
Tidplan annonsering 2023

www.crmedia.se

Mer Smak pris & tekniska upplysningar 2023

Uppslag  
Pris: 209 900 kr  
Satsyta: 406 x 267 mm  
Utfall: 420 x 280 + 5 mm
Native  
Tillägg: 40 000 kr

Annonser

Helsida  
Pris: 125 900 kr  
Satsyta: 196 x 267 mm 
Utfall: 210 x 280 + 5 mm 
Native 
Tillägg: 30 000 kr

Baksida 
Pris: 139 900 kr  
Utfall: 210 x 280 + 5 mm

Halvsida stående 
Pris: 73 900 kr 
Satsyta: 88 x 267 mm 
Utfall: 105 x 280 + 5 mm

Halvsida liggande  
Pris: 73 900 kr 
Satsyta: 196 x 124 mm 
Utfall: 210 x 138 + 5 mm

Tredjedelssida stående  
Pris: 48 900 kr  
Satsyta: 65 x 267 mm

Tredjedelssida liggande  
Pris: 48 900 kr 
Satsyta: 196 x 85 mm

Kvartssida stående  
Pris: 41 900 kr 
Satsyta: 45 x 267 mm

Kvartssida liggande  
Pris: 41 900 kr 
Satsyta: 196 x 62 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  20 FEB  8  SPORTLOV  11 JAN 

2 MARS  20 MARS  12  PÅSK  8 FEB

3  MAJ  22 MAJ  21 GRILL, KRISTI HIMMELFÄRDSDAGEN,  
    NATIONALDAG 5 APRIL

4  JUN/JUL  19 JUNI  25  MIDSOMMARFEST, SOMMARMAT, KRÄFTOR  3 MAJ

5 AUG  21 AUG  34  SKOLSTART, SÄSONGENS RÅVAROR 28 JUNI

6  OKT  16 OKT  42  HÖSTMYS, FARS DAG  6 SEP 

7 NOV  20 NOV  47  JULMAT, JULKLAPPAR, BAKA, ADVENT  11 OKT 

*  Materialdag Nytt på Hyllan ,Tips i tiden, digitala kuponger 14 dagar tidigare.  
Materialdag Native, Utmana provköket 4 veckor tidigare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer Smak i samarbete med Coops leverantörer
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Nytt  
på hyllan!

Låt dig inspireras av alla  
intressanta nyheter som finns  

i din Coop-butik.

TVÅ LÄTTARE NYHETER MED 100 % 
FRUKT FRÅN GOD MORGON

Ny, spännande smak från Planti!  
100 % växtbaserad och ekologisk!
Plantis nya ekologiska soygurt är en riktig fläkt 

av sommar med en läcker kombination av mjuk,  

krämig jordgubb och fräsch citron. Ät den som  

den är, addera frukt eller bär, granola, eller  

varför inte mixa den till en god smoothie. Njut 

av ett växtbaserat alternativ till yoghurt som är:  

ekologiskt, mjölkfritt, laktosfritt, veganskt, berikat med D-vitamin. 

* 30 % mindre naturligt förekommande socker från  
frukt jämfört med andra multifruktjuicer

Nu lanserar vi två nya juicer med 30 % mindre  

naturligt socker* från frukt. Lägre socker- 

halt tack vare innehållet av kokosvatten.  

God Morgon® Strawberry Delight är en  

uppfriskande och mild bärblandning  

med smak av äpple, jordgubb och  

svarta vinbär. God Morgon® Tropical  

Delight är en fräsch och tropisk smak- 

blandning med smak av apelsin, äpple,  

ananas, mango, banan och passionsfrukt.

SALTÅ KVARNS EKOLOGISKA 
FINA HAVREGRYN
– med smak av solmogen svensk havre!
Saltå Kvarn har producerat havregryn sedan  
starten 1964, i den egna kvarnen i Järna.  
Nu lanseras nyheten Fina Havregryn – klippta 
och fint valsade havrekärnor för en lenare gröt. 
När du väljer Saltå Kvarns havregryn gör du  
även ett klimatsmart val, då du stöttar svenska 
ekobönder lite extra. 

Laktosfri krämig kvarg med  

smak av vanilj i portionsför- 

packning om 150 g. Lindahls  

kvarg har högst proteininne- 

håll på marknaden inom små- 

målskvarg och inget tillsatt  

socker. Tillverkad på svensk mjölk.

Nu lanserar kafferosteriet 

Löfbergs ett nytt sortiment 

hela bönor, varsamt rostade 

enligt Slow Roast-metoden, 

för maximal arom och smak. 

Alla blandningar består av 

certifierade kaffebönor,  

vilket innebär att du alltid  

kan göra ett gott fikaval.

Len havregröt med 

säsongens citrus.

Nescafé Flat White  
– populär cafédryck 
Nyhet i mix-sortimentet.  
Ny smak med fyllig espresso och 
lent mjölkskum. Enkel att tillreda  
hemma – koka vatten och blanda! 

Du hittar den i kaffehyllan.

Löfbergs lanserar ett nytt sortiment hela bönor

Sedan 1980-talet har Fontana försett oss 

med fetaost gjord av får- och getmjölk. 

Nu kommer en grekisk salladsost gjord av 

komjölk från familjeägda gårdar i samma 

område, där korna betar ute stora delar  

av året. Den smakrika osten är perfekt på 

pizzan, i röror – och till sallad, så klart.

Grekisk salladsost  
från Fontana

Vi på Skånemejerier och Allerum 

är stolta över att presentera 

smakrika krämiga RIKE®. En helt 

ny ost från Svea Rike som smälter  

i munnen – ett helt nytt smakrike.  

Två varianter: en mild hårdost  

från Skånemejerier och en lagrad 

intensiv från Allerum på kupa. 
Läs mer på  

skanemejerier.se  
och allerumost.se

En helt ny ost från Svea Rike

Nyhet från Lindahls

INGET  
TILLSATT  
SOCKER!

Syrlig smoothie och het stroganoff i vego-
variant kan blir dina nya vardagsräddare.
R E C E P T :  C O O P  P R O V K Ö K 

GOD VARDAG!
Uppdrag:

Het stroganoff 
med blomkål
TID: 30 MIN

Så här lätt är det att göra en av 

vardagens klassiker vegetarisk!

4 PORTIONER

3 dl basmatiris
300 g Scan Vego Middagskorv
500 g blomkål
neutral olja, att steka i

1 gul lök, strimlad

2 vitlöksklyftor, finhackade

1 msk riven ingefära
1–2 msk röd currypasta
1 frp krossade tomater, 400 g

2 dl havregrädde/rågdryck
salt
svartpeppar, nymalen

TILL SERVERING

1  kruka koriander  

(eller persilja)

1 dl rostade frön

GÖR SÅ HÄR

1. Koka riset enligt anvisning 

på förpackningen. Skär korven i 

strimlor och blomkålen i mindre 

bitar.

2. Hetta upp olja i en stor stek- 

panna och fräs lök, vitlök, ingefära 

och curry någon minut. Tillsätt 

korven. Stek ett par minuter till.

3. Häll på krossade tomater och 

havregrädde och låt koka 5–10 

min. Tillsätt blomkålen de sista  

2 min. Smaka av med salt och  

peppar. Servera med hackad  

koriander, frön och basmatiris.
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Coop Provkök på uppdrag
I samarbete med Alpro Rågdryck & Scan

TID: 5 MIN

Kardemumma och honung...  

Jättegott till lingon.

4 GLAS

1  frp frysta lingon (250 g), 

tinade

5 dl Alpro Rågdryck
½ tsk malen kardemumma
ev 1–2 msk honung
1 kruka mynta

GÖR SÅ HÄR

1. Mixa lingon, rågdryck,  

kardemumma, ev honung och 

10 myntablad till en slät dryck.  

Servera i fyra glas och garnera  

med mynta.

Shake med lingon

”Röd curry ger härlig hetta till stroganoffen.” /Henrietta, Provköket
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”Den här dricker jag gärna till frukost!”  
/Pernilla, Provköket

➤ Scan Vego Middagskorv är en ovo- 
vegetarisk nyhet gjord på svenska råvaror.  

Korven är milt klassiskt kryddad, lätt  
att skiva och steka i panna. 

NYHET!

Alpro  

Rågdryck är 

naturligt rik 

på fibrer!

➤ Alpro Rågdryck är en härligt  

rund och fyllig växtbaserad dryck, 

producerad i Sverige. Lika god i  

din gröt eller smoothie som att 

dricka direkt från glaset.

En ny vardagshjälte när du vill 
laga vego mitt i veckan!

Vi vill ge matglädje till alla våra 

läsare. Alla recept i Mer Smak Alla recept i Mer Smak 

som är naturligt glutenfria som är naturligt glutenfria 

markeras med G och laktosfria markeras med G och laktosfria 

med L.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 Livsmedels-

verkets rekommendationer vid 

märkning av recepten. Enligt  

dem tål de flesta laktosintole-

ranta 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 för  

de flesta laktosintoleranta. 

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 fri från gluten 

om den är specialframställd. Var 

noga med att läsa på förpack-

ningen vad produkten innehåller.

Titta efter märkta recept om du är överkänslig
KOLL PÅ GLUTEN & LAKTOS!

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. Lagrad hårdost anses 

laktos fri. Byt gärna ut mjölk mot 

laktosfri mjölkdryck, havredryck, 

sojadryck eller risdryck.

Tänk på att en del produkter 

inne håller skummjölkspulver,  

som inne håller laktos.

Vego i Mer Smak!
Våra vegorecept är så kallade 

lakto-ovo-vegetariska. 

De innehåller inte kött, skaldjur, 

fisk, fågel, köttbuljong eller  

gelatin. Däremot kan de innehålla 

ägg och mjölkprodukter.

Redaktionell produktion
Vi Media AB 
Box 17043, 104 62 Stockholm 
bud: Söder Mälarstrand 65, 4 tr 
118 25 Stockholm

redaktionschef 
Anna Thorsell 
anna.thorsell@vi.se

art director 
Lotta Bergendal 
lotta.bergendal@vi.se

redaktör 
Anna Gidgård 
anna.gidgard@vi.se

korrektur Per Hasselqvist 

redaktionell repro Kerstin Larsson 

omslagsfoto Joel Wåreus

Allt innehåll i Coop Mer Smak lagras elektroniskt 
och blir åtkomligt via internet. Icke anställda  
skribenter, illustratörer och fotografer måste  
meddela eventuellt förbehåll mot detta. Redak- 
tionen frånsäger sig ansvar för tryckfel.

Coop Sverige AB 
Englundavägen 4 
171  88 Solna, 010-743 10 00

hör av dig till mer smak
info@coop.se. Skriv  
Mer Smak i ämnesraden.

chef coop provkök 
Sara Begner
sara.begner@coop.se

kock och receptör  
Ulrika Brydling  
ulrika.brydling@coop.se och 
Henrietta Ryblom Lindell
henrietta.ryblomlindell@
coop.se

ansvarig utgivare
Katinka Palmgren 
katinka.palmgren@coop.se

annonsrepro 
Miltton, Stockholm

annonsbokning  
Crmedia 
info@crmedia.se

spärr av coop-kort 
010-743  38  50  
(Dygnet runt alla dagar.)
coop kundservice:  

0771-17 17  17, info@coop.se

Utgivare Coop  
Mer Smak

Obs! Laktosfritt i Mer Smak  
innebär inte att receptet är fritt  
från mjölkprotein.

= LAKTOSFRI

= GLUTENFRI

Mer Smak  Mer Smak  
nr 4 landar  nr 4 landar  

i din brevlådai din brevlåda
20–23 juni.20–23 juni.

 
TIPS I TIDEN!  Mer Smak i samarbete med Nescafé och Dr.Oetker Cream Fix

FRAPPÉ – EN AV  
VÄRLDENS GODASTE  
KALLA KAFFE- 
DRYCKER!
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Med Dr. Oetker Cream Fix blir vispad grädde mer stabil, så att den 

håller formen längre. Du kan förbereda en spritsad gräddtårta dagen 

innan utan att behöva oroa dig för att spritsningen ska säcka ihop.

1.  Häll 1 msk Nescafé  
LYX och ½ – 1 msk  

socker i ett högt glas. 

2.  Tillsätt 2 msk kallt  
vatten. 

3.  Mixa tills du får en  

krämig konsistens. 

4.  Fyll upp med ca 4  

isbitar och kall mjölk. 

5. Rör om och servera!

TÅRTSÄSONG!
INGEN MER RINNIG GRÄDDE! 

Frappé finns på så gott som alla caféer i Grekland och är en av de popu-

läraste sommardryckerna. Drinken kom till av en slump i Grekland 1957 

och har sedan dess spridit sig över hela världen. Så här enkelt gör du:

Tips 
✔ Använd kondenserad mjölk  
för att ge drinken ännu krämi-
gare konsistens.

✔ Vattenmängden är viktig för 
att få riktigt fluffigt skum.  
Om du använder för lite vatten 
bildas inget skum och tar du för 
mycket så blir skummet rinnigt.

✔ Prova att blanda frappé med 
en kula glass och spetsa med 
saften från en halv apelsin.

Gör en super- 
snabb iskaffe med
NESCAFÉ MIXES!  

Tillsätt bara  
vatten eller mjölk.  

Klart!

GÖR SÅ HÄR:   

Vispa 3–4 dl grädde till en mjuk 
kräm. Tillsätt 1 påse Cream Fix 
och vispa lite mer, tills grädden 
tjocknar. 

Fördelar
✔ Gör vispad grädde mer stabil.

✔ Grädden blir lättare att spritsa 
och ger ett snyggare resultat.

✔ Grädden riskerar inte att bli 
rinnig efter en stund. 

Dr. Oetker  
Cream Fix  

innehåller 3  
påsar à 10 g. 
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Provköket på uppdrag
Pris: 55 000 kr.

Paket inkl. recept på Coop.se 65 000 kr. 
Paket inkl. digitalt erbjudande 69 900 kr.
Paket inkl. Coop.se samt digitala kuponger 79 900 kr.

Helsida med 2 recept. Coop provkök skapar recept  
och fotograferar. Recepten med produktinformation 
ligger på Coop.se. Nu även möjlighet att delta i  
Sara Begners inspirationsfilm med receptet.  
Mer information kommer i oktober. 

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

Nytt på hyllan
Pris: 17 900 kr.

Mer Smaks redaktion producerar i samarbete  
med annonsör.

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

Tips i tiden
Pris: 29 900 kr. 

Paket inkl. digitalt erbjudande. 44 900 kr/recept.

2 tips per halvsida som Mer Smaks redaktion  
producerar i samarbete med annonsör. 

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

Digitala kuponger
Pris: 31 900 kr + kundrabatt.

I Mer Smak, Coop.se, Coop-appen och i Medlemspunkten.

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

Riktad bilaga 
Kontakta oss för säljoffert och selektering.

Läs mer på mersmak.crmedia.se/bilaga

Boka nu och säkra din plats!
Claes Röjning: +46 70 834 53 84, claes@crmedia.se 
Jonas Ekberg: +46 70 550 16 22, jonas@crmedia.se
Vänliga hälsningar önskar Claes och Jonas

Medlemserbjudanden laddade på ditt kort 

Varje erbjudande gäller vid ett köptillfälle till och med den 29 maj  för dig som får Mer Smak nummer 3. Erbjudandena är laddade på ditt Coop-kort, du behöver bara dra ditt kort  
eller visa din legitimation i kassan. Sortimentet kan variera mellan olika Coop butiker. Rabatten gäller på ordinarie pris. Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. tryckfel.

5k
rabatt

MOZZARELLA MINI  
Gäller vid köp av en Granarolo, 
Mozzarella Mini 125 g.
Finns på Stora Coop.

25%
rabatt

LINDAHLS
Gäller vid köp av en 
Lindahls yoghurt 
Jordgubb eller 
Lindahls yoghurt 
Mango/Passion 1000g.
Finns på Stora Coop.

ALPRO 
RÅGDRYCK 
Gäller vid köp av en 
Alpro Rågdryck 1 l.
Finns på Stora Coop.

5k
rabatt

5k
rabatt

TROCADERO 
Gäller vid köpa av valfri Trocadera, 
Trocadero Zero 6x33 cl burk. 
Finns på Stora Coop.

5k
rabatt

FINN CRISP SNACKS
Gäller vid köp av en Finn Crisp snacks. 
Välj mellan Cheddar Cheese, Creamy 
Ranch, Sour Cream & Onion, 
Roasted Peppers & Chipotle 
eller Dill & Gräslök 150 g.

NY
SMAK!

5k
rabatt

VALIO PROFEEL® 
Gäller vid köp av en valfri PROfeel protein-
pudding choklad, gräddkola, mintchoklad 
180 g, proteinmousse choklad 150 g eller 
PROfeel proteinmilkshake choklad, 
hallon & choklad 250 ml.
Finns på Stora Coop.

25%
rabatt

PRÉSIDENT RONDELÉ 
Gäller vid köp av en Président Rondelé 
Valnöt eller Rondelé Vitlök & Örter.
Finns på Stora Coop.

20%
rabatt

SCAN 
Gäller vid köp av en valfri Scan Vego 
Middagskorv 300 g, Scan Vegokorv 220 g 
eller Scan Vegobullar 300 g.
Finns på Stora Coop.

8k
rabatt

1664 BLANC
Gäller vid köp av en valfri 
fl aska Kronenbourg 1664 Blanc 
Alkoholfri 33 cl.
Finns på Stora Coop.

10k
rabatt

MONINI
Gäller vid köp av en 
Extra V. Monini 
Classico 750 ml eller 
Gran Frutt ato EV 
Monini 500 ml.
Finns på Stora Coop.

25%
rabatt

FONTANA FETA
Gäller vid köp av en valfri Fetaostnyhet från 
Fontana; laktosfri, ekologisk, getost eller vår 
klassiker Feta Originalet 130–150 g.
Finns på Stora Coop.

GO GREENS VEGO 
Gäller vid köp av valfri vegonyhet från GoGreen, 
gjord på svenska ärtor. Välj mellan färs 700 g, 
bollar 300 g eller burgare 320 g. 
Finns på Stora Coop.

10k
rabatt

5k
rabatt

KAVLI 
Gäller vid köp av en Kavli Amerikansk dressing 
Nacho Cheese eller Sriracha 230 g.
Finns på Stora Coop.

5k
rabatt

SANTA MARIA 
KRYDDPASTE
Gäller vid köp av en 
Santa maria Next Mex 
Kryddpaste. Välj mellan 
Spice Paste Chicken Tacos, 
Spice Paste Beef Tacos, 
Spice Paste Pork Tacos, 100g.
Finns på Stora Coop.

NU BEHÖVER  
DU INGEN  
SAX LÄNGRE!
Vi har gjort det enklare att  
alltid ha med sig erbjudanden  
när du handlar! Dessa  
erbjudanden är laddade på ditt  
COOP-kort och rabatterna dras  
av automatiskt i kassan. 


