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Prata med oss om annonser som säljer.

Mer Smak pris & tekniska upplysningar 2022

Uppslag  
Pris: 199 900 kr  
Satsyta: 406 x 283 mm  
Utfall: 420 x 297 + 5 mm
Native  
Tillägg: 40 000 kr

Annonser

Helsida  
Pris: 119 900 kr  
Satsyta: 196 x 283 mm 
Utfall: 210 x 297 + 5 mm 
Native 
Tillägg: 30 000 kr

Baksida 
Pris: 134 000 kr  
Utfall: 210 x 297 + 5 mm

Halvsida stående 
Pris: 69 900 kr 
Satsyta: 90 x 283 mm 
Utfall: 104 x 297 + 5 mm

Halvsida liggande  
Pris: 69 900 kr 
Satsyta: 196 x 130 mm 
Utfall: 210 x 139 + 5 mm

Tredjedelssida stående  
Pris: 46 900 kr  
Satsyta: 62 x 283 mm

Tredjedelssida liggande  
Pris: 46 900 kr 
Satsyta: 196 x 87 mm

Kvartssida stående  
Pris: 39 900 kr 
Satsyta: 45 x 283 mm

Kvartssida liggande  
Pris: 39 900 kr 
Satsyta: 196 x 65 mm

Bokningsstopp/annonser/bilagor
Avbokning som sker 12 veckor efter utgivningsvecka debiteras med 75 % av  
annonspriset. Avbokning efter sista materialdag debiteras med 100 % av  
annonspriset. Ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden, 
för skada på grund av uteblivet eller felaktigt material ansvaras ej.

Begärd placering
För begärd placering tillkommer 10 % på annonspriset.

NR MÅNAD UTGIVNING VECKA HÄNDELSER MATERIALDAG

1  FEB  21 FEB  8  SPORTLOV  12 JAN 

2 MARS  21 MARS  12  PÅSK  9 FEB

3  MAJ  16 MAJ  20 GRILL, KRISTI HIMMELFÄRDSDAGEN,  
    NATIONALDAG 6 APRIL

4  JUN/JUL  20 JUNI  25  MIDSOMMARFEST, SOMMARMAT, KRÄFTOR  4 MAJ

5 AUG  22 AUG  34  SKOLSTART, SÄSONGENS RÅVAROR 29 JUNI

6  OKT  17 OKT  42  HÖSTMYS, FARS DAG  7 SEP 

7 NOV  21 NOV  47  JULMAT, JULKLAPPAR, BAKA, ADVENT  12 OKT 

Se tidplan för native-annonsering och digitalt erbjudande på mersmak.crmedia.se 
(under respektive undersida).

CARLSHAMN HAVRE    
Gäller vid köp av en förpackning 
Carlshamn Havre, 400 g. 

Finns på Stora Coop.

10k
rabatt

NY VÄXTBASERAD  
OST FRÅN VALIO
Valios Oddlygood Veggie är ett veganskt 

alternativ till ost som finns i skivor och i riven 

form. I smaktester är det den goda smaken 

och smältegenskaperna som gör Veggie till  

ett vinnande alternativ till ost på höstens 

mackor och pizzor. 

Vegansk pizza med aubergine, oliver, champinjoner och  

vegansk ost, Valio Oddlygood Veggie grated smälter fint på pizzan.  

Receptet hittar du på valio.se/recept/auberginepizza.

Nytt  
på hyllan!

Låt dig inspireras av alla  
intressanta nyheter som finns  

i din Coop-butik.

Mer Smak i samarbete med Coops leverantörer
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Brämhults utökar sitt sortiment med  

marknadens första nypressade 

grapefruktjuice. Drycken har 

en rosa färg och en frisk och 

fyllig smak med balanserad 

beska. Juicen är perfekt  

för den som önskar något 

fräscht och samtidigt vill 

unna sig något extra  

lyxigt till frukosten eller  

senare under dagen.

Cloetta The Jungle – mer än bara godis!
Cloetta The Jungle är en härlig mix av Cloettafavoriterna: Gott & 

Blandat Original, PimPim, Fruxo, Zoo, Ahlgrens bilar, Kexchoklad 

och Plopp. Men The Jungle är mer än bara godis! Det följer även 

med lekfulla figurer i papp och förpackningen  

går att fälla ut till en spännande djungelmiljö.

LYXIG FRUKOST MED  
NYPRESSAD GRAPEFRUKTFredagsmys  

med gott samvete
Prova nya krispigt goda FINN CRISP 

SNACKS i två härliga smaker: Sour Cream 

& Onion och Roasted Peppers & 

Chipotle. 100 % krispig fullkorns-

råg bakat med solrosolja och 

toppade med kryddor. 60 % 

mindre fett jämfört med vanliga 

potatischips. Perfekta för 

fredagsmys, i farten eller som 

mellanmål.

Fräsch och  
god start på  

dagen.

Hösten grönaste nyheter för 

barnen är här! I oktober lanserar 

Semper två lakto-vegetariska, 

ekologiska och KRAV-märkta 

måltider för barn från 8 och 12 

månader. Naturligt goda och 

näringsanpassade måltider som 

små och stora tycker om. Alltid 

med högsta barnmatskvalitet.

Finns  
i barnmats- 

hyllan på  
Coop. 

Variera med barnens VegoNyheterna för Plopp mjölkchokladkakor hittar denna gång spännan-

de smakmöten i favoriter från den populära klassikern Bridge samt 

letat sig utanför godishyllan och hittat en ny smakkompis i form av 

Parrots Kanderade mandlar. Perfekta att unna sig själv eller någon 

man tycker om!

Plopp mjölkchokladkakor hittar nya 
smakkompisar i Bridge & Parrots

Provköket på uppdrag

Helsida med 2 recept.  
Coop provkök skapar recept och fotograferar. 
Pris: 55 000 kr/st 
Paket inkl. digitalt erbjudande 69 900 kr

Läs mer på mersmak.crmedia.se/natives/provkok/

Nytt på hyllan
Pris: 16 900 kr  
Läs mer på mersmak.crmedia.se/natives/nyttpahyllan/

Tips i tiden

2 tips per halvsida som Mer Smaks redaktion  
producerar i samarbete med annonsör.  
Pris: 29 900 kr 
Paket inkl. digitalt erbjudande. 44 900 kr/recept

Läs mer på mersmak.crmedia.se/natives/tipsitiden/

Digitala kuponger
I Mer Smak, coop.se, Coop-appen, Medlemspunkten 
Pris: 29 900 kr + kundrabatt.

Läs mer på mersmak.crmedia.se/digitala-kuponger

Riktad bilaga 

Kontakta oss för säljoffert och selektering.

Läs mer på mersmak.crmedia.se/bilaga

  

 

Bjud på något extra gott nästa gång du  
ska grilla. Vad sägs om koreansk BBQ och 
spett med smak av vitlök och persilja?
R E C E P T :  C O O P  P R O V K Ö K 

GRILLAT!
Nya favoriter till

TID: 30 MIN  UGN: 175°

Asiatisk BBQ är supertrendigt!

4 PORTIONER

1 salladskål
600 g entrecôte
neutral olja
salt och svartpeppar
1 dl Caj P. Korean bbq sås
1–2 lime, pressad saft

1 msk rostade sesamfrön

NUDELKRISP

1 frp snabbnudlar (85 g)

1 msk japansk soja
1 msk neutral olja
1  msk sirap eller flytande 

honung

2 salladslökar, tunt skivade

1 röd chili, tunt skivad

½ kruka koriander, grovt skuren

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ugnen på 175°. Krossa 

nudlarna i sitt paket och häll  

upp i en skål. Blanda med soja, 

olja och sirap. Fördela på en  

TID: 25 MIN

Oljan ger spetten massor  

av god smak!

4 PORTIONER

1 grilloumi (grillost)

12 champinjoner
1 rödlök
1 röd paprika
1 dl Caj P. Persillade grillolja
3 små baguetter

GÖR SÅ HÄR

1. Skär osten i tärningar och 

trä upp på spett med svampen. 

Skala och skär löken i 4 tjocka 

skivor. Skiva paprikan. 

2. Pensla lök och paprika med 

oljan och grilla mjuka. Pensla rik-

ligt med grilloljan på spetten och 

grilla till fin färg. Skär upp bröden 

och grilla så de blir varma. 

3. Lägg paprika, lök och spetten 

på bröden vid servering.

Coop provkök på uppdrag
I samarbete med Caj P.

Smakar ljuvligt  

till fisk, ost  

och grönsaker!

➤ Testa nya Persillade 
grillolja med smak av  

persilja, vitlök och  
fräscha citrontoner. 

Svamp- och grillostspett på baguette

Grillad entrecôte 
med koreansk 
nudelsallad

plåt med bakplåtspapper. Rosta 

till fin färg mitt i ugnen, ca 5 min. 

Häll upp på ett fat och låt kallna. 

Blanda med salladslök, chili och 

koriander.

2. Skär salladskålen i klyftor. 

Skär entrecôten i så tunna skivor 

det går. Pensla skivorna med olja 

och krydda med salt och peppar. 

Grilla salladen tills den är mjuk-

och grilla köttet hastigt över het 

glöd till fin färg. 

3. Skär salladen i grova bitar. 

Vänd ihop med limesaft och 

nudelblandningen. Lägg upp  

allt på ett serveringsfat och  

strö på sesamfrön. Ringla BBQ-

såsen över köttet.

Såsen är  

pricken över  

i när du lagar 

koreanskt! 

”En macka som är en  
hel måltid. Underbart!”

/Danielle, Provköket

”Magiskt gott med nudelkrisp till.”
/Danielle, Provköket

➤ Korean BBQ-sauce har smak av 
ingefära, vitlök och citrus. Prova till 
vegetariskt och rätter som vårrullar 

och dumplings. Passar utmärkt!

I grytan. På tårtan. För planeten.

TA GENVÄGEN TILL PROFFSIGA KAKOR

Trots att Oatlys havrebaserade produkter har funnit på marknaden 

ett bra tag nu, är det inte förrän helt nyligen de lanserade sin visp. 

Enligt dem själva har det alltid funnits en stor efterfrågan men det 

tog dem flera år att ta fram en visp som de 

tyckte blev tillräckligt bra. Vispen kan du med 

fördel använda i varm matlagning, vispa till 

tårtan eller hälla direkt på jordgubbarna. Sist 

men inte minst har den ett 88% lägre klimat-

avtryck* jämfört med ko-grädde. Du hittar 

den i kyldisken!

Det har aldrig varit enklare att 

göra egen icing och frosting!  

Vår mix går snabbt att blanda 

ihop och sedan är det bara att 

spritsa/garnera dina bakverk. 

Den kan användas som smör-

kräm, frosting eller icing.  

Mixerna finns i tre goda smaker; 

choklad, citron och bärsmak.

*CarbonCloud AB, Sverige, klimatdata baserad  
på Oatly iMat Visp och svensk vispgrädde (2020).

SMÖRKRÄM:   Tillsätt 125 g rums-
tempererat smör och vispa ihop.

FROSTING:   Tillsätt 100 g kall  
creme cheese + 50 g smör och 
vispa ihop.

ICING:   Tillsätt ½ dl vatten, rör  
en stund och häll sedan på en  
kall kaka. Alternativt tillsätt 50 g 
smält smör tillsammans med  
vattnet för en extra krämig glasyr.

      Tips! Använd rödbetsskörden och 
gör läcker Rödbetsbrownie till höstens 
mysiga fikastunder! För recept:  
oetker.se/se-sv/recept/r/rodbets-
brownies

iMat Visp 
– vispbar  

inte-grädde!

TIPS I TIDEN!  Mer Smak i samarbete med Oatly och Dr Oetker
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