hyvla med osthyvel.

Tips!
Ta lite grövre  

rabarber
stjälkar så  

går det  
lättare att  
skära dem 

tunna.

3. lägg rabarberskivorna omlott  

på degen. de ska bilda rektanglar. 

det får plats 6 rektanglar på degen. 

Skär bort deg runt rektanglarna  

med en kniv så att ca 1 cm deg finns 

kvar runt rabarbern.

4. ta den bortskurna degen och  

kavla tunt på mjölat bakbord.  

gör ytterligare 2 rabarberflarn  

och lägg på plåten.

5. Sikta florsocker över rabarbern 

och ställ in plåten i mitten av ugnen 

ca 10 min. 

6. Riv rikligt med choklad över flar-

net och servera med vaniljglass.

RABARBERFLARN mEd FRYSRIvEN vIT ChOKLAd

»Om du fryser  
den vita chokladen är den  

superenkel att riva.«

Nu hittar du fler varianter av 
Hälsans Kök i din Coop butik

Tips fran 
det vegetariska 
köket!

Erbjudandet gäller endast 15 april till 21 april i Coop Forum
och Coop Extra. Med reservation för eventuell slutförsäljning. www.halsanskok.se

Köp tva valfria Hälsans Kök 
produkter och fa en förp. 
Färs 300 gram utan extra kostnad.

det vegetariska det vegetariska det vegetariska 

Grönt & gott!

13096 adv. 210x297 magazine mersmak.idd   1 08-03-13   12:58
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En timrad, faluröd 1700-talsgård vid  
mälarens strand är världsfotografen  
mattias klums egen plats på jorden.  
Här bor han med frun monika, sönerna, 
två hundar och en katt. köket är husets 
samlingspunkt med utsikt över vattnet  
och tomtens gamla ekar.   
det här är verkligen ute på landet, tyst och 
utan asfalterade vägar. lever ni bondliv 
och odlar marken? 

– ja, på somrarna odlar vi potatis, 
rucola, tomater, lök, äpplen, plommon, 
morötter, rädisor och kryddor bakom hu-
set. Vi brukar ha höns också. Och så fiskar 
vi gös. Det ingår i det ständiga arbetet att 
hitta mat som är närodlad och ekologisk.   
Vad har mat för betydelse för dig? 

– jättestor. jag tycker att det är vansin-
nigt kul att laga mat och är intres-

serad av att äta rätt. maten ska 
vara god och varierad, för min 
egen skull och för min hälsa. 
Samtidigt vill jag göra medvetna 
val så att jag inte bidrar till att 
utrota någon djurart eller förstör 
natur genom mitt ätande.   
att leva så miljömedvetet, innebär 

det att du måste försaka mycket? 
– många tänker nog så, att det 

är tråkigt och dyrt att äta ekologiskt och 
att man måste göra avkall på allt man 
tycker om, men så fungerar det inte. Det 
handlar om att börja tänka annorlunda 
och hela tiden ta steg i rätt riktning. Och 
ger man sig in på den resan kan man 
faktiskt spara pengar. Om du till exempel 
ställer bilen tre dagar i veckan och börjar 
cykla i stället, då kan du åka på lyxsemes-
ter med hela familjen efter ett år. Dess-
utom får du bättre hälsa, blir gladare och 
går ner i vikt.
Kan du ge ett konkret tips på vad man ska 
tänka på i mataffären? 

– köp aldrig något som innehåller 
ocertifierad palmolja, eftersom det förstör 
regnskogen. Det står inte alltid i inne-
hållsdeklarationen vad det är för typ av 
palmolja, men då kan du ringa företagets 
konsumentupplysning och fråga. Får du då 
svaret att palmoljan inte är certifierad så 
säger du till dem att du aldrig mer kom-
mer att köpa deras produkter. Det är så 
man kan förändra. Palmolja finns i chips, 
kakor, mjukgörare, tvål, schampo, glass 
och en massa annat.   
när du reser till svårtillgängliga avkrokar 
runt om i världen, hur äter du då? 
– Då har jag inte tillgång till den mat som 

Naturfotografen mattias klum kan bo  
i tält i månader och äta kall skäggsvinslunga i 
djungeln. men hemma vill han varken tumma  

på smak, kvalitet – eller ekologi.  
mer Smak har hälsat på i hans bondkök.   

A v :  m a g d a  g a d   F o t o :  j E z z i c a  s u n m o

»Musik är lika 
viktigt för mig som 
luft och vatten. Det 
är när jag lyssnar 
på musik som jag 
hittar inspiration 
till mina bilder.«

»Det enda jag möjligtvis samlar 
på är stekpannor. De här använ-
der jag för att steka hemplockad 

svamp, hemvärpta hönsägg  
och gös från sjön.«

»Efter månader  
i tält vill jag  
bara njuta«

»En kaffemaskin kan tyckas vara en 
onödig lyx, men har man druckit sin 

beskärda del av sedimenterat flodvatten 
så är det väldigt gott att kunna dricka 

ekologisk latte hemma.«

»Buddhan är central, dels 
för att vi jobbar i världar 
där buddhismen präglar 
livet och kulturen, dels  

för att buddhismen  
påverkar vårt sätt att leva 

och tänka här hemma.« 

»Min fällkniv har jag  
på mig jämt. Jag skär och 

fixar saker med den.« 
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jag gillar, och äter för att ladda batterier-
na. jag har späkt mig och bott i tält i flera 
månader när jag har jobbat. Det finns en 
tjusning i det också, men väl hemma vill 
jag äta mat som jag verkligen njuter av, 
och dricka gott vin – ur fina vinglas. Det 
står i kontrast till det andra livet som jag 
lever.  
Vad är det äckligaste du har käkat?

 – i Nigeria kokar de kött så länge att 
det börjar krypa saker på det. En gång 
flöt det runt maskar på kokskummet. 
Det glömmer jag aldrig. Där åt jag också 
en vidrig aplevergryta. men den kalla 
skäggsvinslungan som jag åt på Borneo 
tillsammans med blåsrörsjägare tar priset. 
Den var riktigt, riktigt äcklig. Sedan finns 
det saker som låter äckligt men som inte 
är det. Som stengropskokt get till exempel, 
det var inte alls illa.  
Är du en adrenalinjunkie? 

– inte alls. att planera för att nästan dö 
och precis klara sig med livet i behåll in-
tresserar mig inte alls. Sedan har jag varit 
på väg att dö flera gånger, men det har va-
rit för att jag hamnat i hotfulla situationer 
eller drabbats av sjukdomar när jag varit 
ute och jobbat. att trekka genom djungel i 
tre veckor kan absolut vara en upplevelse, 

men för mig har det inget egenvärde. 
kommer jag inte hem med bilder som 
berör så har mitt uppdrag misslyckats.   
du har gjort jobb som ingen annan svensk 
fotograf har fått göra och umgåtts med 
allt ifrån kungligheter till presidenter. Vad 
betyder det för dig?

 – jag brukar inte tänka på det sättet. 
jag vaknar ofta och är glad på morgnarna. 
För att jag får titta ut över sjön, för att 
jag har en frisk familj, för djuren och för 
att jag får jobba med monika som jag har 
varit tillsammans med sedan 1988. genom 
åren har vi arbetat med saker som har 
känts meningsfulla, och träffat allt från 
indianer till näringslivstoppar. Spannet är 
stort och det är jäkligt roligt.   
längst in i din kyl hittar vi två flaskor  
väteperoxid. Vad används det till? 

– Det bör alla ha i sin kyl. Det gör vi 
rent sår med, och det håller sig bättre i ky-
len. Har man som vi två pojkar så uppstår 
det sår. Sedan händer det att jag kommer 
hem med diverse saker från utlandsresor 
som man behöver sköta om lite grann.   
till sist: Hur har du tänkt igenom ordningen 
i den här besticklådan? 

– Åh nej, vad tittar ni i för låda nu 
… där är det bara smuligt och eländigt, 
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favoritrecept

mattias klums

NamN: Mattias Klum, 45 år.
Yrke: Fotograf och filmare med hela världen som arbetsplats.  
familj: Gift med Monika Klum, 44, fotograf och producent. Sönerna Ansgar, 11, och Einar, 8, appenzeller sennen-hundarna Douglas och Bessie och norska skogkatten Inzaghi.  

Bor: 1700-talshus söder om Uppsala.  
aktuell: Med ett stort reportage i National Geographic om världens gif-tigaste ormar och filmen Betraktaren om Östersjön, som visas på SVT i vår.

MATTIAS 
VEGETARISKA PASTA 
tid: 25 min

4 PortionEr

k ½ tärnad zucchini
k ½ tärnad aubergine
2 hackade schalottenlökar
k 8 kvartade champinjoner (200 g)

k 10 cm strimlad purjolök 

k 2 pressade vitlöksklyftor
k 3 msk olivolja
k 500 g krossade tomater
1 dl rött vin
2–3 dl vatten
k  2 buljongtärningar, grönsaksbuljong

½ tsk salt
2 krm kajennpeppar
k ½ kruka färsk basilika

till sErVEring

k 400 g valfri pasta
k 150 g parmesanost eller fetaost 

k ½ tsk nymalen svartpeppar

gör sÅ HÄr

1. Hetta upp en stekpanna med olja.  

Stek alla grönsaker, svamp och lök under  

omrörning i ca 3 min.

2. Häll i tomater, vin, vatten och bul-

jongtärningar. Smaka av med salt och 

kajennpeppar. Låt småputtra ca 20 min 

på svag värme.

3. Strimla hälften av basilikan och rör ner 

i såsen.

4. Koka pastan enligt anvisningen på för-

packningen och servera med såsen. toppa 

med resten av basilikan, parmesan eller 

fetaost och nymalen svartpeppar.
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vilket inte passar mig alls eftersom jag är 
en ordningsfetischist. monika tycker att 
sakerna kan ligga lite hur som helst, så 
vi har alltid haft en intern kamp om det. 
Först nu efter 25 år börjar vi närma oss  
en kompromiss, där hon har blivit  
mindre slarvig och jag  
mindre ordningsam. ❤

mattias Klum vill ha ordning i lådan.
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PREMIÄR!
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UTEMÖBLER

      Snygg 
       &smart
  förvaring

       TRÄDGÅRDSÄLSKAREN

                   HEMMAJOBBAREN 

             MATÄLSKAREN

                  BOKSLUKAREN

               PYSSLAREN

                      SAMLAREN
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överraska  
med lättlagad  

vårsupé!

ny stil med
tyg & tapet

Sveriges  
största   
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SPECIALERBJUDANDE TILL DIG SOM LÄSER MERSMAK!

Massor av härlig vårläsning!

Rabatten gäller valfritt nummer av tidningen. Observera 
att erbjudandet kan gälla andra utgåvor än de omslag som 
exponeras i annonsen. Lokala avvikelser kan förekomma.

VÄRDEKUPONG

Till butiken: Kuponginlösen AB.

Namn:

Denna kupong ger dig 10:− rabatt 
vid köp av ELLE Interiör. Erbjudandet 
gäller för dig som har Coop MedMera-
kort och kan ej kombineras med andra 

erbjudanden. Gäller t o m 19/5 
2013 och endast i Coop-

butiker. 

VÄRDEKUPONG

10:–
RABATT

Till butiken: Kuponginlösen AB.

Namn:

VÄRDEKUPONG         
Denna kupong ger dig 10:− rabatt vid 
köp av Femina. Erbjudandet gäller för 
dig som har Coop MedMera-kort och kan 
ej kombineras med andra erbjudanden. 

Gäller t o m 19/5 2013 och endast i 
Coop-butiker. 

10:–
RABATT

Till butiken: Kuponginlösen AB.

Namn:

FÅ 10:– RABATT
på valfritt magasin!

VÄLJ MELLAN ELLE Interiör, Femina, MåBra eller UNNA DIG ALLA!

Denna kupong ger dig 10:− rabatt vid 
köp av MåBra. Erbjudandet gäller för dig 
som har Coop MedMera-kort och kan 
ej kombineras med andra erbjudanden. 

Gäller t o m 19/5 2013 och endast 
i Coop-butiker. 

10:–
RABATT

ann_coop_mersm_nr4-13_FEM_MBR_ELI-CS.indd   1 2013-03-05   09.43
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Till valborg tjuvstartar  
vi grill säsongen och trotsar 

kalla vårvindar med  
chili hetta, grillade 
grönsaker och söta  

frukter. Det finns inget  
som går upp emot årets  

första grillfest.
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

tid: 1 tim  

4 Portioner

2–4 sötpotatisar
k 600 g tärnad laxfilé
k 125 g bacon
k 3 rosmarinkvistar
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar

BlomKÅlSSallad

k 400 g blomkål
1 hackad röd chili
k 1 dl olivolja
k ½ dl vitvinsvinäger
k ½ dl honung

till SerVering

k 4 msk smör

Tips!
Se till att  

det inte är för 
tätt mellan 

lax och bacon 
så att de kan  

bli klara  
sam tidigt. 

INDISK GRILLAD KYCKLING  
MED SELLERIRAITA
tid: ca 35 min + tid för marinering  

4 Portioner

k 1 hel kyckling eller lårfiléer (ca 1 kg)

1 msk malen spiskummin
k 1 msk paprikapulver
1 ½ tsk kajennpeppar
1 msk gurkmeja
k 1 tsk nymalen svartpeppar
3 tsk salt
k 3 pressade vitlöksklyftor
k 1 dl pressad citronsaft
k 3 msk olja

Selleriraita

k ½ dl färsk mynta
k 2 dl matyoghurt (10 %)

4 strimlade stjälkar blekselleri
salt
k svartpeppar

till SerVering

k grillade citronhalvor

gör SÅ hÄr

1. Dela kycklingen i mitten längs med rygg-

raden och skär varje halva i 4 bitar. ta bort så 

mycket av skinnet som går. Blanda kryddor, 

vitlök, citronsaft och olja i en skål. lägg 

kycklingbitarna i marinaden och vänd runt 

dem ordentligt. Marinera minst 1 timme, 

gärna över natten.

2. grilla kycklingen tills innertemperaturen 

är 70°, 15–20 min.

3. Hacka myntan och blanda med yoghurt 

och selleri. smaka av med salt och peppar.

4. servera med grillade citronhalvor och ev 

naanbröd eller ris.

gör SÅ hÄr

1. Rulla in sötpotatisarna i aluminiumfolie 

och lägg på grillen under lock på indirekt 

värme 25–40 min, beroende på storlek. 

(sötpotatisen kan förstås även bakas lika 

länge i ugn, 200°.)

2. trä laxbitar på grillspett och ringla 

baconskivor mellan laxbitarna. stick 

in lite rosmarin med jämna mellanrum. 

salta och peppra spetten och grilla dem 

ca 5 min. 

3. skiva blomkålsbuketterna så tunt det 

går och lägg dem i en bunke.

4. Mixa chili, olja, vinäger och honung med 

stavmixer och blanda med blomkålen.

5. servera sötpotatisen med en klick 

smör, laxspetten och blomkålssalladen.

Nu tänder  
  vi grillen! 

LAXSPETT MED BAKAD SÖTPOTATIS & BLOMKåLSSALLAD

indisk grillad kyckling 
med selleriraita.

Sötpotatis  
behöver mycket  

kortare tid på 
grillen än vanlig 

bakpotatis.

(Som vi har längtat …)
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GRILLAD PAPRIKA SALLAD  
MED CHIPOTLEVINÄGRETT
tid: 25 min    

4–6 Portioner

k 1 kg paprikor av olika slag

k 1 delad rödlök 

1 röd chili
k 1 halverad lime
k 200 g haloumi
k 70 g rucola

ChiPotleVinÄgrett 

k 1 dl olivolja
k 2 msk vitvinsvinäger
2  tsk chipotlechilipulver alt 2 tsk rökt 

paprikapulver

k finrivet skal och saft av 1 lime
k 1 msk strösocker
½ tsk salt

gör SÅ hÄr

1. grilla paprikorna hela i ca 10 min runt om. 

grilla även lök, chili och lime tills de mjuknat.

2. skär haloumin i skivor och grilla tills båda 

sidor fått fin grillyta. strimla sedan skivorna.

3. Blanda alla ingredienser till vinägretten 

med stavmixer eller i matberedare.

4. ta bort kärnhus och strimla paprikorna. 

skär rödlöken i klyftor och strimla chilin.

5. lägg ut rucola på ett serveringsfat och 

toppa med paprika, haloumi, chili och lök. 

Ringla över vinägrett och servera direkt med 

limehalvorna.

LÖVBIFFSKLÄMMOR MED  
JALAPEnOS & MOZZARELLA
tid: 20 min  

4 Portioner

k   4 stora skivor lövbiff,  

ca 500 g

250 g mozzarella
8–12 jalapeñoskivor i lag

1 tsk salt
k ½ tsk svartpeppar

grillade grönSaKer

k 2 stora tomater
k 4 små rödlökar
k 1 aubergine
k 3 msk olivolja

k 60 g rucola
½ tsk salt
k ½ tsk svartpeppar

gör SÅ hÄr

1. Lägg ut köttskivorna, skiva mozzarellan 

och  jalapeños och lägg i mitten på köttet. 

Vik ihop kanterna från båda hållen. Salta 

och peppra runt om hela köttet.

2. dela tomaterna och rödlökarna på mit-

ten. Skär auberginen i långa stora stavar. 

Pensla grönsakerna med olivolja och grilla 

tills de är mjuka och har fått fin färg. 

3. grilla de fyllda lövbiffarna hastigt på 

båda sidorna, ca 2 min per sida.

4. Strö över salt och peppar och ringla gärna 

lite extra olivolja över grönsakerna. Servera 

genast med lövbiffen och rucolan.

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet

Torrt och friskt vitt vin, fullpackat med 
ananas, päron och citrusfrukter.

VÅRENS EKOLOGISKA 
VIN ÄR HÄR!

Pris: 189 kr  •  Art.nr: 2907  •  Alk.halt: 12.5%   •  www.enjoywine.se Lo
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8 Portioner

250 g mascarpone
k 1 ½ dl vispgrädde
k 1 vaniljstång
k 2 msk strösocker
3  msk Prosecco eller 

mousserande vin

k ½ ananas
k 3 nektariner
k 5 plommon
12 savoiardikex
2  dl Prosecco eller  

mousserande vin

till SerVering

k 1 msk flytande honung
k finrivet skal av 1 lime

gör SÅ hÄr

1. Lägg mascarpone, grädde, fröna 

från vaniljstången, socker och  

3 msk Prosecco i en bunke. Vispa 

med elvisp till en fluffig kräm.

2. Skär alla frukter i jämnstora  

bitar. grilla tills de fått lite grill-

smak och mjuknat något.

3. Häll vinet i en djup tallrik och 

doppa kexen. Lägg alla kexen på 

ett stort fat och klicka ut mascar-

ponekrämen ovanpå, toppa med 

frukterna. 

4. ringla över honung och garnera 

med limeskal. Servera direkt.

TIRAMISU MED GRILLADE FRUKTER
tid: 30 min

Så här kan en 
tiramisu också se ut.

DITT ERBJUDANDE!
3 nr av Allt om Trädgård, ord pris 148:50
3-stegssekatör från Fiskars, värde 350:00
Planteringsspade från Fiskars, värde 50:00
Doftliljelökar, värde 30:00
Erbjudandets totala värde 578:50
Du betalar endast 59:00

DU SPARAR HELA 519:50*+ porto 29:50

*

3 nr 59 kr
+ 29,50 i porto

Du får även en 3-stegssekatör och planteringsspade 
från Fiskars (värda 400 kr) samt 10 st doftliljelökar 

(värde 30 kr) utan extra kostnad.

POSTA KUPONGEN REDAN IDAG 
ELLER SVARA VIA WEBBEN: 
www.alltomtradgard.se/coop 
eller SMS:a din beställning!

SMS:a Din beställning enligt följande exempel med mellanrum:  
AOT 13023020 Maria Svensson Stortorget 10 12345 Hemorten. 
Skicka till: 72130. För beställning av extra tidning utan premie 
använd koden: 13023021. Ev. tra� kavgift tillkommer.**

Jag önskar en extra tidning istället för premierna och slipper då att 
betala porto. 13023019

NAMN 

ADRESS 

POSTADRESS 

EPOST 

Inget frimärke.
ALLT OM 

TRÄDGÅRD 
bjuder på portot!

SVARSPOST
202 926 48
110 77 STOCKHOLM

* Därefter får jag Allt om Trädgård som tillsvidareprenumeration, portofritt direkt hem i brevlådan 16 
ggr per år. Priset är 49,50 per nr (med reservation för ev moms- och prisändringar). Jag betalar med 
inbetalningskortet som medföljer varannan tidning och vill jag avbryta prenumerationen meddelar 
jag kundtjänst senast 5 dagar efter att jag fått mitt senaste nummer. Säger jag upp den senare gäller 
uppsägningen först från nästa tidningsnummer. Gäller t.o.m 2013-05-16.

Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter i Sverige. Premierna skickar vi ca 3 veckor efter att vi mottagit din betalning. All 
kundinformation, såsom namn- och adressuppgifter m.m. behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos 
Bonnier AB som äger Allt om Trädgård. När du lämnar e-postadress samtycker du till att få del av spännande erbjudanden om 
tidningar, böcker, musik, fi lm, eller något annat nytt från Bonnier Tidskrifter. E-postadress 
används endast av Bonnier Tidskrifter och lämnas inte ut till annan. Se www.kunddata.bonnier.se

   JA TACK! Skicka mig 3 nr av Allt om Trädgård för 
endast 59 kr. Ord pris är 148:50 för 3 nr. Jag får även en 3-stegs-
sekatör och planteringsspade från Fiskars samt doftliljelökar utan 
att betala något extra, endast portot 29:50 tillkommer. 13023018

SVARSKUPONG

PRENUMERERA NU!

2 6 m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 3
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vi gillar / G ri l l

( A l l A p r o d u k t er f inn s At t kö pA på u t vA l d A C o o p f o r u m.  
l o k A l A p r i s Av v ik el s er k A n f ö r eko mm A .)

Rökigt
Rökspån av till exempelvis al  
eller äppelträ, som du lägger i  

glöden för att ge maten rökighet. 
från 59 kr, denna sort ca 129 kr.

Sweet! 
sås smaksatt  
med den söta 

vidalialöken. som 
glaze och tillbehör. 

Ca 40 kr.

Dancing chicken
lite vitlök och öl i röret, 

en hel kyckling som träs på. 
och så in i klotgrillen.  

succé! Ca 149 kr.

Hett!
om du grillar 

stora köttbitar 
är temperaturen 

viktig att hålla 
koll på. Ca 129 kr.

grillpremiär!

Hållbart
Alltid redo med 

en rejäl grill-
vante. signal. 

49,90 kr.

Grillhink
Grill som finns i 

många olika färger.   
Ca 99 kr.

Röklåda
en röklåda är ett enkelt  

sätt att få röksmak på kött, 
fisk och grönsaker på 

grillen. Ca 149 kr.

En mumsig nyhet. Vår finmalda ugnsbakade pastej.  
Den allra lyxigaste pastejen vi gjort.

LEVE PASTEJEN!
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Ljusa vårkvällar lockar till att tjuvstarta grillen.  
Alla spännande nyheter väntar också på att provas: röklåda, 

dancing chicken och olika spån som ger härlig röksmak.
Av: A n n A  G i d G å r d   F o t o: U l r i k A  p o U s e t t e

Rejäla  
redskap

de här verktygen fixar 
jobbet när det  hettar till 
vid grillen. tång ca 99 kr. 

pensel ca 99 kr.

Planka
låt kött eller fisk få 

smak av grillplankan i al 
eller äpple. Ca 79 kr.
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vardagsakuten / Frukostfr id

Hemma Hos familjen Fagerroos-Olofsson 
i tyresö gör rutiner yngsta dottern Irma 
helnöjd medan storasyster signe helst vill 
ha en ny frukost varje morgon för att inte 
tappa aptiten.

– det är jobbigt att komma på något 
nytt hela tiden och morgonen är inte min 
bästa stund på dagen. Jag vill bara ha nå-
got som fungerar, säger mamma nina. 

På vardagarna äter de inte frukost 
tillsammans eftersom pappa Jonas åker 
hemifrån redan vid halvsex-tiden, och 
först när nina har fått blodsockret på plats 
med hjälp av två ostknäcke och kaffe är det 
flickornas tur att äta. 

– Jag vill ge dem en lugn start på dagen 
och framför allt vill jag slippa tjat. det 
låter förmodligen helt galet men det har 
hänt att de har ätit frukost i badet för att få 
variation.

sara Begner tycker att nina är på rätt 

Så lyckas du, 
 8 enkla sätt

  
Hjälp, vår  

frukost går på
   tomgång!

spår, för bästa sättet att undvika morgon-
kaos är att barnen får vara med och 
bestämma hur frukosten ska se ut. 

– Låt magkänslan styra för att få mer 
variation, och glöm alla regler, för en 
frukost på gårdagens rester är också en 
frukost, säger sara. 

Bläddra vidare och inspireras av saras 
recept som gav familjens frukost nytt liv!

Matkreatören
Sara Begner rycker ut!

 ”Frukosten blir ofta en repris som körs  
om och om igen. det är alldeles för lätt att 
hamna i rostat bröd-fällan. Hjälp oss  

att variera våra vanor så att barnen blir sugna  
på frukost igen”, säger nina Fagerroos.

A v :  n i n n a  e k b o m   F o t o :  k a r l - j o H a n  l a r s s o n

FaMiljen i huSet
FaMilj: Mamma Nina Fagerroos, pappa Jonas 
Olofsson, döttrarna Irma, 9 år, och Signe, 11 år. 
I familjen finns också tre labradorer och en 
randig katt som heter Rocky.

Bor: Kedjehus i Tyresö.

Gör: Jonas har en egen gräv- och schaktfirma 
och Nina arbetar som coach.

helGMyS: Vår egen version av halv åtta hos 
mig med olika rätter och poängsättning.

Ok, jag  
kommer.  

det här fixar  
vi lätt.

Med Årskort Säker mobil kan dina barn alltid ringa hem.  
En trygg tjänst från Telia som gör att livet fungerar.

Nyhet! Ring mamma även 
när Refill-kortet tagit slut.

Mina trygga nummer ingår i alla årskort med mobilsurf och årskort Säker mobil för Telia Refill. Du kan välja upp till 2 nummer som du alltid kan ringa/sms:a till även när saldot är 0 kr 
(max 5 min och 5 sms). Tjänsten är giltig inom Sverige i 365 dagar från aktiveringstillfället. För fullständiga priser och villkor, se telia.se/refill

telia.se
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3 Väck liv  
i mackan

Underskatta inte presentationen för att 
göra frukostmackan mer lockande. Ett berg 
av supertunt hyvlad gurka, ost som har fått 
smälta i mikron eller ett valfritt pålägg som 
har rullats in i tunnbröd är något helt annat 

än en vanlig macka. 

 

4  Förhandla  
om frukosten

malin alfvén, barn- och  
föräldrapsykolog, svarar på 
lyssnarfrågor i Knatte -
timmen i P4 och har även 
skrivit Trotsboken.

– Är dataspel det absolut  
roligaste ditt barn vet är ett tips  
att ni förhandlar om att tiden du lägger på 
tjat om att äta frukost kan bytas mot speltid. 
Att förhandla är bra eftersom barnen är 
med och bestämmer. Inse att vi har olika 
dygnsrytm vilket betyder att vi faktiskt är 
hungriga på olika tider, och undvik bråk, för 
det är förödande för matlusten. Skicka hellre 
med en smörgås till skolan om de totalvägrar 
att äta på morgonen.

6Säg god  
morgon till 

restfrukosten
vem har sagt att uppvärmd korv Stroganoff 
eller makaroner och köttbullar inte är en 
frukost? tjat och gnat är en rysare för apti-
ten. Slappna av och låt smaklökarna styra 
och tänk på att resterna är nyttiga både för 
magen och miljön.

7Duka redan  
på kvällen

Ladda kaffebryggaren och lägg den frysta 
frukten i glas, så är fruktyoghurten klar på 
ett kick nästa morgon. Förbered skålarna 
med flingor redan kvällen innan. Det som lite 
skämtsamt kallas ”pensionärsdukning” är 
bara ett tecken på att man blir klokare med 
åren. varför stressa med det som går att 
göra klart i förväg?

m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 3

vardagsakuten / Frukostfr id
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2Lättfixad  
vardagslyx

Det finns för många vardagsmorgnar för att 
det lilla extra ska sparas till helgen. Nygräd-
dade amerikanska pannkakor med blåbär tar 
garanterat bort allt uselt morgonhumör.  

gör så Här:

1. Gör smeten i förväg, den håller sig i kylen  
i upp till tre dagar.
2. Stek pannkakor under tiden som kaffet 
blir klart eller plocka fram våffeljärnet och 
låt barnen grädda på egen hand.
3. tina frysta blåbär ihop med kardemumma 
och eventuellt lite florsocker, 
rör ihop och din 
bästa sylt är klar.

1  Fyll en  
smoothielåda 

Fullproppad med vitaminer är en kall smoo-
thie den lättaste frukosten av alla att variera. 
Allt som behövs är en stavmixer, naturell 
yoghurt och en välfylld låda med frukt och 
bär i frysen. Sväng förbi frysdisken och fyll 
på med redan färdigplockat. Fryst tärnad 
mango slår nästan den färska. Köp frukt och 
bär i säsong, och fruktskålens lite kantstötta 
rester räddar du elegant genom att skala, 
tärna och lägga i smoothielådan.

Lite lekfullhet och Saras enkla recept gör att morgonen får guldkant.

Recepten som ger frukosten nytt liv8

Tips 
Om det blir 
smoothie 
över, fyll 

glasspinne-
formar och 

ställ i frysen. 

5 Gör en  
curlingtallrik

Då och då kan en curlingtallrik vara 
det som behövs för att slå tillbaka mot 
frukostpaniken. Fynda på det som finns 
hemma och glöm inte att servera med  
en dessertgaffel. 

Äppelbitar
Skinkrullar
Paprikabitar
Körsbärs- 
tomater
Russin
Ostkuber
Havrefras
Bananer
Nötter

blått är  
gott!

överbliven frukost 
blir pinnglass.

irma serverar  
smoothieglassen  
i vackra glas.

signe mixar 

yoghurt och 

frysta bär.

FROZEN  
FRUKOSTSMOOTHIE
Tid: 5 min

4 PorTioner

k 3 dl matyoghurt (10 %)

k 250 g frysta jordgubbar
k  2 dl tärnad, fryst melon 

(tärna och frys)

k  ½ skivad, frusen banan 

(skiva och frys)

k ev honung

gör så Här

1. Mixa snabbt ihop alla 

ingredienserna i en matbere-

dare eller med en stavmixer 

till en klumpfri smet. Smaka 

ev av med honung.

2. Häll upp i portionsskålar 

eller glas och ät direkt med 

sked.

Måndag

» Jag väljer hellre en fetare 
naturell yoghurt än en 

sockerstinn vaniljvariant «

P
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vardagsakuten / Frukostfr id

FRUKOSTVÅFFlOR MED 
KARDEMUMMABlåBäR
Tid: 30 min + tid att jäSa 

under natten

4 PorTioner, 14 sTYCken

k 1+5 dl mjölk
15 g jäst
k 4 ½ dl vetemjöl
k 4 ägg
½ tsk salt
k  1 msk smält smör till  

gräddning

rårörda blåbär

k 3 dl frysta blåbär
k 2 tsk florsocker
k  ½ tsk mortlade karde- 

mummakärnor

gör så Här

1. Lös upp jästen i 1 dl finger-
varm mjölk. 
2. tillsätt resten av ingredienser-
na och vispa till en jämn smet.
3. Låt stå i kylen under natten. 
Ska de stekas direkt, ersätt 
jästen med 1 tsk bakpulver.
4. rör ihop blåbär, socker och 
kardemumma tills blåbären 
tinat något och sockret smält.
5. Hetta upp ett våffeljärn och 
pensla med smör. Häll ¾–1 dl 
smet i järnet och grädda.
6. Servera direkt med blåbär och 
toppa ev med extra florsocker.

SIGNES FAVORITMACKA 
MED VARM CHOKlAD
Tid: 5 min

1 PorTion

k 1 bit knäckebröd
k smör eller mjukost
k 2 skivor kokt eller rökt skinka
k 8 cm hyvlad gurka

Varm CHoklad

k 2 dl mjölk
k ½ msk kakao
1  sockerbit (sockerbit i stället 

för strösocker gör det lättare 
för barnen att dosera)

gör så Här

1. Bryt knäckebrödet i mindre 
bitar och bred med smör.
2. Lägg på skinka och hyvla över 
gurka med osthyveln.
3. Häll ingredienserna till chok-
laden i en kastrull och värm upp 
under vispning. 

Tips!
Knaprigt är gott, toppa  

mackan med paprikaringar  
eller dina favoritnötter.

BARNENS KORV 
STROGANOFF MED pASTA
Tid: 20 min

4 PorTioner

k 600 g strimlad falukorv
k ½ riven gul lök
k 1 tsk olja
k 2 msk tomatpuré
k 500 g tomatkross
k 1-2 msk senap
k  ½-1 dl grädde el  

standardmjölk
k ½ tsk svartpeppar

Till serVering

k pasta eller ris
k majskorn

gör så Här

1. värm upp en stekpanna och 
stek korv och lök i olja under 
omrörning ca 2 min.
2. tillsätt tomatpuré och stek 
ytterligare 1 min. 
3. Häll i tomatkross, senap, 
grädde och peppar. Låt små-
puttra ca 5 min. Servera med 
pasta.

Hej nina, hur har det gått med frukostvariationen?
– Väldigt bra, jag tror inte att vi kommer att ha fru-

kostproblem någonsin mer. Flickorna har verkligen tagit 
fasta på Saras tips. de har ätit smoothieglass, och rester 
är Signes nya grej, det har serverats både tacos och 
nudelsoppa till frukost. 

Vill du också  
få hjälp av Sara?
Sinar tiden, lusten eller orken? 
Har du problem med er matvar-
dag? Mejla oss på mersmak@
coop.se, skriv vardagsakuten  
i ämnesraden. Berätta om dig 
och din situation, skicka gärna 
med en bild på familjen. 

Två veckor senare

tisdag Onsdag

gårdagens rester är  
en utmärkt start på dagen.

torsdag

Fredag

*

Felix Lundgren, Göteborg

Ketchup med 
smak av chili 

eller svartpeppar 
på köpet!
När du köper två 

valfria grilltillbehör 
från Felix.

Hej, jag 
heter Felix.

Det här är mina 
grillfavoriter!
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Upptäck våra grilltillbehör: 
såser, gurkor och dressingar. Använd 

kupongen från denna tidning.

Tips! 
Vill du ha en  

helt klumpfri smet så  
använd stavmixern.

CURlINGTAllRIK
Tid: 5 min

1 PorTion

k ½ apelsin
k ½ liten paprika
k 5 ostkuber
k 3 skivor skinka
k  ½ dl nötter t ex mandel,  

para- eller hasselnötter

gör så Här

1. Klyfta apelsinen och skär 
paprikan i bitar.
2. Lägg upp på ett fint fat 
tillsammans med ostkuber, 
ihoprullad skinka och nötter.

oBS! en curlingtallrik kan 
se ut nästan precis hur som 
helst. Ost och skinka är bra 
proteinkällor men barnen 
kan även äta ägghalvor, 
mozzarella eller varför inte 
köttbullar. Klyfta upp favo-
ritfrukten så är vitamin- 
depån påfylld. Småtomater 
eller stavar av morot brukar 
vara poppis grönsaksval.  
en näve nötter, oliver eller  
avokado täcker morgonens 
dos av bra fetter. en näve 
flingor med högt fiberinne-
håll kan också vara en del av 
curlingtallriken.
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vi gillar / Paprika

Paprika är den söta, krispiga favoriten på grillen, i salladen,  
och som snacks till barnen. Den är dessutom full av  

c-vitamin, karoten och antioxidanten lykopen.
A v :  a n n a  g i d g å r d

Angello
En söt liten rackare som har fått en  

hel del uppmärksamhet eftersom den  
är helt unik: en kärnfri paprika!  

Röd och lätt konisk, med krispigt söt 
smak och bara 5–10 cm lång. 
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Snackpaprika
så söt och krispig att man kan äta den  

som ett äpple! barnens favorit i ryggsäcken. 
funkar förstås också att skära i bitar och 

lägga i sallad. Röda paprikor innehåller  
dubbelt så mycket c-vitamin som gröna.

Gul paprika
både gul, röd och orange paprika  
har varit gröna i sin ungdom. de 

är milda allihop och kan användas 
färska i sallad. klassikern är en 

paprikaring på ostmackan.

Grön paprika
Grön paprika är en omogen paprika som mogen  

skulle vara röd, gul eller orange beroende på sort.  
den lite råa, ibland beska, smaken beror helt enkelt 
på att den är omogen. fungerar bra att grilla eller att 

använda i grytor, då smaken genast blir mildare.

Vit paprika
den vita spetsiga paprikan kommer  

från ungern och finns i störst mängder 
under senare delen av juli och augusti.  

den används mest till sötsyrliga inlägg-
ningar, väldigt gott till grillat.

Röd paprika
Alla paprikor innehåller C-vitamin, 

men röd paprika innehåller dessutom 
mycket karoten. de röda paprikorna 

innehåller också antioxidanten  
lykopen, vilket även tomater gör.

färgfest!

SOPPA TILL
SMÅFOLKET!
INTE LÄNGRE PÅ LÅTSAS.

Nyhet! Prova också Krämig Tomat.

Barn älskar att laga soppa. Recepten varierar, 
men entusiasmen är alltid stor. Vi på Semper 
ser det som ett tecken på att något har saknats 
på barnens matbord – rejält mättande soppor 
för de allra minsta. 

Lokala avvikelser kan förekom
m

a.

Läs mer på semperbarnmat.se

13-1285tg-Semper_soppa_sandla ̊da_210x139-ny.indd   1 2013-02-28   13.37
Annons_Mersmak ICC_Kronjäst.indd   2 2013-03-05   09:44

Dolmapaprika
dolmapaprika är en söt grön paprika med  

tunnt skal. den är mindre än den traditionella 
gröna paprikan. passar bra att fylla med till 
exempel smakrik köttfärs och ris och koka  

klart i ugnen i en kryddig tomatsås.
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Grisarnas himmelrike på jorden ligger i en 
by strax utanför enköping. när Mer Smak 
får komma och hälsa på en tidig vårmor-
gon ligger dimslöjorna täta runt gården 
tjulsta. den unge bonden oskar är uppe 
sedan länge. pappa Anders likaså. en 
sugga har fått sin första kull under natten 
och hon har behövt mer hjälp än vanligt. 
Anders har stått bredvid den oroliga 
suggan hela morgonen. Hon travar runt 
i halmen och hittar ingen ro.

– Ibland kan man få dem att lägga upp 
sig för kultingarna genom att smeka henne 
över ryggen tills hon blir lugn. när de väl 
lägger sig och smågrisarna kommer fram 
så brukar det ge sig själv. det är hennes 
första kull och det är inte alla suggor som 
naturligt vet hur de ska göra. då får man 
var med och hjälpa dem lite.

Gården tjulsta har drivits av Anders 
Karlsson och hans fru Anna-Greta sedan 
han tog över från sina föräldrar på 70-talet. 

I början hade han ett konventionellt jord-
bruk, men i mitten av 1990-talet bestämde 
han sig för att gå över till att driva gården 
enligt Kravs regler. det hade varit några 
tuffa år då det var stört omöjligt att få 
rimligt betalt för köttet han levererade, och 
han funderade på att lägga ner. Att börja 
producera Krav-kött var ett sista halmstrå, 
men Anders har alltid varit intresserad av 
Krav och ville prova.

– För mig var det växtodlingen som var 
den största fördelen med att gå över till 
Krav-produktion. Jag tycker inte om att 
bespruta grödorna. det är ju bonden själv 
som utsätts för den största risken med ke-
mikalier. det är mycket mer jobb nu, men 
helt klart värt det!

Sonen oskar visar mig runt på gården. 
Först ”BB-avdelningen” med de stora sug-
gorna och deras krävande små kultingar, 
som mest dricker mjölk och hoppar om-
kring i halmen. en bit bort är de nyfikna 

Strax utanför enköping driver  
oskar Karlsson släktgården tjulsta. I mitten  

av 1990-talet tog hans far ett miljövänligt beslut  
– som visade sig bli gårdens räddning!  

a v :  a n n a  G i d G å r d   F o t o :  l i n u s  h ö ö k

Grisarna bökar upp jorden och 
mumsar i sig ogräs, frön och  
rötter samtidigt som marken  
blir naturligt gödslad.

»Här har 
grisarna jord 
på trynet!«

anders och Oskar tittar till 
grisarna som får gå ute i lugn 
och ro hela sommaren.

Plåthusen som Oskar 
har konstruerat flyttas 
runt då och då, dit gräset 
är som grönast. 
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tonåringarna som buffas och knuffas för 
att komma först fram och kolla in besökar-
na. de kan när de vill gå ut genom en sluss 
för att ta sig en nypa luft på gårdsplanen.

– Snart är det dags att släppa ut dem för 
sommaren. det är den bästa stunden på 
hela året, säger oskar.

– Man riktigt ser hur de njuter av att 
sträcka ut sina muskler och springa. det är 
lätt att se att grisarna mår bra, men det är 
dessutom klart mätbart. det är en mycket 
större tillväxt på grisar som går ute – de 
växer fortare helt enkelt, fortsätter han.

oskar har konstruerat en slags mobila 
plåthyddor som lätt flyttas runt på gårdens 
marker, enligt ett sinnrikt system där gri-
sarna på försommaren släpps ut på en yta 
med klöver och gräs. Året därpå blir den 
platsen odlingsyta igen och grisarna släpps 
ut på ett annat ställe. Fyra år senare är de 
tillbaka på samma plats igen.

– Grisar är naturliga ogräsbekämpare. 
de bökar upp jordytan och äter upp både 
ogräs, frön och rötter. de gödslar också 
marken naturligt. det här systemet är bra 

GRATTIS PÅ
FÖDELSEDAGEN.

Coop presentkort 
säljs i kassan.

GE BORT LITE 
vALFRIhET.

Coop presentkort 
säljs i kassan.

på precis alla sätt. Vi får både naturlig 
gödsling och slipper ogräset, berättar han.

–det största problemet på sommaren 
är värmen. Grisar är faktiskt mer känsliga 
för värme än för kyla. Men vi har det bra 
här, vi åker bara ner till Mälaren med vår 
tankbil och hämtar vatten som vi häller i 
groparna som grisarna själva har grävt. 
Sedan tar de sig ett svalkande gyttjebad.

de Grisar sOm föds nu på försommaren 
lever hela sitt liv ute. de föds inne, men 
släpps ut i hagen i maj och är kvar där till 
slakten sent på hösten.

det är dags för morgonkaffe och macka, 
så vi går in i huset som oskar bor i tillsam-
mans med sambon Maria. 

det är de två som nu tar över gården 
för att driva den vidare i samma anda som 
pappa Anders gjort. och gå ett steg längre 
till och med: oskar är en av initiativtagar-

na till föreningen Jord på trynet.
– Vi var ett gäng Kravbönder som 

tyckte att det var dags att gå samman för 
att få människor att få upp ögonen för 
Krav-kött. Våra grisar har jord på trynet 
för att de får vara just grisar och böka i 
jorden så mycket de bara vill! det vill vi 
berätta om.

Men en naturlig syn på djur och 
växter behöver inte betyda att man är 
bakåtsträvare. Snarare tvärtom. Både 
oskar och hans pappa anammar gärna 
ny teknik. de verkar mer än nöjda med 
den nya traktorn med gps-styrning som 
gör att man kan hålla koll bakåt utan att 
hålla i ratten och styra.

– det kan verka onödigt, men den gör 
att vi sparar diesel eftersom vi kan köra 
den allra kortaste – och därmed mest 
miljövänliga – vägen. dessutom är den 
bekvämare för den som kör, säger oskar.

en inte helt oviktig detalj i ett yrke 
där man är uppe med tuppen och sedan 
är igång till sen kväll. och dessutom är 
barnmorska på nätterna! ❤

RUSTIK BONDGRYTA
Tid: 1 tIM 30 MIN  

4 PersOner

k 600 g skinkstek eller picnicbog
k 2 klyftade gula lökar
k 2 skivade vitlöksklyftor
k 2 msk smör
3 dl vatten
1 ½ tsk salt 
k ½ tsk svartpeppar
2 lagerblad
k 300 g skivad morot
k 200 g skivad palsternacka
k 200 g tärnad kålrot
k 200 g broccolibuketter
k 2 dl crème fraiche

Till serVerinG

k 1 kg potatis
k ½ dl hackad bladpersilja

Gör så hÄr

1. Ansa och tärna köttet. Bryn kött och lök  
i smör ca 5 min. Tillsätt vatten, salt, peppar 
och lagerblad. Låt koka 1 tim. 
2. Tillsätt rotfrukterna och låt koka tills de 
mjuknat, ca 20 min. Tillsätt broccoli och 
crème fraiche. Rör om ordentligt och koka 
ytterligare 5 min.
3. Servera med kokt potatis toppad med 
persilja.

» Grisar är naturliga 
ogräsbekämpare«

Xxxx 
 favoriträtt

JOrd På TryneT är en 

förening med 24 svenska 

ekologiska bönder. 

tillsammans föder de upp 

nästan alla ekologiska  

grisar i Sverige: 24 000 

grisar om året, vilket är 

mindre än 1 procent av den 

svenska produktionen. 

Föreningen tycker det är 

för lite, och vill öka både 

efterfrågan och utbud på 

griskött från grisar som 

lever ett riktigt ”grisliv”,  

julsta – en av 24 gårdar i föreningen

Vardagsfavorit
på Tjulsta gård.

morgonen när mer  smaks 
reporter hälsar på har gården 

fått en hel kull nya invånare. 

vilket bland annat betyder 

att grisarna får böka i jorden  

(och få jord på trynet!) under 

minst fyra månader per år. 

På vintern har de mycket 

halm inne och möjlighet  

att gå ut. Produktionen är 

Kravmärkt och gårdarna är 

öppna för besök.

TJulsTa Är en av de 24 

gårdarna. Där finns i dag  

65 suggor som i medeltal  

får 12–13 kultingar i varje 

kull. När grisarna har blivit 

sex månader går de till 

slakt. varje år får gården 

fram ungefär 1 400 

slaktsvin. De nyfödda 

grisarna får gå sex veckor 

med sin mamma, antingen 

inne på halmbädd i boxar, 

eller ute redan efter ett 

par veckor om det är 

sommar.

Läs mer:  

www.jordpatrynet.se

familjen samlad. Oskar 
karlsson med dottern 
sofia och sambon maria 
lundin, anna-Greta och 
anders karlsson.

recept

godaste

oskars 
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Tips och erbjudanden för dig som               är medlem och ägare

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

Se hit alla barnfamiljer och 
kaninälskare. Nu kan du 
som medlem och ägare roa 
dig dubbelt upp på Liseberg. 
 

Liseberg fyller 90 år och firar 
med 10 000 kvadratmeter 
Kaninland. I kaninernas 
egna universum finns nio 
stycken sprillans nya attrak
tioner: Hoppalång, Kanin
landsbanan, Högspänning

Åk 2 dagar - betala för 1!
en, Flygis, Stampbanan,
Hissningen, Cyklonen, Bus
hållplatsen och Tuta & Kör.
Om du tröttnar på att hoppa, 
snurra och flyga kan du bän
ka dig framför nya Kvarn
teaterns scen och se kaniner
nas liveshow. Om du inte vill 
ta med dig egna morötter att 
knapra på, ta en sväng förbi 
plättrestaurangen.

        åsa steinsvik

Som medlem får du  
köpa 2-dagars Åkpass/ 
2-dagars Lilla Åkpasset 

till priset för 1 dag!  
Max fem åkpass per Coop 

MedMera-kort.  
Läs mer på coop.se.

Pssst!
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Kaninlandet bjuder 
på massor av nyheter.

Öppna ett sparande i KF Sparkassa! Det är enkelt och avgiftsfritt 
och räntan är bra. Dessutom får du extra fördel av sparandet 
eftersom överskottet går tillbaka till vår butiksverksamhet,  
vilket gynnar dig som konsument. På så sätt får du ett fördelaktigt 
sparande, samtidigt som du bidrar till kooperationens arbete för 
en hållbar utveckling för människa och miljö. Snällt, eller hur?

Läs mer och starta ett sparande på coop.se/kfsparkassa

KF Sparkassa

GÖR NÅGOT KLOKT  
AV DINA SPARPENGAR

KF Sparkassa omfattas inte av ”Lagen (1995:1571)” om insättningsgaranti. Frånvaron av insättnings-
garanti innebär att insättarens medel inte till någon del är särskilt skyddade vid till exempel konkurs.
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Eftersom vi äger tillsammans, 

är det på tiden att du som 

medlem och ägare är med och 

påverkar hur våra varor ska 

smaka. Ska korven vara lite 

starkare, grillsåsen lite sötare 

och bullarna lite större?

   I vår nya satsning ”Smaktes-

tarna”, kan du som medlem och 

ägare få smaka av och tycka till 

om våra nyheter. När vi vet vad 

du tycker, kan vi göra våra pro-

dukter lite godare, lite smartare 

och så mycket bättre. 

   På coop.se uppdaterar vi 

ständigt med ett antal nya varor 

som väntar på att avsmakas av 

medlemmar och ägare runt om 

Hjälp Coop att provsmaka!

4 4

AnSLAgSTAvLAn / Apri l
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– VecKaNS eKoLogiSKa, som vi kallar det 
här erbjudandet, påverkar vårt och våra 
kunders ekologiska fotavtryck enormt. 
Tillsammans gynnar vi, förutom vår hälsa, 
miljön, klimatet, rättvisefrågor och den 
globala fattigdomsbekämpningen, säger 
Louise König, hållbarhetschef på Coop.

I en undersökning som Coop har 
gjort visade det sig att nästan hälften (44 
procent) av Coops medlemmar och ägare 
tycker att det är viktigt att välja ekologiska 
och rättvisemärkta produkter. Så många 
som 67 procent tycker att det är viktigt att 
det finns hälsosamma alternativ att välja 
på i butiken. 

– Det här kände vi på oss, vi är ju den 
matvarukedja i Sverige som har allra flest 

ekologiska varor, men när vi fick siffrorna 
bestämde vi oss för att erbjuda veckans 
ekologiska.

varje vecka får en ekologisk frukt eller 
grönsak, som varierar mellan butiksked
jorna, ett betydligt lägre pris än normalt. 
Det kommer ibland att röra sig om så 
mycket som hälften av ursprungspriset, 
och den ekologiska varan blir alltså ibland 
billigare än den ickeekologiska. 

– vi vill göra den ekologiska maten 
tillgänglig för alla och inte bara vända oss 
till de redan inbitna ekokunderna. nu 
kan vi göra skillnad för en stor kategori 
människor. 

Coop utgår från odlingskalendern 
och anpassar varorna efter säsong, men 

eftersom tillgången på ekologisk frukt 
och grönt i viss mån styrs av vädret kan 
varorna skilja sig åt mellan butikerna. 

Och maten smakar bättre. när frukten 
och grönsakerna inte behöver stressa utan 
får växa i sitt eget tempo bildas mindre 
vatten och de bli smakrikare. Just nu har 
bland annat Coop Änglamarks morötter 
ett lägre pris. De ekologiska morötterna 
odlas på gotland. 

– De är faktiskt mina personliga favori
ter, och ett måste för mig året om. Moröt
terna är otroligt smakrika. våra apelsiner 
är en annan av mina favoriter. Ett hett tips 
är att servera dem som en förrättssallad 
med flingsalt, olivolja, mynta och lite chili, 
säger Louise König. ❤

Schysst, god och hälsosam. Så ska maten vara om ni,  
Coops medlemmar och ägare, själva får välja. därför sänker  

coop nu priset på ekologisk frukt och grönt  
– något som ger eko långt utanför Sveriges gränser!  

a v :  V i K t o r i a  h a N S é N   I L L u S t r a t I o N :  c h r i S t i N a  d r e j e N S t a m / a g e N t  m o L L y  &  c o

ISTÄLLET FÖR
EN BLOMMA.

Coop presentkort 
säljs i kassan.

Petra Östh, Coops senior designer,  
har hittat en ny kompis på matbordet. 
Hon tycker att designen på Coop 
Änglamarks nya mejeripro dukter  
är fräscha och klassiska. 

– De får mig att verkligen bli  
sugen på ett riktigt stort glas med 
mjölk, eller kanske fil med hallon  
eller något annat bärigt, säger Petra, 
som har svårt att bestämma sig.
vi är i alla fall glada att hon har  
bestämt sig för månadens design-
favorit – tack för det Petra!

Petras  
designfavorit

»Ekologisk mat  
ska vara till för alla«

Tillsammans  
för en ännu
bättre VärLd
coop har tagit många kliv för en  

bättre värld. här är några av våra  

initiativ, som gjort oss nyttigare, 

snällare och lite bättre.

✔ vi har minskat matsvinnet genom 

att laga färdigrätter av varor med kort 

datum. 

✔ vi har skänkt 64 ton mat till dem 

som behöver den som bäst. 

✔ vi har köpt ett mejeri som ger dig 

svensk mjölk till ett bättre pris sam-

tidigt som bönderna får mer betalt. 

Härifrån kommer bland annat Krav-

mjölken som är nyttigare än vanlig 

mjölk eftersom den innehåller mer 

fleromättade fettsyror.

✔ vi har skaffat lock och dörrar till 

våra kyl- och frysdiskar vilket minskar 

energiförbrukningen med upp till 50 

procent.

✔ vi har tagit över transporter från 

våra leverantörer, som vi lagt på tåg i 

stället för på lastbil.
 
Vill du läsa mer om vad vi gjort?  

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning: 

”Tillsammans äger vi initia tivet” från 

coop.se. 

Mer Smaks matkreatör 
Sara Begner har på 
uppdrag av We Effect rest 
runt och lagat mat med 
kvinnor från Kenya, 
Guatemala, vietnam och 
Balkan. De har samtalat 
om livets vedermödor och 
glädje ämnen och njutit av 
fantastisk mat. Glöd är en 
annorlunda kokbok,  
full av matinspiration, 
recept och möten. vi har 
fem böcker att tävla om. 

Het kokbok

Mejla ditt svar till  
info@coop.se och skriv 
”Glöd” i ämnesraden.  
vi vill ha ditt bidrag innan 
den 15 maj. vinnarna 
presen teras i början av  
juni på coop.se/mersmak.

Vad heter Kenyas  
huvudstad?

1. Dodoma  
X. Nairobi 
2. Dar es-Salaam

tävla om kokboken 
glöd.
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i landet. Just nu är det några nya 

produkter ur vårt  grillsortiment 

som väntar på Coops egna smak-

testare.  vill du bli en av dem? 

 
gör Så här: 

1. Logga in på coop.se. 

2. välj en produkt som du vill 

smaka av. Du får en mobil- 

kupong på den vara som du  

har valt.

3. visa upp kupongen i din  

Coop-butik och hämta ut ditt 

smakprov gratis.

4. vi mejlar några frågor för att 

höra vad du tycker. Svara på 

dem och beställ sedan nästa 

smakprov.
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Nu har du chans att gå på Mattias Klums extra- 
föreläsning National Geographic Live: Exploring the  

World's Last Wild till ett reducerat pris. Här tar Klum oss 
med till avlägsna platser och låter oss uppleva rikedomen 

i världens biologiska mångfald. Du får ta del av hans fantas-
tiska bilder och alla fascinerande historier bakom uppdra-

gen, som genomförts med både oänd-
ligt tålamod och akut livsfara. Läs 

mer om Mattias Klum 
    på sidorna 18-20.

Missa inte  
Mattias KluM

Var: Konsert- 
huset i Stockholm

När: 14 maj 
Pris: 200 kronor billigare 

för dig som medlem.  
195/295 kronor.  

(ordinarie pris 395/495 kr)
boka: coop.se/

klum
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Hälften av alla 
som drunknar har 
alkohol i blodet.

De Bortoli DB Shiraz, Art nr: 6280, Alk halt: 13%, Pris: 69 kr. 
För fl er recept www.bornicon-salming.se

Vem tycker du har gjort något för att bidra till en  
bättre värld?
Nu har du möjlighet att nominera till Änglamarkspriset 
2013, och föreslå en uppfinning, vardagshjälte,  
orga nisation eller ett företag som du tycker har  
gjort skillnad för en bättre framtid, med fokus  
på att spara på jordens resurser!  
Läs mer och nominera på  
coop.se/anglamarkspriset

Dags att nominera till Änglamarkspriset

Tillsammans mot  
ett bättre Coop

DET HÄr HAr vI gJOrT HITTILLS:

 ✔ Lanserat Coop Mjölk. Den 
är svensk, färsk och från vårt 
eget grådö mejeri i Dalarna. 

Och dessutom 50 öre billigare.

✔ Infört veckans Ekolo
giska – en ekologisk frukt 
eller grönsak varje vecka till 
kanonpris. Alla ska ha råd att 

välja ekologiskt!

✔ Öppnat en riktig matbutik 
på Stockholms Centralstation. 
Kom in och hälsa på oss på 
nedre plan.

✔ gjort om Mersmak till 
Mer Smak – en matigare, 
mustigare tidning. responsen 
från er medlemmar har varit 
överväldigande! Stort tack! 

✔ Förbättrat kundbemö
tandet. Hör av dig till Coop 
kundtjänst om du inte märker 
någon skillnad i din butik!

✔ relanserat Coop.se, med 
nya tjänster som Middags

miNgeL!
En kylig kväll i mars var det final 
i Melodifestivalen. Coop tog med 

några utvalda medlemmar på  
festen. Här är bilder från kvällen 

som var långt ifrån kall!
a v :  t i a  j u m b e   

F o t o : c h r i S t i a N  L j u N g

Linda matz, coops vd Frank Fiskers och  

Paula hägg skålar i champagne.

både vinnaren robin Stjärnberg, program
ledaren danny Saucedo och populära anton 
ewald uppträdde på efterfestens lilla scen. 

Saskia Seiler och Silja hogervorst roade sig med 
mat, musik och dans. Festligheterna började på 

eftermiddagen och höll på till ett på natten. 

Vilken drömfröken. Pernilla dahlgren  
bad Peter jöback om 23 autografer   till alla barn i sin klass! 

teres Wedin och oscar Zia på  

den kändistäta efterfesten efter  

tvsändningen.

Peter jöback var hemlig gäst till fördrinken.  

Veronika Senkvist och bea Larsson passade på 

att ta en bild med musikalstjärnan.

henrik bergström gladdes åt att ha fått måns Zelmerlöws 
autograf. 

Vi bryr oss om djuren!
Bra djurhållning är viktigt både för vår miljö, klimatet och 
inte minst för djuren! Sverige har inom flera områden 
hårdare krav på djurskydd än övriga Eu. Det tycker vi på 
Coop är toppen! vi försöker se till att så mycket kött som 
möjligt i våra köttdiskar är svenskt. Just nu kommer mer 
än tre fjärdedelar av köttet hos oss från svenska gårdar. 
Även andelen Kravmärkt och ekologiskt kött ökar i buti-
kerna! Läs om en av alla våra köttproducenter, grisbon-
den oskar Karlsson, sid 36–39.

Mello-

planeraren och fler erbjudan
den på mat och från partners. 

✔ Startat Coop Medlemspa
nel. gör som 22 000 andra  
– var med och tyck till om  
vad vi ska förbättra! 

✔ Lanserat nya reklamfilmer 
där de självklara hjältarna är 
våra kunder och ägare.

✔ Framgångsrikt jobbat 
med att ge er medlemmar 
bra erbjudanden. Så bra att 
Coop MedMerakortet utsetts 
till Sveriges bästa kundkort 
i dagligvaruhandeln av ICA 
Kuriren. Här får du mest 
pengar tillbaka!

✔ Sänkt frakten på Coop 
Online i Stockholm och  
Mälardalen till 49 kr. Och vid 
köp över 1 500 kr är frakten fri.

Kolla in mello- 
minglet på vår blogg!

vill du kika på fler bilder från vårt melodi- 
festivalmingel? Gå in på vår blogg!  

Här får du även följa med Mer Smaks vassa  
redaktion bakom kulisserna, och lära känna  

Sara Begner – Sveriges bästa matkreatör  
– som bjuder på fantastisk matlagning och  

även mindre lyckade matäventyr.
För alla matnördar uppdaterar vi ständigt  

med nya recept och rapporterar från  
stimmiga pressevents. 

coop.se/mersmak 
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barnens kockskola / Kyckl ingwrap

4 Skär kycklingen i tunna skivor.

Matig wrap med kyckling

1 Häll 2 msk olivolja i en ugnssäker 
form. Lägg i 3 kycklingfiléer. 2 Strö på 1 msk curry och ½ tsk 

salt. Ställ in formen i ugnen på 
200° i 10–15 min. 

5 Lägg kycklingen i bunken och  
blanda med kesoröran.

en läcker macka gjord på ugnsgrillad kyckling,  
krispig röd paprika och plocksallad – i kväll är  

det barnen som fixar käket!
r e c e p t : s a r a  b e g n e r   k o c k : n i c o l e ,  12 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

3 Häll 2 dl keso i en bunke. tillsätt 
2 msk mango chutney. rör i ½ dl 

majonnäs.

7 Lägg 1 strimlad röd paprika  
på kycklingröran på de fyra bröden. 8 toppa med salladsblad från  

ca ½ kruka plocksallad och rulla 
ihop bröden.

Tid: 20 min 

varav 15 i ugnen    

Ugn: 200° 

4 portioner

6 Fördela kycklingröran på  
4 tunnbröd.

9 Voila! Nicoles 
middag är klar!

Det är de små detaljerna 
som gör den stora skillnaden

Vad betyder ett namn? Allt.
Den första LEGO® klossen – två knoppar bred och fyra knoppar 

lång – tillverkades 1958. Den och varje LEGO kloss som tillverkats 
sedan dess har varit märkt med företagsnamnet LEGO. Det är 

en kvalitetsstämpel och din garanti för en rolig och säker 
lekupplevelse för ditt barn. Så när du letar efter den perfekta 

leksaken, leta efter det lilla namnet som gör stor skillnad.
Inget annat företag tillverkar LEGO® klossar.LE

G
O

, t
he

 L
E

G
O

 lo
g

o 
an

d
 t

he
 B

ric
k 

co
nfi

 g
ur

at
io

ns
 a

re
 t

ra
d

em
ar

ks
 o

f t
he

 L
E

G
O

 G
ro

up
. ©

20
13

 T
he

 L
E

G
O

 G
ro

up
.

075516_LEGO_Ad_Girl with brick_SE.indd   1 3/5/13   9:41 AM

49



50 m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 3 m e r  s m a k  n r  4  2 0 1 3 5 1

kalasgott!  

Ice pops, cake pops, mintpopcorn, hallonlemonad och 
tårta med marängfrosting. godsakerna är uppdukade,  

nu är det bara att invänta de små gästerna. 
A v :  T o v e  N i l s s o N   F o t o :  U l r i k a  P o U s e T T e

TiD: 1 tIM 30 MIN 

UGN: 175°

12 BiTar

TÅrTBoTTeN

k 6 ägg 

k 3 dl strösocker
k 1 ½ dl vetemjöl
k 1 ½ dl potatismjöl
1 tsk vaniljsocker
1 ½ tsk bakpulver

Till ForMeN

k 1 ½ msk smör
k ½ dl ströbröd

BÄriG MarÄNGFrosTiNG

k 100 g tinade frysta hallon
k 4 äggvitor
k 2 ½ dl strösocker
k 250 g rumsvarmt smör 

FYllNiNG

2 dl lemon curd
k 2 dl turkisk yoghurt
3 passionsfrukter 

ToPPiNG

k  färska bär, t ex blåbär  

och hallon

GÖr sÅ HÄr

1. Sätt ugnen på 175°. 

2. tårtbotten: Smöra 2 springformar, 18 cm 

i diameter. Smöra hela formen, klä botten 

med bakplåtspapper och bröa kanterna med 

ströbröd.  

3. vispa ägg och socker vitt och pösigt med el

visp. Blanda alla torra ingredienser i en bunke. 

Sikta ner blandningen i äggvispet och vänd in 

med slickepott till en jämn smet. 

4. Häll smeten i formarna och grädda mitt i 

ugnen i ca 40 min tills kakorna är helt klara.  

Låt svalna. 

5. Frosting: Mixa de helt tinade och rumstem

pererade bären till en slät puré med stavmixer. 

Passera genom finmaskig sil så att purén blir 

helt slät.

6. Blanda äggvita och socker i en rostfri bunke. 

värm och vispa över vattenbad tills sockret 

smält och blandningen har blivit lite varm. 

7. ta av från värmen och vispa till en slät 

maräng. vispa tills marängen har svalnat till 

rumstemperatur, ca 10 min. Har du en hushålls

assistent är detta ett perfekt jobb för den!

8. vispa in små bitar mjukt smör i omgångar 

till en slät smet. vispa 2–3 min till en fluffig 

frosting. vispa inte för länge, då är det lätt att 

den spricker. 

9. vispa in hallonpurén till en silkeslen frosting.  

10. Dela tårtbottnarna till 2 bottnar vardera. 

varva lemon curd, yoghurt och passionsfrukt 

mellan 3 av tårtbottnarna. 

11. toppa tårtan med den sista botten, med den 

skurna sidan uppåt så att tårtan får en jämn 

och rak topp. 

12. Bred frosting runt hela tårtan. toppa med 

färska bär och eventuellt ett flaggspel!

Tips! 
Har du ingen  

18 cm form kan du 
använda 24 cm. 
Men grädda då  

botten lite kortare 
tid i ugnen. 

Genvägar 
till en lyckad tårta

 Med  några enkla genvägar kan 
du göra den fantastiska tårtan även om 

du har ont om tid. Till att börja med kan du  
köpa färdig tårtbotten.

Den bäriga frostingen kan verka svår men är 
faktiskt en enkel match om du bara följer 

instruktionerna – det viktiga är att alla 
ingredienser har samma temperatur när  

de vispas ihop. Men om du ändå vill  
ta en genväg kan tårtan i stället  

täckas med vispad  
hallongrädde.

Kul, coolt och

BUSGOD TÅRTA MED BÄRIG MARäNGFROSTING
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NUTELLA CAKE POPS
TiD: 40 MIN + tID I KYL oCH FRYS  

UGN: 175°

Ca 20 sTYCkeN 

k 50 g smör
k 1 dl mjölk
k 2 ägg
k 2 dl strösocker
k 3 dl vetemjöl
k 3 msk kakao
1 ½ tsk bakpulver
1 ½ dl nutella 

150 g cream cheese 

k 50 g  + 250 g mörk choklad

Till DekoraTioN

20  klubbpinnar el randiga sugrör  

(finns att köpa i hobbyaffärer)

1 dl sockerpärlor el strössel (pastellfärger)

Tips!
Öka mäng-
den nutella 
och cream 
cheese om 
bollarna 

inte håller 
ihop.

PIÑA COLADA ICE POPS 
TiD: 10 MIN + 5 tIM I FRYSEN   

6 isGlassar

k 3 skalade och skivade kiwi
6 dl ananasjuice
10 0 g vit eller mörk choklad  

(mörk choklad finns som eko  det gör 
däremot inte vit choklad)

k 1 dl rostad kokos

DU BeHÖver

6 st glassformar

GÖr sÅ HÄr

1. Lägg kiwiskivorna i glassformarna längs
med sidorna. Häll på ananasjuice. Frys i 
minst 5 tim. 
2. Smält chokladen i en skål över vatten
bad. ta av från värmen. 
3. Doppa toppen av glassarna i chokladen 
och rulla sedan i kokos. Lägg tillbaka glas
sarna i frysen fram till servering. 

Det är superenkelt att göra pinnglass hemma! 
isglassformar hittar du i var och varannan butik 
eftersom den senaste trenden är att göra just 
hemgjorda glasspinnar!

Cake pops är en kalasfavorit  
som du lätt kan förenkla genom  

att köpa färdig sockerkaka  
eller chokladmuffins!

GÖr sÅ HÄr

1. Sätt ugnen på 175°. 

2. Smält smör och blanda med mjölk. vispa 

ägg och socker vitt och fluffigt med elvisp. 

tillsätt mjölkblandningen. 

3. Blanda mjöl, kakao och bakpulver i en 

bunke. Sikta ner i äggsmeten och vänd in 

med hjälp av en slickepott. 

4. Klä en ugnsplåt med bakplåtspapper och 

häll i smeten. Bred ut på bakplåtspappret. 

Grädda mitt i ugnen 1520 min tills kakan är 

klar. Låt svalna. 

5. Mixa kakan till smulor i matberedare och 

blanda med nutella och cream cheese till 

en smet. 

6. Rulla till små bollar. Gör små hål i bol

larna med pinnarna. 

7. Smält 50 g choklad och doppa pinnarna  

i chokladen. tryck in dem i bollarna. Ställ  

i frysen, t ex i glas, i minst 30 min så att  

pinnarna fastnar och bollarna blir kalla. 

8. Smält 250 g choklad över vattenbad.

9. Doppa de kalla klubborna i chokladen. 

Stick ned klubborna i oasis eller frigolit 

eller ställ i glas så att de står stadigt. Strö 

över strössel och låt stelna i kylen. Förvara 

i kyl fram till servering. 

5 3

1 Popcorn kan förberedas upp till 3 dagar före kalaset och förvaras lufttätt. 

2 Lemonaden kan förberedas dagen före. Häll bara i kolsyrat vatten vid servering.

3 Cake pops förbereds dagen före kalaset. 

4 Glasspinnarna kan förberedas upp till 3 dagar före kalaset och förvaras i frysen.

Kalasiga 
förberedelser

5 tårtbotten kan förberedas långt i förväg och frysas in om du vill. Annars är det bra att baka den dagen före kalaset. 

6 Frostingen gör du helst på kalasdagen men hallonpurén kan du göra dagen före. vill du ändå förbereda frostingen kan den förvaras i kyl, tas fram och rumstempereras och sedan vispas upp på nytt till en len och krämig frosting. 
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MUMSIG  
HALLONLEMONAD
TID: 15 MIN   

CA 1 ½ LITER

k pressad saft från 2 citroner  (ca 1 dl)

k 1 ½ dl strösocker
k 200 g tinade frysta hallon 

1 liter kolsyrat mineralvatten
is

GÖR SÅ HÄR

1. Blanda citronsaft och socker i en bunke. 

Rör lite då och då tills sockret har lösts upp 

i vätskan. 

2. Mixa vätskan med hallon med en stav

mixer. Passera genom finmaskig sil. 

3. Blanda med mineralvatten och is – mums!

MINTPOPCORN
TID: 40 MIN   

UGN: 125°    

1 påse micropopcorn
1 påse polkagrisar (140 g)

½ dl vatten
2 tsk röd hushållsfärg

Tips!
Byt smak på 
popcornen 

genom att an-
vända turkisk 
peppar eller 

någon annan 
favoritkara-
mell i stället.

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 125°. 

2. Poppa popcornen enligt anvisningen på 

förpackningen.

3. Mixa polkagrisarna till smulor i en mat

beredare. 

4. Värm vattnet och smält ner polkagrissmu

lorna under omrörning. Rör ner hushållsfärg. 

5. Häll popcornen i en stor skål och blanda 

med polkagrissmeten. Häll ut popcornen på 

en plåt med bakplåtspapper. 

6. Torka mitt i ugnen. Rör om efter 15 min 

och torka ytterligare 10 min. Låt svalna och 

förvara lufttätt. 

Läskande bubbellemonad 
med hallon och citron!

  bA R N E N S  f A v O R I T
trendspaning / Linnéa i  New York

nu sötar de hälsomedvetna kaffet med agave. 
samtidigt öppnar en tennisstjärna godisbutik. 

i new york kan allt hända. Vår mat-
konnässör Linnéa Johansson, rapporterar. 

 

MED NAGLARNA INboRRADE i armstöden lyf-
te vi från Miami i ett skrangligt litet pro-
pellerplan med det för mig totalt okända 
flygbolaget Bill airlines. Vårt bagage 
var sprängfyllt med 900 limefrukter, ett 
100-tal drinkglas skimrande i guld och en 
10 kvadratmeter stor bildskärm som min 
pojkvän kastade trånande blickar efter. 
Vi var på väg till Bimini island, Bahamas, 
där jag hade blivit inhyrd för att fixa ett 
strandparty åt eva Longoria och Wilmer 
Valderrama på vackra sakara Beach Club.
som vanligt var det ett pressat schema. 
enorma volymer mat och dryck skulle 
förberedas och uterum skulle dekoreras 
till perfektion. till min hjälp hade jag en 
gladlynt spansk äldre herre, men språk-
barriären var ett faktum. Med huvudet på 
sned tittade han på mig med en hjälpsam 
min och frågade: ”Qué?”. 

när man anordnar fester är det enormt 
mycket som kan gå fel, men det får aldrig 
någonsin märkas. så om man måste flyga 
in sitt eget förråd av limefrukter och 
guldfärgade glas för att skapa den perfekta 
mojito-baren åt eva Longoria, så måste 
man! trots ett par nära döden-upplevelser, 
där bland annat röda mattan försvann, 
och senare återfanns av min spanska äldre 
herre, och fyrverkerier som inte avfyrades 
i tid, kan jag skvallra om att festen gick 
riktigt bra. Och jag är nästan hundra på 
att eva inte märkte något. ❤

Snygga tennis
stjärnan Maria Sharapova 

har startat eget godismärke med 
det catchiga namnet Sugarpova.  

Maria erkänner att hon har haft ett  
stort sockersug sedan barnsben  

och alltid mumsat i sig godis  
efter en lyckad träning. Möjligen  

inte så hälso och sport
orienterat som man kan 

förvänta sig.

eva fick inte ana missen

Grekland vs. Island 
Inte mycket går vägen för grekerna 
i dessa dagar och nu har de även 
fått ordentlig konkurrens på 
yoghurtmark naden. Från otippade 

Island! Isländsk yoghurt är verkligen 
snar lik i konsistensen och lika tjock som 
sin grekiska mot svarighet, men mindre 
fet. Onekligen ett intressant alternativ. 

3

Om du skulle vilja smaka  
på den friska mojito som jag 
serverade Eva och Wilmer  
så kommer receptet här:

CHERRy & MINTMOjITO
ca 8 blad färsk mynta 
½ lime i småbitar eller 2 cl limesaft
1 cl sockerlag 
4  cl Cherry heering likör 
krossad is
sodavatten

GÖR SÅ HÄR: Mortla mynta, lime och 
sockerlag i glaset. Tillsätt likör. Rör runt 
och fyll på med krossad is. Toppa med 
sodavatten. Servera med myntablad på 
toppen, och sugrör.
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Agave, kaktusplantan som man 
bland annat gör tequila av, har blivit 
den nya hälsotrenden. För oss som 
inte gillar fusksocker är agavesirap, 
eller agavenektar som en del säger, 
ett utmärkt alternativ till socker. 
Smakar även fint i kaffet!
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Linnéa johansson är kock,  
kokboksförfattare och amerikansk  

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

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

och lagar goda middagar. 

Maria Sharapova 
bjuder på sötchock!

Eva Longoria.
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resträddaren / Ta vara på maten

utgivare  
Coop Marknad aB

ansvarig utgivare  
thomas engelhart  
thomas.engelhart@coop.se

publisher 
tia Jumbe 
tia.jumbe@coop.se

matkreatör 
sara Begner

redaktör  
ewa Lundström  
ewa.lundstrom@coop.se 

jalapenos i lag
Från receptet lövbiffsklämmor, sid 24.  
ett enkelt litet tilltugg gör du med köpt 
smördeg som du skär i rutor. På varje  
ruta lägger du en klick smaksatt färskost 
och en jalapeñoring. nyp ihop runt om, 
pensla med ägg och grädda i ugnen.

savoiardikex
Från receptet tiramisu, sid 26. Varva 
savoiardikex med matyoghurt och frukt 
i ett dessertglas så har du en blixtsnabb 
fredagsdessert.

chipotlepulver
Från receptet paprikasallad, sid 24.  
Kryddan är perfekt i marinaden till  
fredagsbiffen. eller att bara strö över  
en köttbit innan stekning. rakt ner i  
köttfärsen ger den biffarna rökigt sting.

matyoghurt
Från receptet indisk kyckling, sid 23.  
att ha matyoghurt hemma kan förändra 
en oinspirerad vardagsmiddag till en liten 
fest. Med curry och tärnat äpple hottar 
den upp fiskpinnarna. Med vitlök och 
riven gurka blir det grekisk stämning till 
köttfärsbiffarna. 

Världens enklaste dessert eller ett uppskattat 
tilltugg. det finns mycket gott att laga av  
ingredienser som blivit över.

Enkla munsbitar
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med Savoiardikex 
Snabb deSSert

kock provköket  
danielle söderström

redaktionell  
produktion  
aB tidningen Vi

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

art director 
Lotta Bergendal 

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

korrektur 
anna eriksson

redaktionell repro  
emma alice söderberg

omslagsfoto  
Wolfgang Kleinschmidt

annonsrepro 
done, stockholm

annonsbokning  
Cr Media  
08–522  998  50 
info@crmedia.se

tryck  
strålfors/Frank druck 
GmbH & Co. KG, 
Preetz, tyskland

redaktionsråd  
Ingela Högdahl,  
andreas Meijer,  
Frida Lundström och 
Linda Fagerroos

coop mer smak 
171  88 solna 
010-743 10 00 
coop.se/mersmak 
mersmak@coop.se

coop kundkontakt 
0771–17 17  17 
info@coop.se

spärr av 
medmera-kort 
010–743  38  50  
(dygnet runt alla dagar.)

allt innehåll i Coop Mer 
smak lagras elektroniskt 
och blir åtkomligt via 
internet. Icke anställda 
skribenter, illustratörer 
och fotografer måste 

meddela eventuellt 
förbehåll mot att få sitt 
material tillgängligt  
på detta sätt. 

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
19/5 2013. Inlöses av Coop Extra och 
Coop Forum. Lokala avvikelser kan 
förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen gäller vid köp av 2 andra 
grilltillbehör från Felix såser, gurkor och 
dressingar. Se annons i tidningen.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

Felix
bjuder på 

en smaksatt 
ketchup! 

OCR kod:
53335 122

Butikens pris:

Medlemsförmån för dig som har Coop 
MedMera-kort. Gäller en gång per 
hushåll t o m 19/5 2013.

Gå in på miljonlotteriet.se/mersmak så bjuder vi på 4 st 
Miljonlotteriet HighFive onlinelotter (värde 20:-) medan du skriver
din inköpslista. Du kan vinna upp till 1 miljon kronor!

Värdekupong

LÅT DRÖMMEN BLI SANN

Prova 
Miljonlotteriet 

HighFive
 redan idag! 

 

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
19/5 2013. Inlöses av Coop Extra och 
Coop Forum. Lokala avvikelser kan 
förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen gäller vid köp av 1 valfri KronJäst
Bagarens Surdeg.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

I mejerikylen RABATT
  3:-

Låt oss tända brasan, laga maten och servera 
champagnen. Njut av en helg i lugn och harmonisk 
miljö med anor från 1600-talet. 

Alla våra rum är personligt och romantiskt inredda 
och måste upplevas. 
 
Njut av en trerättersmiddag med levande ljus.  
På morgonen väntar en läcker frukostbuffé.

Pris för två personer 1990:- (ord 2790:-).

Läs mer om oss: www.kohlswa.se/romantik

Pris 1990:- för två personer i 
dubbelrum 1 natt inkl trerätters-
middag och frukostbuffé. 
Boka före 30 april för vistelse 
t o m 3 augusti. Boka via mail på 
kohlswaherrgard@swipnet.se  
eller ring 0221-50900 ange kod  
Coop medlem. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden. 

Romantisk weekend
på Kohlswa Herrgård

RABATT

Medlemsförmån för dig som har Coop 
MedMera-kort. Erbjudandet gäller på 
Coop Forum och Coop Extra samt på
Coop Konsum och Coop Nära som är 
ATG-ombud. Gäller t o m 19/5 2013.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen gäller vid köp av 12 st Miljonlotteriet HighFive (3 st 
hela HighFive-pyramider), värde 60 kr. Du betalar endast 50 kr.
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 951470 101005

Värdekupong

Till butiken: Kuponginlösen AB

  10:-

LÅT DRÖMMEN BLI SANN

All strömming är inte nyttig 
Mer än hälften av strömmingen som tas upp i Östersjön, 
Bottenhavet och Bottenviken har höga halter av dioxiner och 
PCB. Problemet är att du inte vet vilken strömming som 
är onyttig. ät gärna fisk men ät strömming med måtta. 
Matnyttiga fiskråd får du på www.nyttigfisk.se

nästa  
nummer av  

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 om gluten: Vete, råg och 

korn innehåller gluten. Byt ut mot 

exempelvis maizena i redningar, 

nötter och frön i paneringar samt, 

där det är möjligt, mot produkter 

från den glutenfria hyllan i buti-

ken. havre är bara garanterat fritt 

från gluten om den är special-

framställd. Var alltid noga med 

titta efter våra märkta recept om du 
är allergisk eller överkänslig.

20–22  maj
utkommer den

• Ladda för sommarens BBQ.  
elisabeth johansson plockar  

fram sina godaste recept.
• Häng med på matresa till cypern!

• vardagsakuten löser nya problem.
• Läsarnas bästa tårtor.
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= laktosfri = glutenfri

allergi-koll!

att läsa på förpackningen vad 

produkten innehåller.

mer om laktos:  De flesta mejeri-

produkter går att hitta laktosfria. 

De små mängder laktos som ingår 

i smör och margarin har vanligen 

ingen betydelse för laktosintole-

ranta. getost och fårost brukar 

laktosintoleranta klara. hårdost 

anses laktosfri. Byt gärna mjölk 

mot laktosfri mjölkdryck, havre-

dryck, sojadryck eller risdryck.

tänk på att många 

produkter inne-

håller skum-

mjölkspulver 

som inne-

håller laktos.

˜
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WWW.PRIMEWINE.SE

ALKOHOL ÄR 
BEROENDEFRAMKALLANDE

PATA NEGRA 
TEMPRANILLO 

219 KR
13% ARTNR: 75253WWW.PRIMEWINE.SE

PREMIÄR!
Pata Negra Tempranillo 

- utvald av svenska folket

Beställ enkelt på www.patanegra.se 

eller fråga på ditt närmaste Systembolag. 

Finns endast i Systembolagets 

beställningssortiment.

Tips! 
Det går bra att 

baka snur-
rorna på köpt 
smördeg. Om 

du vill göra 
hemgjord 

lemon curd 
finns recept på 

coop.se.

WIENERSNURROR MED 
LEMON CURD & CHOKLAD
Tid: 2 tim  Ugn: 225°

CA 50 STYCKEn

25 g jäst
k 2 ½ dl mjölk
k ½ dl strösocker
½ tsk salt
k 1 ägg
k ca 8 ½ dl vetemjöl (500 g)

TiLL UTKAVLing

k 300 g smör

FYLLning

2–3 dl lemon curd
k 1 uppvispat ägg
k 100 g mörk choklad

gör Så här

1. Rör ut jästen med den kalla 
mjölken i en bunke eller köks
maskin. Tillsätt socker, salt, ägg 
och mjöl. Arbeta snabbt ihop till 
en deg. Låt vila i kylskåp i ca 10 
min.
2. Kavla ut degen på mjölat bak
bord till en platta, ca 30 x 40 cm. 
Hyvla en tredjedel av smöret 
med osthyvel och fördela över 
ena halvan av degen, men lämna 
en kant på 2–3 cm. Vik upp 
degkanterna över smöret. Vik 
över den tomma deghalvan som 
ett lock och tryck ihop kanterna. 
Kavla försiktigt ut degen igen 
tills den är drygt 1 cm tjock, 
men se till att den behåller sin 
rektangulära form.
3. Upprepa proceduren med hyv
lat smör, vikning och kavling 
2 gånger. Vik sedan ihop degen 
från kortsidorna och låt ligga 
övertäckt i kylskåpet ca 30 min.
4. Kavla ut degen till en 1 cm 
tjock rektangel. Bred på lemon 
curden. Rulla ihop degen från 
långsidan och skär 12 cm tjocka 
bitar. Ställ dem som stubbar på 
en plåt med bakplåtspapper. Låt 
jäsa under bakduk ca 30 min.
6. Sätt ugnen på 225°.
7. Pensla snurrorna med upp
vispat ägg och grädda mitt i 
ugnen, 6–8 min. Låt svalna.
8. Smält chokladen i mikron eller 
över vattenbad. Ringla choklad 
över snurrorna.

Frasiga, söta och lite syrliga är snurrorna  
fyllda med krämig citron. allra godast  

när de kommer direkt från ugnen!
R e c e P T :  S A r A  B E g n 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

Frasig final(Hurra!)

   L I t E  U t M A N A N D E



*Prisjämföreslen avser likvärdig produkt på Coop.

NYHET! 
FÄRSK, SVENSK 
MJÖLK TILL 
ETT LÄGRE PRIS*.




