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10 minuterSommarlunch på

somrigt!
•  Mandelkaka med körsbär •  Varm chokladbakelse •  Smulpaj med hallon & blåbär

Sött och     g ö r  e g e N  g l a s s !

Midsommar- 
 picknick

 Allt går att  
förbereda!

• Rostad potatissallad • Ostpaj 
• Anjoviskräm • Sill • Bakelser
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Couscous  
med chorizo   
– barnens nya favorit 
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tillsammans med socker 
och smör, på slutet häller 
jag på en skvätt citronlikör 
och tänder på. Flamberade  
wokade jordgubbar ser-
verade med en kula  
vaniljglass är vad jag  
kallar det ljuva livet. 

Glad sommar!

Mer sMak / Juni  & Jul i
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Äntligen Är det dags att gå ner i viloläge 
och sluta småspringa. sommaren är här. 
Jag hänger upp semesterstängt-skylten 
i köket och flyttar ut i gröngräset. Det 
kommer att dröja till någon gång i slutet 
av augusti innan jag kliver in igen. Långa 
frukostar, spontana picknickar och livliga 
middagar får ännu mer smak när de ser-
veras utomhus. Dessutom blir det roligare 
om maten lagas av alla tillsammans. På  
ett enkelt bord vid sidan om grillen kan 
det mesta blandas och fixas. Gör så lite 
som möjligt av så mycket som möjligt är 
ett av mina bästa knep för lat sommarmat. 
På sidan 27 rycker Vardagsakuten ut och 
avslöjar genvägarna som får lunchen att 
nästan laga sig själv. Frukt och grönt är i 
högform och nu blir salladen som godast 
– vill du provsmaka en av mina favoriter 
hittar du den på sidan 25.

Har du tÄnkt på att glöden alltid är som 
bäst när det är färdiggrillat? Jag vet ett 
suveränt sätt att ta vara på den. Gårdagens 
lite kantstötta jordgubbar wokas på grillen 

Nu är det hög tid för
lat sommarmat!
Semesterlunchen ska laga sig själv

Sara Begner  
är matkreatör och chef  

för Coop provkök.

Läsarbrevet

av Mer SMakS lÄSare tycker Sill  
Är viktigaSt på MidSoMMarbordet.  

28 procent tycker potatiSen,  
Medan jordgubbar får 18 procent  

av röSterna. 

kÄlla: coop MedleMSpanel

64%

TIPS & TRIX   /   JAG & MITT KÖK   /   BARNENS KOCKSKOLA   /   TRENDSPANING   /   ERBJUDANDEN

NYA

*!3A0B9A-aieicc!
7300190 084822

25 kr / nr 6/7 2013

recept för
en godare
semester

23

(Lägg krutet på kvällen i stället!)
10 minuter

Couscous  
med chorizo   

Sommarlunch på

SOMRIGT!
•  Mandelkaka med körsbär •  Varm chokladbakelse •  Smulpaj med hallon & blåbär

Sött och     G Ö R  E G E N  G L A S S !

Midsommar- 
 picknick

 Allt går att  
förbereda!

• Rostad potatissallad • Ostpaj 

• Anjoviskräm • Sill • Bakelser
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– barnens nya favorit 

varsågod! 

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 kun
der: till dig som är medlem i Coop, och 
som handlar för minst 1 000 kronor  
på en månad, eller som handlar och 
drar medlemskortet minst tio gånger 
på en månad.

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 39–42!

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

k

Hej! Vill bara säga att första numret verk

ligen gav mersmak! Vilken läcker layout! 

Skönt papper, härliga bilder – jag blir sugen 

på att laga allting. Nu blir det till att spara 

tidningarna i en egen tidskriftssamlare. 

            Helena

Hej! Tack för en trevlig tidning med många 

idéer och uppslag, men lite ledsen blir 

man när det inte står ett ord om fisk. Inför 

grillsäsongen borde  ni slå ett slag för den 

fina svenska fisken. Själv har jag hittat en 

ny favorit i tilapian, som är alldeles utmärkt 

att grilla och som finns som ekologisk, 

färsk och svenskodlad. Tilapian är enkel att 

tillaga och ett bra och billigt alternativ till 

importerad fisk, som odlats under mindre 

goda förhållanden. 

          Hans Blom

flamberade wokade 
jordgubbar i citronlikör. 
det är sommar för mig.

  Svar:    Hej, Hans! Tack för bra input. Visst är 

tilapian är en bra matfisk. För alla som blivit 

inspirerade av ditt brev kommer här ett 

recept. Smaklig måltid!                Redaktionen

Spenat- och paprikafylld tilapia
600 g tilapiafiléer, 300 g hel spenat, 1 ur
kärnad, finhackad chili, 1 finhackad gul lök,  
2 msk olivolja, 5 skivor inlagd rostad paprika, 
100 g hyvlad parmesanost, pressad saft från 
1 citron, 1 tsk salt, 2 krm vitpeppar

gör Så HÄr: Fräs spenat, chili och lök i oljan. 
Fördela blandningen på fisken, lägg på en  
rostad paprikabit och vik ihop. Lägg fileérna  
i en ugnssäker form och pressa över citron, 
salta och peppra. Värm ugnen till 200º. Strö 
över parmesan och gratinera mitt i ugnen  
i cirka 15 minuter, tills fisken är genomstekt.

   Tyck till
 om nya
 Mer Smak

mersmak@ 
coop.se

receptet är för 
4 portioner.
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»Plocka solmogna jord 
gubbar, blåbär, hallon och  

körsbär och testa mina  
lättgjorda sommardesserter«,  

säger Mia Öhrn.

»Jag tycker att det är urjobbigt att bryta  
den sköna avkopplingen med att göra lunch. 
Varma dagar blir det mycket mackor, fil och 

flingor, vilket till slut blir ganska trist«, säger 
Emma Kennerö Wallin som nu fått några  

riktigt bra lunchtips av Sara Begner.

»För mig handlar midsommar om att 
dansa runt stången, och om godisregn 

över barnen«, säger Sara Jansson, 
här med maken Jocke.

17
Prylarna som 

gör utflykten till 
stranden ännu 

härligare.

3 välkommen  
till Mer smak!

7 tips & trix  
– för en enklare matvardag.

10 midsommarfest!
Ta genvägen till midsommar- 

buffén med gott som  
går att förbereda.

17 härliga uteliv! 
Prylarna för en lång skön  

dag med sol och bad.

20 jag & mitt kök! 
F d fotbollsproffset Victoria  

sandell svensson tricksar med   
maten hemma i köket i Farsta.

25 favoritsallad 
Lime, chili, räkor och  

nudlar. Voilà! sommarens  
fräschaste sallad. 

27 vardagsakuten 
sara Begner tipsar 

emma kennerö Wallin  
om fem semesterluncher.

32 tomatfrossa 
solmogna och full- 

proppade av antioxi- 
danter.

34 sött & gott 
Passa på att njuta av säsongens  

goda bär. Varför inte i form 
av en god dessert?

39 du äger 
Massor av tips och erbjudanden  

till dig som är medlem!

45 barnens kockskola 
Gott och enkelt med couscous,  

paprika och korv.

47 linnéa spanar 
 Få koll på de senaste  

mattrenderna i New York.

50 saras söta 
Isig avslutning med melon,  

mynta och lime. 

34

10

27

“ Det svåraste med att bjuda 
 på macarons är att få till den 
 perfekta uppläggningen.“

Harald – hjärnforskare och självutnämnd macaronexpert

Nu kan alla baka riktigt goda macarons. Med vår nya macaronmix är det så 

enkelt att hela familjen kan hjälpa till. Resultatet blir så gott att du knappt 

kommer tro att ni bakat dem själva. Det är bara att mixa, baka och smaka.

MIXA
BAKA
SMAKA

Lokala avvikelser kan förekomma.

C293539_KO_helsidesannons_Macarons_210x297+5.indd   1 2013-05-07   12:25

Smulpaj med  
hallon och blåbär.

liselotte forslins 
superenkla och goda  

midsommarbuffé.

Quesadillas med 
tonfisk. perfekt  
sommarlunch.



BANANA
En favorit om du vill dra ner på 
sockerkonsumtionen eller om 
du tycker mycket om bananer! 
Använd mogna bananer, nästan 
övermogna, för bästa resultat. 
Vill du ha lite extra sötma utan 
att använda socker kan du till-
sätta en matsked honung eller 
jordnötssmör per banan.

1. Skala bananer (ca 1 per 
pinnglass). Skär dem i små
bitar. Frys bitarna minst 4 tim.
2. Kör de frysta bananbitarna 
i en mixer tills de har samma 
konsistens som mjukglass.  
Fyll glassformar med banan-
smeten och frys ca 3 tim.
3. Ta ut glassarna ur frysen 
och doppa dem ev i smält chok-
lad och strössel.

Glaspinne enligt 
StikkiNikki.
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Medan grillen glöder…
…och du väntar på huvudrätten kan du svänga ihop:

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

roy Fares, som just nu förbereder 
boksläpp och även blir programledare 
för ett bakprogram i Kanal 5 i höst, 
ger oss full koll på dessertfronten.

Bästa redskapet i köket just nu?
– En liten glassmaskin är ovärderlig 

i sommartid. Tänk att kunna bjuda på 
goda kalla desserter, frysta smoothies, 
isad yoghurt …
Sommarens smak?

– Sommar är vanilj för mig. Men jag 
älskar också att koka en lag med mynta 
och lime och hälla över jordgubbar.
råvara? 

– Jag har längtat så mycket efter 
svenska jordgubbar, så jag säger det 
även om det är förväntat. 
hur ska man garnera?

– Med en sprits kan man göra 
storverk! variera med släta, runda, 
mönstrade spritstyllar så blir resulta-
tet helt olika. 
Trendiga bakverk?

– Jag skulle bjuda på kafferep med 
svenska småkakor och en klassiker 
som mazariner. Kaffebröd helt enkelt! 
Men i min kommande bok finns allt 
från pajer och cupcakes till granola och 
cheesecake. 

Månadens  
MaTTrend

Jag är jätteorolig efter larmet om hepatit i frysta bär! hur ska jag tänka för att 
vara säker från smitta?
      Hej från Therese 

  Svar:     Det är bara i köpta frysta bär som hepatitsmittan kan finnas, och genom 
att lägga dem i en kastrull och koka under 1 minut så är de fritt fram att använda  
i smoothies och desserter. Egenplockade bär från trädgård och skog kan tinas och 
användas som de är. På Livsmedelsverket.se finns mer information som ständigt 
uppdateras.                       Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket
                                         

Fråga experten 
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»sommar är  
vanilj för mig«

1) Kuber av vattenmelon och fetaost på tandpetare.
 2) Crostini med naturell färskost och en klick sol- 
torkad tomatcrème. 3) Sparris som grillas kort och 
dippas i parmesancrème. 4) Nachos med en 
marinerad räka och en korianderkvist på.

Jordgubbar älskar mynta! 

rEcEpT och bild ur nyuTKomnA boKEn  
StikkinikkiS icepopS.

Lär dig göra 
världens godaste 

Lär dig göra 
världens godaste 

Lär dig göra 

sylt, din egen. 
världens godaste 

sylt, din egen. 
världens godaste 

På bara 5 minuter.
sylt, din egen. 

På bara 5 minuter.
sylt, din egen. 

1. Blanda 1 del frukt eller bär och 1 del Syltsocker.

2. Låt koka i 3–5 minuter.

3.  Skumma väl. Häll upp i varma och rena burkar. 
Eller njut direkt.

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö. Konsumentkontakt: Telefon: 020�–74 02 00, telefontid 9–12. 
konsumentkontakt@dansukker.se www.dansukker.se
Lokala avvikelser kan förekomma.

Vi bjuder på mer inspiration i vår recept-app,
i iPadmagasinet och på Facebook.

FACIT

 VÄLKOMMEN TILL SYLTSKOLAN!
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TV: Tareq Taylor’s 
Nordic Cookery 
Tareq Taylor har  
blivit folkkär genom 
att laga gröna läck-
erheter i SvT:s serie 

Trädgårdsfredag. i sommar tar han steget 
utanför Sveriges gränser med en serie på 
BBc Lifestyle där han kombinerar nordisk 
natur med matlagning, resor och äventyr 
på platser som Jokkmokk, Lund och Åland. 
Serien är på engelska.

m e r  s m a k  n r  6 / 7  2 0 1 3

hej Josefine Montan 
i Bromma. Varför är 
det här ett av dina 
favoritrecept? 

– Det är en härlig  
rätt som hela familjen gillar. Jag tycker 
verkligen om smakerna. Majskyckling, 
som vi brukar använda, blir dessutom  
så saftig. och pasta tillsammans med 
kyckling går alltid hem hos barnen.

Läsarreceptet

Maja  
Pehrson, 
Gustavsberg:  

– hela 

familjen, och 

lite kompisar 

till barnen, var inblandad i 

provningen, och i slutänden 

var det nog lika många  

som röstade på varje sort. 

personligen tycker jag  

bäst om havrekakan –  

vaniljkakan var lite för  

söt för mig.

Smakpanelen
Sussan 
Öster, Köping
– havre-

kakorna! de 

har en robust 

havresmak 

som påminner lite om lyxig 

müsli. de är inte så söta 

och det finns också en liten 

sälta som känns fräsch. 

goda tillsammans med en 

banan och några mand-

lar, som ett mellanting  

mellan fika och mellanmål. 

isak, 9 år, 
Stockholm:
–Alla ka-

korna var 

asagoda! 

Vaniljkakan 

smakar sockerkaka.  

mmm! men kanske att 

havrekakan var lite godare 

ändå. nej förresten, det  

går inte att säga vilken  

som är godast.

CooP ÄNGlAMArK SMåKAKor: hAVreKAKor eller VANilJKAKor, VilKeN Är GodAST?

3 x sommartips

UGNSSTEKT KYCKLING MED  
TAGLIATELLE & RUCOLAPESTO 
Tid: 1 Tim 15 min   UGN: 175°  

4 PorTioNer

k  1 stor kyckling 
k  2 msk tomatpuré
k  ½ dl olja
k  3 msk honung
1 msk hP-sås
2 tsk salt
k  1 tsk svartpeppar

rUColAPeSTo

k  1 skivad vitlöksklyfta
k  70 g rucola
k  1 dl riven parmesan
k  ½ dl pinjenötter
k  1 dl olivolja
k  2 msk pressad citronsaft

Till SerVeriNG

500 g färsk tagliatelle
k  2 finstrimlade morötter

k  1 stor skalad finstrimlad rödbeta
k  150 g strimlade sockerärtor
150 g halverade gula cocktailtomater
k  ca 20 basilikablad

GÖr Så hÄr

1. Sätt ugnen på 175°.
2. Blanda ihop tomatpuré, olja, honung 
och hP-sås. gnid in hela kycklingen med 
såsen och salta och peppra runtom.
3. Lägg kycklingen på en ugnsplåt och 
stek i nedre delen av ugnen ca 1 tim.  
Stek till en innertemperatur på 70° vid 
insidan av låret, termometern ska inte 
ligga mot benet.
4. Mixa vitlök, rucola, parmesan, pinje-
nötter, olivolja och citronsaft till en grynig 
massa. Smaka av med salt och peppar.
5. Koka pastan enligt anvisning på för-
packningen. Blanda pastan med peston, 
de strimlade grönsakerna och tomaterna. 
Toppa med basilikablad. 
6. Kycklingen ska vara så mör att ben, 
vinge och bröst lätt skärs loss. Servera 
med pastan.

IN-SHOWER 
BODY LOTIONS

NYHET

Finns i hyllan för hudlotion.
Lokala avvikelser kan förekomma.

DEN FÖRSTA 
HUDLOTION 
SOM ANVÄNDS 
I DUSCHEN

IN-SHOWER 
BODY LOTIONS

NYHET

1 Använd din vanliga 
duschtvål och skölj av

Skölj igen 

Torka dig och 
du är klar

Applicera NIVEA 
In-Shower Body Lotion 
direkt på fuktig hud

3

2

4

– Är du också  
en 5:2:a?

– Nä, inte än.  
Ska börja på 

måndag.

BoK: Självhushållning  
på Djupadal
Många som har besökt 
Mandelmanns trädgårdar 
med gårds butik och café 
på Österlen har tänkt 
tanken: Så här vill jag 
också ha det. nu har Marie 

och gustav Mandelmann skrivit handboken 
för alla som drömmer om ett liv bortom stor-
skaligheten. Boken tar upp ystning, ympning, 
surdegsbak och sådd. och så lite recept och 
tips om fårklippning ovanpå det.
Cirkapris: 259 kr Förlag: Bonnier Fakta

Tips!
Om tiden 

tryter 
kan du 

använda 
en färdig-

grillad 
kyckling.

Konversation avlyssnad på bussen  
angående den senaste trenddieten där  
man äter som vanligt fem av veckans  

dagar och fastar två. 

BloGG: Green  
 kitchen stories  
David och Luise 
Frenkels blogg har 
blivit en succé.  
De skriver om maten 
de gör hemma eller  

på resor på ett väldigt personligt sätt. 
Bilderna är vackra och inspirerande och 
recepten är vegetariska och mycket 
hälsosamma. Bloggen är på engelska, och 
når läsare långt utanför Sveriges gränser.  
Greenkitchenstories.com

Favoritkyckling!
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En somrig buffé som får plats i några kylväskor,  
två förväntansfulla familjer och en vik vid Öregrund.  

det är allt som behövs när kokboksförfattaren  
Liselotte Forslin bjuder till fest.

T E X T :  Å S A  L E K B E R G  S T E I N S V I K   R E C E P T :  L I S E L O T T E  F O R S L I N 

F O T O :  U L R I K A  E K B L O M

Midsommarfest!   
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LÅGTEMPERERAD FLÄSKYTTERFILÉ  
MED BALSAMICOMARINAD
TID: 60 MIN   UGN: 125°     

8 PORTIONER

k 1 kg fläskytterfilé
1–    2 msk torkade provencalska

    örtkryddor
1 tsk salt 
k 1 tsk nymald svartpeppar
k 1 msk smör 

MARINAD

k 1 dl olivolja
k ½ dl balsamvinäger
k 2 msk flytande honung
k 1 finhackad vitlöksklyfta
1 krm salt

GARNERING

k färska rosmarinkvistar

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 125°.

2. Putsa köttet från ev senor och 

hinnor. Klappa in fläskytterfilén 

med örtkryddor, salt och peppar 

och bryn det hastigt runtom i  

smör i en het stekpanna.

3. Lägg köttet i en ugnssäker form. 

Stick in en ugnstermometer och  

ställ in i ugnen. Tillaga köttet till  

en innertemperatur på 68°, ca 20 

min. Låt vila i smörpapper 10 min. 

4. Blanda alla ingredienser till  

marinaden.

5. Skär köttet i tunna skivor och  

salta lätt på snittytorna. Lägg kött-

skivorna lite omlott på ett fat och häll 

marinaden över. Garnera med färsk 

rosmarin.

13

ROSTAD POTATISSALLAD  
MED BACON & KAPRIS
TID: 35 MIN   UGN: 225°  

8 PORTIONER

k 2 kg färskpotatisar
k ca 1 dl olivolja
k 2 paket tärnat bacon (à 120 g)

k 2 dl kapris
1 msk flingsalt
k 1–2 tsk nymald svartpeppar

GÖR SÅ HÄR

1. Dela potatisarna i halvor. 

2. Häll olivolja i en långpanna och lägg  

i potatisen med snittytorna ner.

3. Lägg på bacon och rosta mitt i ugnen  

ca 25 min, tills potatisen är mjuk och har 

fått en vacker färg på snittytorna.

4. Lägg potatis och bacon i en skål och 

strö över kapris, flingsalt och peppar.

NamN: Liselotte Forslin  Bor: Uppsala

Familj: Min man Lars och barnen Vide, 14 år  
och Malva, 10 år.

Gör: Mat skribent/stylist, kokboksförfattare och  
bloggare på: www.leparfait.se

Vill jaG iNte Vara utaN på midsommar:  
Sill och jordgubbar.

miN Bästa midsommar: Att vara vid vårt  
torp i Funbo och fira med grannar och  
vänner. Midsommarstång, femkamp  

och hela baletten.

jaG  
laGade  
mateN

SENAPSSILL MED KRÄMIG SÅS
TID: 10 MIN  

8 PORTIONER

1 förpackning 5-minuterssill
k 2 dl crème fraiche
k 1 dl majonnäs
k 2 msk fransk senap
k 1 msk söt senap
k 1 kruka hackad gräslök

GÖR SÅ HÄR

1. Låt sillen rinna av i durkslag och skär i bitar.

2. Blanda crème fraiche, majonnäs, senap och 

gräslök. 

3. Vänd i sillen och servera med färskpotatis 

eller ev på knäckebröd.

Tips!
Alla 

rätter i 
buffén 

kan för-
beredas 
dagen 
innan.

FamiljeN ekluNd: Pappa Kalle, 38 år, mamma Sara, 38 år.  
Barnen Ella 10 år, Lill 7 år, och tvillingarna Rosa och Vera 3 år.  
FamiljeN jaNssoN: Pappa Jocke, 41 år, mamma Sara, 41 år.  

Barnen Alva 10 år, Wilmer 7 år, och Greta 4 år.

Vi som BleV BjudNa

För Sara och 
Jocke Jansson
är midsommar-
picknick en 
tradition.  

Variera sillen!
5-minuterssill är enkel att variera. 

Smaksätt crème fraichen med basilika, 
lite vitlök, hackad rödlök, salt och peppar 
så blir det en helt ny sill. Eller prova med 

tärnat äpple och curry. Jättegott!
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Vinet som matchar midsommarbuffén
n Ekologiskt
Las Moras Reserva Chardonnay KRAV, 
73 kr (nr 16018) 750 ml PET
Torrt, fruktigt vin med smak av tropisk 
frukt, citrus och integrerade fat.  
Toner av mogna persikor och friska 
gröna äpplen balanseras av en delikat 
blommig ton.

n Alkoholfritt:
Periquita Alcohol Free Rosé  
(nr 1931) 49 kr
Fräscht och sötfruktigt vin med inslag 
av hallon, röda vinbär och smultron. 
Serveras väl kylt!

n Flaskvin
Duette Premium Pinot Noir, 99 kr 
(nr 6602) 750 ml
Fruktig, kryddig, druvtypisk smak 
med fatkaraktär, inslag av jord
gubbar, körsbär, choklad, lakrits, 
ingefära och färska örter. Passar 
till de lite mer smakrika rätterna  
på midsommarbordet.

Saracco Moscato d’Asti, 74 kr  
(nr 7784) 375 ml
Fin mousse i munnen och en aptit
retande äpplig syra lyfter fram och 
balanserar den generösa och söta 
frukten. Perfekt till jordgubbarna!

n Boxvin
Jeanneret Gewürztraminer  
Riesling, 209 kr (nr 6595) 3000 ml
Halvtorr, mycket frisk, blommig 
smak med inslag av litchie, 
ananas, citronskal, vingummi  
och rosor.

Casas Patronales Rosé Cabernet 
Sauvignon Merlot, 185 kr  
(nr 6896) 3000 ml
Torr, kryddig, bärig smak med 
inslag av röda bär, örter, vanilj  
och ton av lakrits.

TID: 30 MIN  UGN: 220°

12 PORTIONER

1 ark kyld smördeg (250 g)

1 förpackning vaniljvisp
k 500 g skivade jordgubbar
50 g riven vit choklad

GÖR SÅ HÄR

1. Rulla ut degen på en skärbräda  

(låt pappret sitta kvar). Skär degen  

i 12 delar. Lägg över bitarna på plåt 

med bakplåtspapper. Grädda tills de 

fått fin färg, ca 12 min. Låt svalna.

2. Vispa vaniljvispen fluffig.

3. Toppa smördegen med vaniljvisp  

och jordgubbar vid servering. 

4. Strö över den rivna chokladen. 

PRÄSTOSTPAJ MED ANSJOVISKRÄM
TID: 1 TIM   UGN: 225° & 200°

8 PORTIONER

k 3 dl vetemjöl
k 125 g smör
½ tsk salt
1 msk kallt vatten
k 4 stora ägg
k 2 dl grädde
½ tsk salt
k ½ tsk nymald svartpeppar
150 g riven prästost

ANJOVISKRÄM

1 burk ansjovisfiléer (125 g)
k 10 cm fint strimlad purjolök
k 2 dl crème fraiche
1 krm salt 
k 1 krm nymald svartpeppar
k dillvippor

TILL SERVERING

k 1 knippe ansad grön sparris

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 225°.

2. Nyp ihop mjöl, smör och salt till en deg eller 

kör ihop snabbt i en matberedare. Tillsätt 

vattnet och blanda till en smidig deg. Tryck ut 

degen i en pajform, ca 24 cm i diameter. Låt 

stå i frysen 10 min. Nagga degen med gaffel. 

Förgrädda pajskalet mitt i ugnen ca 12 min.

3. Sänk ugnsvärmen till 200°. Vispa ihop ägg, 

grädde, salt och peppar. Häll i pajskalet. För-

dela osten över pajen. Grädda ca 25 min tills 

äggstanningen stelnat. Låt pajen svalna.

4. Låt ansjovisen rinna av. Hacka den fint. 

Blanda ansjovis, purjolök, crème fraiche, salt 

och peppar. Toppa med dill.

5. Koka sparrisen i lättsaltat vatten, 3–4 min. 

Spola den i iskallt vatten. Låt rinna av. 

6. Garnera pajen med sparrisen och servera 

med ansjoviskrämen.

Tips!
Man kan 

också 
dela på de 
gräddade 

smördegs- 
bitarna 

och lägga 
fyllningen 
emellan.

SMÖRDEGSBAKELSER MED JORDGUBBAR

Både pajen och krämen kan förberedas. 
Garnera gärna med klippt gräslök.

Lill Eklund med 

blommor i sitt hår. 

Wilmer och Greta Jansson tycker 
bäst om jordgubbsbakelserna.

Vego!
Anjovis- 

krämen blir 
lätt en tomat-
kräm. Byt ut 

anjovisen mot 
125 g strimla-
de soltorkade 

tomater.

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

Ännu mer  
inspiration till 
midsommar- 

maten hittar du  
på coop.se.
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vi gillar / Strand liv

( 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 .)

Strandliv!
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Valle Reale Rosé - Ett vin i vårens färg bjuder
på tillbakalutad njutning. En hyllad italiensk rosé
som passar perfekt till grillade skaldjur, sallad
på primörer och skön gemenskap.
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NR2242. 750ML. 13VOL. 79KR.

Expressen 2012-04-21

HEAVENLY!

Allt om Mat 2013

MER ÄN
PRISVÄRT!

Rulla upp
strandmadrass ohoy  

med stjärnor och ränder,  
60  x 200 cm, 229 kr.

Badshorts Cars
Hoppa i med Blixtens hastighet! 

storlek 86–128, 129 kr.

Glada fötter
klapprande träskor ger 

skönt sommarljud. storlek 
24–32, 149 kr.

Strandstol 
klassisk brassestol i stål/ 
polyester från Hillerstorp, 
finns i många färger, 99 kr.

Baddräkt
Hello kitty är katten 
som gillar att bada. 

storlek 86–128,  
129 kr.

Coolt! 
Glada ränder håller 

drickan kall.  
kylväska, 16 liter, 

69 kr.

Sol och vind
förläng tiden på stranden med skydd 

som finns i flera färger, 149 kr.

Mackpack
mackor och matig sallad 
passar i färgglada lådor, 

19,90 kr/st.

Finns det något somrigare än en dag på stranden?  
Packa kylväskan med extra goda mackor, fyll termosen och  

ta med strandmadrassen för en dag med sol och bad.
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jag & mitt kök / Victoria  Sandel l  Svensson
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Familjen Sandell SvenSSonS kök i rad
huset hemma i Farsta, i södra Stockholm, 
är stort och luftigt med fönster mot den 
utbyggda uteplatsen. Här tycker den före 
detta fotbollsdrottningen om att slamra 
med grytorna, dricka ett glas rött och 
grilla – året om.   
du har gått kockskola, hur kommer det sig? 
– jag behövde göra ett tillval på fotbolls
gymnasiet och en kompis valde kocklinjen. 
Det lät kul så då gjorde jag också det. För 
mig har maten alltid varit ett verktyg i 
och med att jag har tränat så mycket och 
behövt äta rätt för att kunna prestera. Det 
har också gjort att matlagning blivit ett 
stort intresse.   
Kan du tänka dig att jobba som kock? 

– kanske inte på restaurang, det är 
nog nästan lika mycket jobb som att spela 
fotboll. men jag och kicki Bengtsson, som 
är en gammal fotbollskompis, har alltid 
drömt om att öppna ett kafé ihop. Det  
hade varit roligt att ha ett ställe med 
lättare meny, gott kaffe och självklart 
fotbollstema.   

Hur trivs du här hemma i köket? 
– jättebra. Vi flyttade hit 2005 och 

renoverade hela huset. Vi har byggt ut 
uteplatsen också, där grillar vi året runt. 
När vi såg det här radhuset tyckte vi att det 
var så häftigt. Vi trodde aldrig att vi skulle 
ha råd att vara med och buda på det, men 
så fick vi en privat visning och tog i hand 
samma kväll.   
du har varit en av världens bästa fotbolls-
spelare och måste ändå tänka ekonomiskt. 
Känns det bittert när du jämför med Zlatan 
och andra fotbollskungar som kan köpa 
lyxkåkar över hela världen? 

– Det hade ju varit kul om man hade 
kunnat ha det så, men det där har man 
tjatat om så länge nu och faktum kvarstår 
att damerna aldrig kommer att tjäna lika 
mycket som herrarna gör. När jag spelade 
i landslaget och vi mötte Schweiz på Rå
sunda slog vi publikrekord och ändå gick 
Svenska fotbollförbundet inte ens plus.   
nu har du inte spelat sedan 2009. Hur är ditt 
nya liv med familj och jobb på em-kansliet? 

– jag var mätt på fotbollen när jag 

 Victoria Sandell Svensson har varit en av  
världens bästa fotbollsspelare. Få vet att hon  

också är utbildad kock och en hejare  
på att trixa hemma i köket.

T e x T :  m a g d a  g a d   F o T o :  a n n a  R ö n n q v i S t

»Drömmen är
ett kafé med  

fotbollstema«
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»Jag gillar de här små färgglada 
knivarna. En kniv behöver man 

alltid när man lagar mat.«

»På fredagar eller lördagar  
brukar vi dricka rött vin. Det för- 
höjer maten och ger helgkänsla.  

Ipadsen använder vi för att lyssna på 
musik, både när vi lagar mat och  

när vi äter. Barnen har egna.«

»Jag är väldigt intresserad av mat,  
gillar att testa nya recept och använder 

kokbok. På söndagarna planerar jag  
middagarna för hela veckan.«

»Kaffe är gott på morgonen. 
Speciellt på helgerna när jag 
äter långfrukost med sport-

delen framför mig.«
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jag & mitt kök / Victoria  Sandel l  Svensson

slutade och saknar inte det livet alls. Det 
blev ett naturligt avhopp i och med att jag 
blev gravid. Förut handlade allt om att jag 
skulle prestera varje dag. Nu lever jag ett 
annat liv med kontorstider och barn som 
ska till dagis. Det är också inrutat och krä
vande, men på ett annat sätt. Och står det 
mellan att gå på krogen, på bio eller bara 
vara hemma så väljer jag alla dagar att 
vara här med familjen. min fru och våra 
döttrar betyder allt för mig.   
vad lagar ni för mat när ni vill festa till det? 

– Vi tycker väldigt mycket om att laga 
mat och testa nya rätter, allt från hus
manskost till libanesiskt och asiatiskt. Vår 
granne masse är ensamstående och han 
kommer alltid hit och har fredagsmys med 
oss. Han tar med sig vinet och vi står för 
maten. Det är väldigt avslappnat. Vi väntar 
tills Saga har lagt sig så att vi får sitta i 
lugn och ro, vi kan ha myskläder på oss 
och bara umgås utan måsten.   
om du och Camilla har egen tid, vad tycker 
ni om att göra då? 

– Då går vi gärna ut och shoppar ihop, 
dricker skumpa på något trevligt ställe 
och käkar en fin middag och dricker gott 

vin. Sist var vi på restaurang Raw. Det var 
fantastiskt, dit måste vi gå igen!  
ni har varit tillsammans i 15 år, hur har ni 
lyckats hålla ihop så länge? 

– jag brukar säga att det bara blir bätt
re med åren. Vi känner varandra så bra vid 
det här laget, tycker om samma saker och 
har respekt och tillit för varandra. Förut 
reste jag mycket och då hann vi verkligen 
längta efter varandra. Nu har vi barnen. 
Livet har olika skeenden. Det är klart att 
vi har haft våra tuffa perioder också, men i 
slutänden känns det ändå som att det är vi.  
du som har tränat på elitnivå och dessutom 
kan mycket om kost, hur ska man äta för 
att hålla formen? 

– Viktigast är den dagliga motionen, att 
man promenerar och tar trapporna i stället 
för hissen. jag vill inte vara språkrör för 
någon slags diet, men själva tänker vi gi 
på vardagarna. Vi kokar squash i stället 
för spagetti och äter mycket bönsallad. På 
helgerna äter vi vad vi vill.   
Är det okej om vi tittar ner i besticklådorna? 

– Då kanske jag måste rätta till lite 
här… Vi är båda noggranna med att hålla 
rent och fräscht i köket, men jag tror att 

BROCCOLISOPPA MED BACON 
tid: 20 min  

4 PoRtioneR

k 1 finhackad gul lök
k ½ msk smör
k 500 g frysta broccolibuketter
k 2 grönsaksbuljongtärningar
6 dl vatten
4 dl kelda pastasås mild ost

k ½ tsk svartpeppar

till SeRveRing

k 140 g bacon
k 1 röd paprika i bitar

k 2 dl riven parmesan

göR SÅ HÄR

1. Stek löken mjuk i smör i en kastrull. 

Lägg i broccoli och buljongtärningar.  

Häll på vatten. Låt koka i 5 min.

2. Mixa soppan slät direkt i kastrullen 

med en stavmixer eller i en mixer.

3. Tillsätt ostsåsen och låt koka upp. 

Smaka av med svartpeppar.

4. Strimla bacon och stek knaprigt i en 

torr, het stekpanna. Låt rinna av på  

hushållspapper. 

5. Servera soppan med knaprigt bacon, 

paprika och riven parmesan. a
n
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”millan” skulle säga att jag är den som är 
mer ordningsam. Lådorna är sorterade 
efter vardagsbestick, platsbestick och 
festbestick.   
till sist: längst in i kylen har ni två snygga 
glasflaskor med snaps. Är det något som  
ni går och smuttar på? 

– Ha ha, nej då. De står kvar sedan 
påsken! ❤

vardagsfavorit

victoria sandell svenssons

namn: Victoria Sandell Svensson. 
Ålder: 36 år.  
Yrke: Team service manager på EM-kansliet i damfotboll. Tidigare landslagskapten för svenska dam-fotbollslandslaget och fotbolls-proffs. Tagit VM-silver och prisats med Diamantbollen.  

familj: Gift med Camilla Sandell. Döttrarna Moa, 5 år och Saga, 3 år.  
Bor: Radhus i Farsta Strand.  
aktuell: Servar de deltagande lagen under damernas EM i fotboll 10 –28 juli 2013.  

var sak på sin plats i 
victorias besticklåda.

Vego!
Byt gärna 
bacon mot 

rostade frön 
och nötter.  

Det är minst 
lika gott!
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”BLASON DE BOURGOGNE”
[blaah:sån dö boor-gånj]

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Mâcon -Villages
Pris: 79 kronor
Art.nr: 2295
Alk.halt: 12,5%

Torrt, ungdomligt, fruktigt vin
med inslag av gula äpplen, grape-
frukt och örter. Passar till fransk 
fiskgryta eller lite kraftigare 
rätter med fisk & skaldjur.

Den enda franska du behöver lära dig.
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Crémant de Bourgogne
Pris: 96 kronor
Art.nr: 7687
Alk.halt: 12%

Torr, ung och frisk syra med 
toner av hallon. Passar utmärkt 
som aperitif eller så serverar du 
den till jordgubbstårtan som en 
äkta fransos.

Pris: 90 kronor
Art.nr: 5567
Alk.halt: 12%

Karaktär av krusbär, svarta vinbär, 
gröna äpplen, citrus och en massa 
härliga mineraler. Utmärkt till 
chèvre chaude eller lättare rätter 
med fisk & skaldjur.

Saint-Bris
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RISNUDELSALLAD MED  
KOKOS- OCH LIMERäKOR
TID: 35 MIN  

4 PORTIONER

200 g risnudlar
300 g skalade räkor
k 100 g strimlade sockerärtor
k 1 strimlad rödlök
k ½ skalad, hyvlad gurka
k 250 g halverade cocktailtomater
k 1 knippe delade rädisor

DRESSING 

k  1 burk kokosmjölk (400 ml)

1 citrongräs
1 skivad röd chili
2 tsk fisksås
½ tsk salt 
k  finrivet skal och saft av 1 lime

TILL SERVERING

k lime och ev koriander

GÖR SÅ HÄR

1. Lägg alla ingredienserna till dres-

singen utom limesaften i en kastrull och 

låt koka i 10 min. Tillsätt limesaften och 

ställ att svalna i kylen.

2. Koka nudlarna enligt anvisningen på 

förpackningen och kyl ner i kallt vatten.

3. Blanda ihop räkor, sockerärtor och 

rödlök med dressingen.

4. Lägg nudlar på ett stort fat och toppa 

med gurka, tomater, rädisor och räk-

blandningen.

5. Servera med lime och gärna mycket 

färsk koriander.

Lime, kokosmjölk, chili, nudlar… thailands  
godaste smaker är här komponerade till  

en somrig sallad, som kommer att bli en favorit 
både till lunch och middag!

A V :  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

Sommarsallad 
med räkor

Vego!
Byt ut räkor 
och fisksås 
mot stekt, 

tärnad tofu 
eller grov-
hackade 
cashew-
nötter. 

Flingsalta!
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vardags akuten / Lata luncher
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Frukost som drar ut på tiden, häng vid 
poolen, en cykeltur, picknick, grillmid-
dagar och ett sent kvällsdopp. det är lata 
sommardagar som gäller när familjen 
kennerö Wallin är på lantstället i trosa. 
att göra minsta möjliga och leva utom-
husliv är deras recept för en skön semes-
ter. 

Middagen lagar de ofta tillsammans 
och även köket har flyttat ut, för nästan  
all mat lagas på grillen. 

– Jag tycker att det är urjobbigt att 
bryta den sköna avkopplingen för att göra 
lunch, säger emma. varma dagar blir det 
mycket mackor, fil och flingor, vilket till 
slut blir ganska trist.

när barnvänligt och vuxengott förenas 
i en enda rätt är lyckan total men emma 
tycker att det är svårt att hitta tillräckligt 
enkla rätter. alternativet till filen blir 
ofta en pastasallad eller köttbullar med 
makaroner.

– det här är ett riktigt favorituppdrag, 

Så lyckas du, 
7 smarta tips

Jag vill slippa 
laga lunch på  

semestern!

avslöjar sara Begner när hon hör emma 
berätta om familjens lunchbekymmer. 

– Jag känner verkligen igen mig, och  
få saker gör mig så nöjd som när jag öpp-
nar kylskåpsdörren och plockar ihop en 
smarrig lunch på mindre än fem minuter.

Missa inte saras fem superenkla luncher 
och hennes tips som gör sommarmaten 
mer lättlagat än någonsin.

Matkreatören
Sara Begner rycker ut!

Jag vill inte laga mat två gånger om dagen  
på semestern. vi vill lägga allt krut på den  

härliga middagen. drömmen vore luncher  
som nästan lagar sig själv, säger  

emma kennerö Wallin.
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: Emma och Roberth Kennerö Wallin, 
Hugo, 9 år och Charlie, 4 år.

Bor: I Älvsjö, i södra Stockholm, sommarhus  
i Trosa.

Gör: Emma arbetar som marknadskoordinator 
och Roberth är fastighetsmäklare.

BäSta SoMMardaGen: Solsken, bad och när 
vi bara latar oss.

Favorit på Grillen: Kött och grönsaker. 
Majskolvar gillar hela familjen.

Ok, jag  
kommer.  

det här fixar  
vi lätt.

21maj_Rynkeby_FLW_210x297_Mersmak_LEV.indd   1 2013-05-21   10:34

Semester -
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3 Pannkaka  
extra large

Låt ungspannkakan bli sommarens lång-
körare och variera tillbehören. Mitt tips är 
att inte mixa ner morötterna, spenat eller 
ärtor i smeten utan servera dem vid sidan 
om. Grädda pannkakan medan du äter  
frukost, ta en påtår och njut av att snart  
ha en serveringsklar lunch på lut. 
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vardags akuten / Lata luncher

2 8 2 9

2Hållbar 
plockmat

Jag älskar ägg! Ha alltid två kartonger med 
ägg i kylen – en med okokta och en med  
färdigkokta, klara att skala och använda.  
Mat med lång hållbarhet som blir en smarrig 
lunch är semesterns bästa tidssparare.
Mer semesterräddning:

1  Grilla lite  
extra 

Passa på att grilla lite mer än vad som går åt 
på kvällen – allt som har fått smak av glöden 
blir gott att tärna ner i en pastasallad dagen 
därpå. Resterna från gårdagens osttallrik 
blir en höjdare på mackan tillsammans med 
grillade grönsaker. Eller så rör du ner det  
grillade i färdigkokt bulgur, lägger till lite 
gröna blad och njuter av att du har fått mer 
tid i hängmattan.

En välfylld kyl och Saras smarta genvägar är hemligheten till luncher som ger mer tid till bad och en extra stund i hängmattan.

Recepten till snabbfixade sommarluncher7

Vego!
Byt ut 

tonfisken 
mot hackad 
grillad pap-

rika eller 
kokta röda 

linser. 

5 Mer än  
en macka

tortillabröd har lång hållbarhet utan 
konserveringsmedel och är perfekta 
att bunkra. Fyllda med till exempel 
skinka och senap, salami och basilika 
eller pesto och grillade grönsaker 
är det något helt annat än en vanlig 
macka. Lägg på dina favoritsmaker 
men glöm inte den rivna osten som  
är limmet som håller ihop brödet när 
du steker det.

QUESADILLAS MED TONFISK
tid: 10 MIN  

4 Portioner

400 g tonfisk med grillad paprika,
    eller annan smaksatt tonfisk
k 6 dl riven ost
k 1 kruka hackad koriander
4 stora tortillabröd 
k 1 klyftad lime
k 2 avokador

GÖr sÅ hÄr

1. Blanda ihop tonfisk, ost och 
koriander.
2. Lägg fyllningen på ena halvan av 
tortillabröden och vik ihop.
3. Stek bröden i en torr stekpanna på 
medelhög värme ca 2 min per sida.
4. Skär quesadillan i bitar och  
servera med lime och avokadohalvor.

Måndag
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Stekta ägg
Kokt potatis

Falukorv
Fetaost

Varmrökt lax
Sillburkar

Tonfisk på burk
Färsk pasta
Kokt bulgur

6Gör en  
önskelista

Elizabeth Gummesson är professionell 
coach och en efterfrågad  
föreläsare och författare.  
Hon brinner för att vi  
ska leva våra bästa liv,  
varje dag. Här är hennes  
tips för en lugnare och  
mer lustfylld semester.
 
sänk ambitionen och upptäck att  
även de små sakerna har stor betydelse.  
Det gäller både i vardagen och på  
semestern.
 
Prata igenom vilka förväntningar ni 
har och gör en lista där både barns och 
vuxnas önskningar finns med. Planera 
tillsammans vad ni kan och vill göra.
 
låt alla få en egen dag precis som i 
tv-programmet Så mycket bättre. Släpp 
loss fantasin – en önskan om en resa 
till Florida kan behöva omvandlas till en 
oförglömlig heldag hemma med tropiskt 
tema.

P
E

tER KnutSon

sara och Charlie  
fixar lunch.

hugo steker ägg till enklaste sommarmackan.

Tips!
Kyla drar 
sig nedåt, 
högst upp  
i väskan  
gör kyl-

klamparna 
bäst nytta. 

4  Iskall 
picknick  

tänk om när det gäller termosen och låt 
den bidra med kyla i stället för värme. ta 
med sommarens bästa soppa, gazpacho, 
till stranden. Frukostbrödet som har legat 
framme lite för länge steks till matiga  
krutonger som åker med i en egen påse.  
För en heldag utomhus portions- 
förpackar du naturell yoghurt,  
lägger på frysta bär som håller  
kylan och avslutar med att  
ringla lite honung på toppen. 

detta klarar 
barn att göra!

hur gott som helst 
med mogen mjuk 

avokado.

Semester -
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vardags akuten / Lata luncher

Två 
veckor 
senare

tisdag Onsdag

sill hela veckan! med en  
ny sillsort blir hela rätten ny.

torsdag

Fredag

VARMRÖKT LAX  
MED BEARNAISESåS
tid: 5 MIN + 20 MIN KOKTID  

4 Portioner

k 800 g färskpotatis
k 500 g varmrökt lax 

2 dl bearnaisesås
k 1 ask smörgåskrasse
1 kruka sallad
k ½ citron

GÖr sÅ hÄr

1. Koka potatisen  

i lättsaltat vatten.

2. Bryt laxen i  

bitar och fördela 

på tallrikar.

3. Lägg potatis och  

sås bredvid laxen och  

toppa med klippt krasse.

4. Servera med sallad  

och citronklyftor.

ENKLASTE  
SILLTALLRIKEN
tid: 5 MIN + 20 MIN KOKTID   

4 Portioner

k 800 g färskpotatis
k 100 g sill, t ex inlagd

k 4 kokta ägg
k 3 dl gräddfil
k ½ strimlad rödlök
k 1 knippe rädisor
k 1 dl finskuren gräslök

GÖr sÅ hÄr

1. Koka potatis i lättsaltat  

vatten.

2. Fördela sill, ägghalvor, pota-

tis, gräddfil, rödlök, rädisor och 

gräslök på tallrikar.

3. Servera gärna med knäcke-

bröd, smör och en god ost.

MATIG
LUNCHMACKA
tid: 10 MIN  

4 Portioner

k 8 skivor bröd, gärna surdeg

k 4 msk majonnäs
k 4 vändstekta ägg
k 100 g skivad falukorv
k 8 salladsblad
1 skivad bifftomat
k ½ skivad gurka

GÖr sÅ hÄr

1. Bred majonnäs på bröd-

skivorna.

2. Lägg ihop bröden två och två 

med stekt ägg, korv (ev stekt), 

sallad, tomat och gurka emellan.

3. Packa in mackorna i smör-

papper och skär med tandad 

kniv på mitten.

LJUMMEN PASTA MED 
MARINERAD OST 
tid: 10 MIN

4 Portioner

500 g ostfyllda pastaknyten
k 500 g cocktailtomater
150 g marinerad salladsost
k ½ kruka basilika
k 1 tsk svartpeppar

GÖr sÅ hÄr

1. Koka pastan enligt anvisning 

på förpackningen.

2. Lägg ner tomaterna de sista 

30 sek i pastavattnet.

3. Häll av pastan i ett durkslag 

och skölj hastigt av med kallt 

vatten.

4. Blanda pastan med den  

marinerade osten och lite av 

oljan från osten.

5. vänd ner basilikabladen och 

toppa med svartpeppar.

Att grilla hör våren och sommaren till. Faktum är att många gärna skulle vilja grilla varje 
dag. Och det är precis det vi tagit fasta på när vi plockat ihop årets grillsortiment från 

Coop Grill. Här finns korvar, kött, fågel, såser, dressingar och sallader för att kunna variera 
grillandet i det oändliga. Eller åtminstone tills det är dags att ställa undan grillen. 

Glad och god grillsommar!

Att grilla hör våren och sommaren till. Faktum är att många gärna skulle vilja grilla varje 

ALLT KAN
GRILLAS.

hej emma, hur har det 
gått med semester-
luncherna?

– Jättebra, falukorvs

mackan på surdegsbröd 

har blivit en familjefavorit. 

Det här var precis den typ 

av plocka ihopluncher 

som vi saknade. Stort 

tack till Sara, det kommer 

att bli en skön och väldigt 

god sommar.

   Vill du också få hjälp av Sara?
Sinar tiden, lusten eller orken? Har du problem med matvardagen? 

Mejla oss på mersmak@coop.se, skriv vardagsakuten i ämnes- 
raden. Berätta om dig och din situation, och skicka gärna med en 

bild på familjen så kan du också få hjälp av Sara. 

Semester -

Familjen  
Fagerroos fick  
hjälp att staga  
upp frukosten.

Familjen jeppsson fick 
lära sig att följa recept.

Familjen 
Westberg 

fick hjälp att 
ta sig upp ur 

halvfabrikats-
träsket.

*

  BA R N E N S  F A V O R I T
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vi gillar / Tomater

Nu är bästa tiden för tomater! antioxidanten lykopen  
i tomaterna blir ännu mer verksam om den hettas upp. Så ät dem 

både i sallad och på grillspett och njut av att vara nyttig!
A v :  a n n a  g i d g å r d  
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Jordgubbstomat
de här aromatiska små godingarna är söta, syrliga 
och har en oemotståndlig jordgubbsform. roliga 
på sommarbuffén, och den  praktiska lilla plast

lådan de säljs i är perfekt på picknick!

Romantica
en lite mindre, ellipsformad tomat på kvist.  

söt och smakrik. servera den rumstempererad 
i en enkel sallad. kanske halverad med lite oliv

olja, flingsalt, svartpeppar och mozzarella.

Flavorino
en svensk liten plommontomat med  

saftigt sött fruktkött. passar till exempel på  
grill spettet – den är väldigt hållfast. men också  

i en blandad sommarsallad till det grillade.

Gul kvisttomat
kvisttomaten från Holland är numera en klassiker 
som säljs i stora volymer. en trotjänare som finns 

både gul och röd. om man är allergisk mot det röda 
färgämnet i tomater är de gula en glad nyhet!

Bifftomat 
bifftomaten är en stor mattomat med mycket frukt

kött och fast struktur som ofta odlas i Holland.  
en vikt över 300 g är inte ovanlig. perfekt om man vill 

ha en tunn fin skiva på den grillade burgaren!

ETT 
LASS 
TILL!

NY ENERGI TILL SMÅFOLKET. 
Läs mer på semperbarnmat.se

Å

Lokala avvikelser kan förekom
m

a.

13-1425am-Semper-Smoothie_210x139_Coop.indd   1 2013-05-02   10.51

Lite större och lite tjockare, så är våra nya skinkor. 
Och visst smakar de fi nt på en skiva nygräddat bröd, 
fast du kan lika gärna använda dem i matlagningen 
också. Till potatissallad, i gratäng, strimlad i pasta 
carbonara, varm i quesadillas, eller som här, rökt skinka 
med fräsch potatissallad. Laga efter stjärnkocken 
Katja Palmdahls snabba recept på parsons.se

Så gott som 
i saluhallen. Nyhet!

Stora  Sk ivo r  –  s tö r re  smak

Stora Skivor
Lokala avvikelser kan förekomma.

296_0014_Pärsons-annons-skinka_CoopMerSmak_210x139.indd   1 2013-04-11   10.29

Babyplommontomat
mild och söt. finns både gul och röd.  

Har något tjockare skal än andra babytomater  
och har fast och nästan knaprig konsistens.  

perfekt som snacks innan maten.

solmoget!

På kvist!
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Chocmato
den brunröda, lilla chocmaton är söt, syrlig 
och aromatisk. skalet är ganska tjockt och 

fruktköttet är matigt, med ändå med många 
härligt saftiga kärnor. bra på grillen.
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Njut av nyplockade bär med olika färg och form.  
Nu finns det tid att göra krämiga chokladbakelser, 

ljuvligt goda kakor med saftiga bär, eller gräddig  
jordgubbsglass som smälter i solen.

r e c e p t :  m i a  ö h r n   F o t o :  u l r i k a  p o u s e t t e

Sommarsött  
med bär

MANDELKAKA MED KÖRSBÄR
tiD: 40 MIN  uGn: 175°

12 Bitar

k 400 g grovriven mandelmassa
k 3 ägg
k 100 g rumsvarmt smör
k 1 dl vetemjöl
½ tsk mortlad kardemumma
k 175 g urkärnade körsbär

till serVerinG

k 3 dl vispgrädde

en underbart god kaka i all sin enkelhet!  och väldigt lätt att göra, även i sommar-
stugan.  lika god kall.

BÄRBÄgARE
tiD: 20 MIN + 3 tIM I KYL

6 portioner

k 50 g digestivekex
50 g salta pinnar
k 25 g rumsvarmt smör

FYllninG

2 blad gelatin
k 200 g färska jordgubbar
k 4 dl crème fraiche
k 1 dl strösocker

till serVerinG

k färska blåbär

Gör sÅ hÄr

1. Krossa digestivekex och salta pinnar fint i 

en mortel eller matberedare. Tillsätt smöret 

och arbeta ihop till en smulig massa.

2. Fördela smulorna i 6 glas eller portions

formar. Spara ev lite smulor att toppa med.

3. Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten. 

4. Mixa jordgubbarna fint med stavmixer  

eller i matberedare.

5. Vispa ihop jordgubbsmoset med crème 

fraiche och socker i en kastrull. Hetta 

upp tills blandningen börjar ryka. Dra då 

kastrullen från plattan, skaka av vattnet 

från gelatinbladen och låt dem smälta ner i 

jordgubbssmeten under omrörning. Fördela 

smeten i formarna. Låt stelna i kyl ca 3 tim. 

6. Toppa med blåbär.

Gör sÅ hÄr

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Smörj en rund form med löstagbar 

kant, ca 24 cm i diameter.

3. Blanda ihop mandelmassa, ägg, smör, 

mjöl och kardemumma med en elvisp.

4. Häll smeten i formen och fördela 

körsbären på kakan. Grädda mitt i ugnen 

30–35 min. Kakan kan gärna vara lite 

kladdig.

5. Servera ljummen med lättvispad 

grädde.

Tips!
Den här 
kakan är 
jättegod 

även med 
andra bär.
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HEMgJoRD JoRDgUBBSgLASS I StRUt
tiD: 20 MIN + cA 3 tIM Att FrYSA 

8 portioner

k 250 g färska jordgubbar
k 1 ½ dl strösocker
k 1 msk honung
k 3 äggulor
k 3 dl vispgrädde

till serVerinG

8 våffelstrutar
k 2 dl vispgrädde 
strössel

Gör sÅ hÄr

1. Skölj och ansa jordgubbarna. Mixa dem 

fint med stavmixer eller i matberedare. 

2. Vispa socker, honung och äggulor fluffigt 

med elvisp. 

3. Vispa grädden fluffig och fast men inte för 

hård. Vänd ner jordgubbsmoset i grädden 

och därefter äggvispet. 

4. Frys glassen i en glassmaskin enligt ma

skinens instruktioner eller tills den har fått 

bra konsistens. Har du ingen glassmaskin 

kan du hälla smeten i en bunke eller plast

låda och ställa i frysen ca 3 tim. Ta ut och rör 

i glassen då och då.

5. Låt glassen mjukna en stund i rumstem

peratur så blir den lättare att servera. Kula 

glassen och servera i strutar. Toppa med 

vispad grädde och strössel.
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inget smakar mer 
sommar än hemgjord 

jordgubbsglass.

tiD: 35 MIN  uGn: 175°

6 portioner

k 200 g mörk choklad
k 125 g smör
k 2 ägg
k 2 äggulor
k 3/4 dl strösocker 
k 3 msk vetemjöl
k ca 125 g hallon

till serVerinG

k hallon

Gör sÅ hÄr

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Bryt chokladen i mindre bitar. Smält 

choklad och smör på låg värme i en kastrull.

3. Vispa ägg, äggulor och socker vitt och 

pösigt. Vänd ner chokladblandningen i ägg-

smeten. Sikta ner mjölet och vispa försiktigt 

ihop till en jämn smet. 

4. Fördela smeten i 6 portionsformar. tryck 

ner några hallon i varje form och grädda  

mitt i ugnen ca 15 min. Bakelserna ska fort-

farande vara kladdiga i mitten. 

5. toppa bakelserna med hallon.

VARMA CHoKLADBAKELSER MED HALLoN

tiD: 50 MIN   

uGn: 175°

6–8 portioner

k 2 dl vetemjöl
k  2 dl havregryn
k 2 dl strösocker
1 krm salt
k 175 g kylskåpskallt smör

FYllninG

k 250 g hallon
k 250 g blåbär

till serVerinG

vaniljsås eller glass

Variera gärna med andra 
bär och frukter beroende 
på vad som är i säsong.

Gör sÅ hÄr

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Blanda mjöl, havregryn, socker 

och salt i en bunke. Tillsätt det kalla 

smöret i små bitar och nyp ihop till 

en smuldeg. Det går också bra att 

köra ihop degen snabbt i en mat

beredare.

3. Strö ut hälften av smuldegen i en 

ugnssäker form. Fördela hallon och 

blåbär över och avsluta med resten 

av smulorna. 

4. Grädda i nedre delen av ugnen  

i 40 min eller tills pajsmulorna börjar 

bli gyllenbruna. 

5. Servera med vaniljsås eller glass.

SMULpAJ MED HALLoN & BLåBäR
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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!

Det roliga börjar redan  
ombord, med bollhav, 

spellounge och Kidz Club - 
barnens absoluta favorit på 
Östersjön. Håll utkik efter 
Lilla My, hon brukar ofta 

smita ombord, fastän 
hon inte får.

Vill du ha riktigt kul för lite peng-
ar? Då kan du passa på att boka  
in en minisemester till Åbo i som-
mar. Silja Line slår på stort och 
ger Coop-medlemmar nästan 50 
procent rabatt på ”En dag i Åbo-
kryssning”, med två övernattning-
ar ombord.

Åbo, Finlands äldsta stad, lockar turis-
ter från världens alla hörn, bland annat 
för sina kulturhistoriskt vackra miljöer. 
Här finns också spännande shopping 
och över 30 vackra parker att upptäcka. 

För barnfamiljer lockar även 
Muminvärlden. I över 20 år har trollen 
bott på den lilla ön Kailo utanför Nå-
dendals gamla stad, cirka tio minuter 
från Åbo.

Här kan barnen kika in i det blå- 
bärsfärgade Muminhuset, utforska 
Mumintrollets vind, ta en titt i Mumin-
mammans syltkällare och träffa  
Mumintrollet och Sniff som leker kurra-
gömma med Lilla My. 

Med vårt sommarerbjudande som tar 
dig och familjen tur och retur till Åbo 
från 340 kr, hoppas vi att ännu fler får 
chansen att upptäcka Åbo och Mumin-
trollens värld. Det kan bli sommarens 
höjdpunkt för hela familjen.

Mini- 
semester!  

Sommarens höjdare

  Erbjudande: 

”En dag i Åbo-kryssning” från 340 kr 
per fyrbäddshytt, kategori E.  
Ordinarie pris från 660 kronor.
Läs mer om erbjudandet på:  
coop.se/kampanj 

På väg  
mot Åbo.

Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter i Sverige t o m 31/8 2013. Premierna skickar vi cirka 3–4 veckor efter att vi mottagit din betalning. Efter dina 3 nummer 
av M-magasin fortsätter din tillsvidareprenumeration, portofritt direkt hem i brevlådan. Du betalar då 55 kr per nummer, med reservation för moms och prishöjning-
ar, med inbetalningskort som medföljer varannan tidning. Vill du avsluta din prenumeration kontaktar du bara kundtjänst. M-magasin utkommer med 15 nummer per 
år. All kundinformation, såsom namn- och adressuppgifter m m behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Bonnier AB som äger M-magasin. 
När du lämnar din e-postadress samtycker du till att få informationsmejl kring din prenumeration. Information som du löpande alltid kan välja bort. Du tar även del av 
spännande erbjudanden om tidningar, böcker, musik, film eller annat nytt från Bonnier Tidskrifter. E-postadressen används endast av Bonnier Tidskrifter och lämnas 
inte ut till annan. Se www.kunddata.bonnier.se. Tfn till kundtjänst: 08-454 95 61.

Du sparar 767:-
3 nummer à 55:- 165:-
Väska 400:-
Sjal  300:-

Erbjudande värde 865:-
Din rabatt  767:-
Ditt specialpris 98:-
 + porto 34:50

Prenumerera  
på M-magasin

Svarspost
204 17 620
110 77 STOCKHOLM

M-MAgASIN 
BETAlAr  
PorToT

Svara enkelt på internet på: www.m-magasin.se/coop

NamN: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postadress:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PostNr/ort:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mobiltelefoN:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-Post:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på M-magasin och får 3 nr + väska + sjal för endast 98:- 
(+ porto 34:50). Totalt värde 865:-! 

Jag väljer (kryssa i vilken färg på väska du vill ha):

 Svart väska + sjal 13066301       Beige väska + sjal 13066303       Cerise väska + sjal 13066305

M-magasin är Amelia Adamos livsstilsmagasin för den moderna kvinnan i en ny livsfas.

3 nummer  
av M-magasin 
(värde 165 :-)

Mjuk turkos- 
randig sjal  
(värde 300 :-)

Praktisk rese-
handväska i nylon 
(värde 400 :-)

Välj  
mellan  

tre olika  
färger!

Endast

  98:-  
(+ porto 34:50)

Värde: 865:-
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När SimoN EiSNEr insåg att felfria varor 
som blir över i en butik slängs frågade han 
sig: Varför inte se till att maten i stället 
går till de som verkligen behöver den? Han 
startade företaget Allwin, ett företag som 
hämtar överblivna varor från butiker för 
att sedan transportera dem till hemlösa, 
kyrkor, stödorganisationer och föreningar 
som arbetar med utsatta grupper. 

Under förra året, då åtta av Coops 
butiker ingick i samarbetet, bidrog de till 
att 64 ton mat från Coop gick vidare till 
behövande. 

En av mottagarna var Bergsjöns för-
samling utanför Göteborg. Varje tisdag 
möbleras det om i kyrkan så att det 40- 
tal familjer som samlas där ska rymmas 

när matleveransen från Allwin anländer.
 – Tack vare både Coop och Allwin 

kan familjerna äta sig mätta. Inte bara på 
snabbmakaroner och bullar utan på ’riktig’ 
mat, säger Eva Clarängen, diakonissa i 
Bergsjöns församling, samtidigt som hon 
packar upp veckans leverans av grönsaker, 
kött, mjöl, ägg, ost och färdiga smörgåsar.

Varorna brukar räcka till minst en kas-
se per familj, ofta till två, konstaterar Eva 
som har organiserat själva matutdelningen 
med ett kösystem med nummerlappar. De 
familjer som har störst behov får de lägsta 
numren, och får därmed välja varor först.

– När familjerna går härifrån med rik-
tig mat i sina kassar vet vi att deras barn 
får äta sig mätta. Inte bara i dag, utan även 

Under 2012 bidrog Coop till att 64 ton bra mat hamnade hos de  
som inget har – i stället för i soptunnan. Framgångssagan  

började med att Simon Eisner i Göteborg fick en genial idé.
a v :  Å S a  S t E i N S V i k   f O t O :  a N N a - L E N a  L u N D q V i S t

140 000 måltider
Under ett år har åtta Coopbutiker i 
Göteborg skänkt det dagliga över-
skottet till allwin. totalt 64 ton mat 
som genererat 140 000 måltider. 

En toppenidé som gör  
alla till vinnare!

i morgon och nästa dag, konstaterar Eva.
Även Allwins grundare och vd är nöjd.
– Ensam kan man inte göra så mycket 

men tillsammans händer det grejer, säger 
Simon Eisner. Samarbetet med Coop gör 
att Allwin mer än fördubblar sin kapacitet. 

– Det betyder att vi kan hjälpa fler och 
samtidigt bidra till en mer hållbar miljö, 
säger Simon Eisner. ❤

Bergsjöns församling  

får varje vecka mat-

leverans  från Coop.

UNGB0116_Mersmak_210x297.indd   1 2013-04-10   09:39

Simon Eisner 
driver allwin.
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Årets säkraste prognos:  
Det blir Gyllene Tider i sommar!

Gyllene Tider sveper över landet med sin  
sommarturné. Vi minns Flickorna på TV2,  
När vi två blir en och självklart Sommartider.
Nu har de gamla favoriterna fått sällskap  
av 12 nya låtar från albumet: Dags att tänka  
på refrängen.
Bandet lovar  
ett album med  
garanterat 
Gyllene Tider.

ANSLAGSTAVLAN / Juni  & Jul i
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Susanne trydal, 32, på akademibok-
handeln i Sickla utanför Stockholm, 
tipsar om sommarläsningen för hela 
familjen. köper du böckerna 
på akademibokhandeln 
eller Bokus – då får du 
återbäring på köpet. 

Läsning i  
hängmattan

Innan jag fanns av Petrus Dahlin
(för 3–6 år)

Pris: 149 kronor 

”var kommer vi ifrån? 

Och var fanns vi innan 

vi kom hit? My och Py 

fantiserar om sin plats 

i universums oändlig-

het och vad som händer när man inte 

längre finns. tänkvärt och vackert.”

OBS! Priserna gäller på Akademibokhandeln.

Tredje tecknet av ingelin angerborn 
(för 9–12 år) 

Pris: 159 kronor 

”Det börjar med en 

nyckel som inte tycks 

passa någonstans. 

Sedan börjar Olivias 

katt bete sig under-

ligt… och varför dyker 

det upp nyckelpigor lite varstans? Spän-

nande, med en dramatisk upplösning.”

Linux Uttagningen av maths Claesson
(för 12–15 år)

Pris: 159 kr

”En omöjlig dröm. En 

enda chans att upp-

fylla den. Här möter 

vi Linux, en ung kille 

som vill bli rymdpilot. 

Uttagningen är en resa 

mot rymden och en jordnära ungdoms-

skildring.”

Polis av Jo Nesbø
Sommarerbjudande: 
199 kronor, till och 

med 3 juli 2013.

ord. pris: 239 kr

”En djävulusiskt 

skicklig historia om 

mänsklig ondska. 

En katt och råtta-lek 

med såväl offer och polis som läsaren. 

500 sidor av skrämmande läsning.”

till födelsedagen, inflyttnings-
festen eller till grannen som 
har vattnat blommorna. Coop 
Presentkort är den klockrena 
presenten. 

Nu har du chans att vara med 
och tävla om 10 presentkort, 
laddade med 500 kronor var. allt 
du behöver göra är att svara på 
frågan:
Vad heter Gyllene tiders nya cd?

Du har väl inte missat alla  
sommarens bra erbjudanden?  

Gå in på: coop.se/kampanj, eller  

MINA ERBJUDANDENJUNI/JULI 2013 

2000 kronor rabatt på solresor

✔ Lanserat Smaktestarna, där 
du som ägare utan kostnad kan 
prova nyheter ur Coops eget 
sortiment och säga vad du tyck-
er. Du äger, du kan påverka! 
coop.se/smaktestarna

✔ Infört ”ta 3, betala för 2” på 
alla barnkläder och barnskor 
på Coop Forum. Barn behöver 
bra kläder och föräldrar be- 
höver bra priser. Här finns det.

✔ Coop MedMera blev ”bäst i 
test” i Icakurirens jämförelse 
av matkedjornas kundkort. 
Här får kunderna, inte minst 
barnfamiljerna, mest pengar 
tillbaka.

Vinn  
bästa  

present-
kortet
– laddat  
& klart!

Tillsammans mot 
ett bättre Coop
DET HÄr HAr VI GjorT 

DE SENASTE MÅNADErNA:

I sommar bor  
du ännu billigare!  

Med Coop Hotellpremie kan du som  

medlem alltid bo både flott och billigt.  

Nu sänker vi priserna ytterligare på hotell  

i Sverige och Norden i vår efterlängtade 

sommarrea. 

Vi kallar det ”sista natts-rabatt”  

vilket innebär att du får upp till 50 procent 

rabatt på sista natten du bokar. 

Erbjudandet går att boka från 17 juni och 

gäller från 24 juni till 11 augusti 2013.

Läs mer på: coophotellpremie.com

1)  Sommartider  X) Dags att  
tänka på refrängen 2) man blir yr

Mejla: mersmak@coop.se.  
Märk mejlet ”Presentkortet”. 
vinnarna presenteras den  
19 augusti på:coop.se/mersmak.  

En bra  
present.

I sommar kan du som medlem köpa skivan i 
Coops butiker för endast 99 kronor (ordinarie 
pris 149 kronor). Erbjudandet gäller till och 
med 11 augusti 2013.

12 hits för 99 kronor

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

Tillbaka på skaTTen?
GÖR nåGOT klOkT aV  

Dina spaRpenGaR

KF Sparkassa är en del av Kooperativa Förbundet, som är 
registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlånings-
verksamhet (2004:299). Insatta medel i KF Sparkassa omfattas 
inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras 
i händelse av företagets obestånd. Merparten av KF Sparkassas 
inlåning investeras i finansiella värdepapper med stor tonvikt 
på räntebärande värdepapper, där svenska stats- och bostads -
obligationer dominerar. 

kika i foldern Mina erbjudanden.

psst! 
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barnens kockskola / Kor vcouscous 

4 Lägg 4 dl couscous i en skål och  
häll över 4 dl kokhett vatten.

couscous med grillsmak 

1 Dela 1 röd paprika på mitten och  
gröp ur kärnhuset. Skär paprikan  

i strimlor.
2 Skär ½ gurka i bitar. Dela 250 g 

cocktailtomater på mitten.

5 Tillsätt 2 msk smör och ½ tsk salt  
i couscousen. Rör om ordentligt.

Matig middag men minimalt med arbete.  
korv, couscous, grönsaker och bbq-sås – det är vad  

som behövs när barnen står för middagen.
R e c e p T : s a r a  b e g n e r   k o c k : s c o t t ,  1 0  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 ½ dl bbq-sås i 2 dl  
crème fraiche och rör om.

7 Stek korven i en stekpanna till  
fin stekyta. 8 Lägg couscous, korvslantar  

och grönsaker på tallrikar.  
Toppa med såsen.

Tid: ca 25 min 

4 portioner

 

6 Skär 500 g chorizo eller  
bratwurst i bitar.

9 Mums, vad 
gott! Nu  

kan Scott chilla.

PRENUMERERA PÅ nya LAND!

16 nr
Värde
 400:–

Din välkomstgåva!
DU FÅR vattenavstötande sommarduk
Nu kan du duka fi nt både inne och ute! Duken är gjord i ett 
vattenavstötande material och är lika praktisk som en vaxduk, 
men med tygkänsla. Det härliga mönstret är speciellt framtaget
för dig som läser Land. Storlek 140 x 180 cm. Värde 250 kr.

✁

Svarskort Svara inom 7 dagar! SPARA 401 kr
Klipp här!

31
47

Frankeras ej.

betalar portot.Svara inom 7 dagar och välj din snabbhetspremie!

Välj!

En härlig sommarduk (värde 250 kr).
Totalt sparar jag 401 kr. Kampanjkod: LND 203913

2 extranummer (värde 50 kr).
Totalt sparar jag 201 kr. Kampanjkod: LND 203914

JA TACK! Jag vill prenumerera på 16 nummer av LAND för 
endast 249 kr  (ordinarie pris 400 kr). 

Namn

Adress

Postadress

E-post*

Telefon/Mobil*

Beställ
snabbare

Tel 08-588 365 13

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

Svarspost
200 782 85
685 22 Torsby

Erbjudandet gäller t o m den 2013-09-30 och endast nya 
hushåll i Sverige. Premien levereras till dig inom 5 veckor från det 
att vi mottagit din betalning. Om premien tar slut i lager ersätts 
den av annan premie av motsvarande värde. LRF Media AB lagrar 
kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna 
förmånliga erbjudanden om egna och andras produkter. * Genom 
att fylla i e-post och mobilnummer ger du LRF Media AB tillåtelse 
att kontakta dig med förmånliga erbjudanden. För kontroll, rättelse 
eller anmälan om spärr av personuppgifter kontakta LRF Media AB, 
Box 78, 685 22 Torsby, tel 08-588 365 13.

Tidningen ges ut av 

Tidningarna ges ut av 

Tidningen ges ut av 

Svara inom 7 dagar och välj din snabbhetspremie!

 203913

Hela 506 000 läsare! Läs Land du också.

16 nr

249:–
+ härlig
    sommarduk 

Ur innehållet:
� Trädgård
�  Spännande människor
� Handarbete &
 gör det själv

� Kropp & själ
� Livet på landet
� Recept
� Korsord & pyssel
� Djur & natur

vattenavstötande material och är lika praktisk som en vaxduk, 
men med tygkänsla. Det härliga mönstret är speciellt framtaget
för dig som läser Land. Storlek 140 x 180 cm. Värde 250 kr.

✁✁

Värde
250:–

AktA!
Vattnet är hett.

45
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I New York är mattrenderna ofta galnare  
än på andra ställen, och vår spanare Linnéa 

Johansson håller koll. Nu gäller vindoft bakom örat, 
kaffe med reggaetoner och busiga bloggar.  

GPS:en började låta irriterad när den med 
ett lätt hånfullt tonfall (tyckte jag) återi-
gen instruerade mig att svänga vänster i 
den enorma rondellen, efter att ha cirkule-
rat ett par varv. Min assistent såg desperat 
ut. Faktum var att jag var totalt vilse i ”The 
Garden State”, New Jersey. Ingen trädgård 
så långt ögat kunde nå på den sjufiliga 
motorvägen klockan sex på morgonen. 

Anledningen till den förvirrade bil-
turen var att jag fått ett speciellt telefon-
samtal. Pojkbandet, tonårsidolerna och 
samtidigt lätt religiösa Jonas Brothers ville 
att jag skulle laga mat med dem! Storebror 
Kevin Jonas, som numera är gift och har 
en egen show på en tv-kanal i USA, skulle 
ha en fotografering där jag skulle lära  
paret Jonas att laga mat, allt anordnat av 
det amerikanska magasinet Cosmopolitan.

Jag, som är icke-religiös och absolut 
ingen tonåring, kunde ändå inte motstå 
att tacka ja. För hallå, man är ju lite nyfi-
ken. Så efter en veckas intensivt mejlande 
om menyn (och ett par varv till i rondel-
len) var jag hemma hos Kevin och hans fru 
Dani i New Jersey, tillsammans med ett 
stort filmcrew som filmade intensivt varje 
gång jag närmade mig en tomat med kni-
ven eller rörde lite i en sås. Kombinerad 
matlagningskurs och middag blev resulta-
tet av dagen för familjen Jonas – som, kan 
jag skvallra om, var extremt pratglada. ❤

Middag med en pojkbandsidol
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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. 
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TreNDSPANING / Linnéa i  New York

Gwyneth PaltrowS 
favoritbloGG
Den omtalade matbloggen 
Thug Kitchen är nominerad 
till en av årets bästa  

bloggar av amerikanska mattidningen 
Saveur. Dessutom har Gwyneth Paltrow 
nyligen fastslagit att det är hennes 
favoritblogg. Där beskrivs veganmat på 
gangsterspråk kryddat med kolossalt 
många svordomar. Jag erkänner att 
även jag blivit beroende av bloggen som 

framkallar fniss-
attacker – om inte 
några ”f*ck” här 
och där stör dig: 
thugkitchen.com.

3
Kevin och dani jonas. 

eat like you
give a fuck

47

»Stir it uP«  
– en KoPP med bob marley 
Höjde ett ögonbryn när jag hörde  
att en av bob marleys söner, 

rohan marley, börjat göra ett ekologiskt 
kaffe på bönor från Jamaica, Central-
amerika och Etiopien. Deras slogan ”Stir 
it up” refererar till pappa Marleys hitlåt. 
Efter en snabb beställning på nätet var 
bryggaren hemma hos mig i full gång 
med både Buffalo Soldier och Mystic 
Morning!

balKonGGrill
Ont om utrymme på balkongen? 
Inga problem. Designern Henrik 
Decker har formgivit nya balkong-
grillen Bruce. Grillen är lika stor  
– och ser ut precis som – en 
blomster- 
låda, och  
går lätt att 
hänga på  
räcket.

1

ljus med  
snurrig doft.

det doftar vin
Vad sägs om lite Riesling  

bakom örat?! Den senaste trenden  
inom doft är vindofter. Det finns  

både tvålar, ljus och parfymer som  
doftar vin. Doften är varken som en  
kväll i baren eller som dagen efter.  
Nej, fruktiga dofter av till exempel  

Cabernet eller Chardonnay ska  
det vara för att funka  

bakom örat.4

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Fun Light.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Forum. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri GB Gräddglass

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  6:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Cantadou. 

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  3:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Rynkeby 
Fruit Likes Water 1 liter.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  3:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 st Pulled Pork 550 g 
eller 1 st Spareribs 600 g.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  10:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Butiker. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 Klassikerlåda.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  15:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Extra
och Coop Forum. Lokala avvikelser 
kan förekomma.
Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri mix Macarones Strawberry, 
Macarones Chocolate eller Surdegsbröd.

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  5:-

Medlemsförmån för dig som har 
Coop MedMera-kort. Gäller t o m 
18/8 2013. Inlöses av Coop Forum. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Namn

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av 1 valfri Nivea Body Milk eller
Nivea Body Lotion. 

Värdekupong

Till butik: Inlöses av Kuponginlösen AB

RABATT
  7:-

Gott, saftigt, heltrendigt...
Nu kan du köpa färdig Pulled Pork från Tulip. Härligt kryddad och 
tillagad på låg värme i 10 timmar. Bara att värma ca 30 minuter på 
grillen eller i ugnen för ett fantastiskt resultat. Servera köttet som 
burgare, wraps eller varför inte nachos?

Även våra härliga spareribs är kokta 
under lång tid och klara att avnjutas 
efter ca 10 minuter på grillen. Och du, 
en fantastisk marinad får du på köpet.

Pulled Pork 
årets mattrend!

Saftigare hamburgare får
man leta efter!



”Prova nya Pierre Robert 
Lingerie, mina favorittrosor 

– härligt mjuka och 
sitter perfekt”

Izabella Scorupco

Finns i din närmaste Coop-butik

L I N G E R I E

PRG_Lingerie_Mersmak_210x139.indd   1 2013-01-04   11:15

Nästa  
nummer av  

19–21 augusti
n Äntligen vardag! Vi bjuder på  

godaste matlådorna.
n Häng med på nya fantastiska 
smakupplevelser i thailand! 

n vardagsakuten löser  
nya problem.

utkommer den

Mer Smak går på 

matvandring i Bangkok.

Ny inspiration till matlådan.Karamellpannacotta

med björnbär.

Massor  
med  

härliga  
recept

EST D1804

DROSTDY. HOF

Drostdy Hof Chardonnay Viognier Art nr: 15558, 13%, Box, 194 kr, Drostdy Hof Shiraz Merlot Cape Red Art nr: 12038, 13,5%, Box, 189 kr, Drostdy Hof Chenin Blanc Art nr: 2069, 12%, Box, 169 kr
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Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor

every year is a good year
recept 

fi nns på 
alla våra 

boxar!

341 063
Trycksak

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

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

kock provköket  
Danielle Söderström

annonsrepro 
Done, Stockholm

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

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

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

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

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

Mer Smak följer Livsmedelsver-
kets rekommendationer vid märk-
ning av recepten. Enligt dem tål en 
laktosintolerant ca 5 g laktos om 
dagen. Ett recept för 4 personer 
som innehåller 30 g smör (ca 0,3 g 
laktos) ska därför vara ok.

Mer oM gluteN: Vete, råg och 
korn innehåller gluten. Byt ut mot 
maizena i redningar, mot nötter 
och frön i paneringar samt, där det 
är möjligt, mot produkter från den 
glutenfria hyllan i butiken. Havre 
är bara garanterat fritt från gluten 
om den är specialframställd. Var 
noga med att läsa på förpackning-
en 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 laktosinto-
leranta. Hårdost anses laktosfri. 
Byt gärna mjölk mot laktosfri 
mjölkdryck, havredryck, sojadryck 
eller risdryck.

Tänk på att en del produkter 
inne håller skummjölkspulver som 
inne håller laktos.

Titta efter märkta recept om du är överkänslig

= laKtoSfri

= gluteNfri

koll på Gluten
& laktos!

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

omslagsfoto  
Ulrika Poussette

tryck  
strålfors/jms mediasystem ab, 
helsingborg, 2013.

Allt innehåll i Coop Mer Smak lagras elek-
troniskt och blir åtkomligt via internet. 
Icke anställda skribenter, illustratörer 
och fotografer måste meddela eventuellt 
förbehåll mot detta.
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AB Tidningen Vi 
bud: Norra Riddarholms - 
hamnen 1, 111 28 Stockholm 
post: Box 2052, 103 12 Stockholm

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

art director 
Lotta Bergendal 

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

korrektur 
Anna Eriksson

redaktionell repro  
Emma Alice Söderberg

LÄS  
MER På  

BLoGGEN!
coop.se/

mersmak
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m e r  s m a k  n r  6 / 7  2 0 1 350

TID: 10 MIN + 1 TIM I FRYSEN

4 PORTIONER

k  1 kg melon, gärna olika 

sorter 

k  finrivet skal och saft  

av 2 lime
k ½ dl strösocker
k 3 dl strimlad mynta

Den perfekta avslutningen på en 
grillmiddag är ett frostat glas 

med isig melon, mynta och 
lime. Sommarsmak!
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Singoalla, Sveriges mest älskade sommarkex, har hämtat inspiration från somrig 
päronglass i strut och lanserar nu sommarens nya smak Singoalla Päronglass! 
Det är ett knaprigt kex med knäckig smak av glassrån och en krämig fyllning med 
sötsyrlig smak av päronglass. I sortimentet fi nns även Singoalla Cheesecake 
med mjuk cheesecakefyllning och jordgubbscrisp.

www.facebook.com/goteborgskex

Nya
sommarsmaken
från Singoalla!

MELONSALLAD MED 
LIME & MYNTA

GÖR SÅ HÄR

1. Skär upp melonen och  

skär bort skalet. Tärna och 

kärna ur. 

2. Lägg melonbitarna på 

brickor. Pressa över lime-

saft. Ställ i frysen ca 1 tim. 

Ställ även serveringsglasen 

i frysen.

3. Blanda socker, limeskal 

och mynta i en bunke.

4. Vänd runt melonbitarna  

i sockerblandningen vid  

servering och lägg i de  

frostade glasen.

Tips!
Till vuxna 
kan man 

toppa glasen 
med mousse-

rande vin.

fräscht Frostigt &

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 



ull av harliga bär . Tillverkad i len, Sormland.. . . . . .

Besok gb.se for att traffa Glassfamiljen.. . . . . .

Vår finaste

Lokala avvikelser kan förekomma.




