Coop & Co er skabt af kærlighed til god mad
og bygger på en filosofi om at alle os, der
elsker mad, sammen kan gøre en forskel
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re fortæller, hvad der er hot eller not i madkassen
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BEDRE BRØD TIL ALLE Coop og Meyers Madhus
inviterer til bageworkshop
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ØKOLOGIK Coop har en drøm om at gøre Danmark
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MADMANIFEST Overblik over alt det gode, der sker
med mad og mennesker i Coop

dobbelt så økologisk

Danskerne er det
folkefærd i verden, der
griller mest i forhold til
befolkningens størrelse.
Faktisk samles samtlige danskere omkring
grillen hver sommer. For
at udfordre og inspirere
har vi i Coop lanceret
mere end 150 nye
spændende varer til
grillen denne sommer,
heriblandt Smag forskellen Gourmet pølser
fra Aalbæk Specialiteter, koldhævede
pølsebrød, grilløl fra
Willemoes og Midtfyns Bryghus, rubs fra
Claus Holm, grillbakker
i Coops eget mærke
C, grilludstyr og meget
mere.

NYE
VARER
FRA
BORNHOLM

FLOT OG LÆKKERT
»Jeg køber helst økologiske
varer. Det koster mere, men
når vi kun er to, bør vi have
råd, mener jeg. Jeg elsker,
når de økologiske varer står
samlet, som her i frugt & grønt.
Det er flot og lækkert,« siger
Winnie.

PASSER LIGE TIL TO
»Jeg ville have haft C-salat
med blomkålsblanding, for den
er god som tilbehør til mange
retter. Den er udsolgt, så det
bliver C-salat med tabouleh
i stedet. Det er nemt, og en
pakke passer lige til to,« siger
Karen.

Flere bornholmske
varer er på vej til både
Coops bornholmske
butikker og til mindst
100 af Coops butikker
uden for Bornholm.
Det sker i et flerårigt
samarbejde mellem
Coop og Gourmet
Bornholm, som er en
sammenslutning af alle
fødevareproducenter
på øen. Ambitionen er
en serie på mindst 25
bornholmske varer.

ING
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SÆSON FOR MADPAKKER De mindste smagsdomme-

ØKOLOGI SKAL VI HAVE RÅD TIL
»Jeg køber økologiske varer, så
vidt det er muligt. Det mener
jeg, at vi skal have råd til,« siger
Kristine, som er i Kvickly Rønne
GØR»Det
med ØVELSE
datteren, Caroline.
GRILLMESTER
er godt,
at Coop har sænket
priserne på økologi, og det er
dejligt inspirerende, at de nu står
mere fremme. Desværre er der
sjældent økologiske vindruer, og
dem, der er, er tit mindre og knap
så lækre som de konventionelle.«

KN

LOKALE VARER Æblesmør fra Hørning, brændevin fra
Fjerritslev og sirup fra Samsø. Danmark er fyldt med lækkerier

MADGLÆDE
VED GRILLEN

ROBERT/BOISEN & LIKE-MINDED · RELATIONSHUSETGEKKO

Mange vil sikkert kalde mig en nørd. I hvert fald når det kommer til mad og indkøb af dagligvarer. Og det gør det hver dag for mit vedkommende. Jeg er nemlig ansvarlig for den afdeling i Coop, der
indkøber alle de fødevarer, der står på hylderne i Coops butikker.
Men selvom jeg har med mad at gøre hver dag på mit job, og selvom mine madglade kolleger jævnligt
giver mig gode tips og tricks til det gode aftensmåltid, må jeg indimellem tage mig i at føle, at hverdagen fra
mandag til torsdag mellem 16 og18 handler om overlevelse – mens der i weekenden er mere tid til at kræse for
måltidet til familien og vennerne.
Så hvordan får man inspiration, idéer og løsninger, der kan gøre det nemt at få et hurtigt og godt måltid på bordet i
en travl hverdag? Det er blandt andet noget af det, mine kolleger og jeg arbejder for at finde svar på.
For et år siden lancerede vi Madmanifestet, som er en vision om at sætte det gode måltid, den gode vare og de
gode valg på dagsordenen. Med det satte vi os for at være med til at udvikle udbuddet af fødevarer, som vi ganske
enkelt mente, var blevet alt for kedeligt og fantasiløst.
Vi gør, hvad vi kan, og har i dette magasin samlet et lille udpluk af det, vi det seneste års tid har arbejdet med at få
ud i vores butikker. Vi håber, at du vil være med på vores rejse, og om ikke andet finder inspiration til både hverdag
og weekend i magasinet. God læselyst!
Jens Visholm, Food-direktør, Coop

10

GOKS

Foto: Sine Fiig

INDHOLD

KUNDERNE
HAR ORDET

C-SALATER GØR DET NEMT
»Jeg er glad for Coops C-salater, for min mave skal meget
gerne skrumpe. Det er nemt
at købe en færdig blanding,
og der følger tilmed dressing
med. Det er meget lettere
end at skulle købe forskellige ting til salaten og selv
blande. Det er især en
fordel, når man som jeg bor
alene,« siger Benny, som kommer ofte i Kvickly Rønne, hvor
han er medlem.

SUCCES FOR
GO’ APPETIT

Omkring 150.000
danskere ser med, når
TV 2 alle hverdage
klokken 17.20 sender
GO’ Appetit med
kokken Claus Holm og
ernæringseksperten
Christian Bitz fra Coops
nye butik, MAD Cooperativet på Hovedbanegården i København.
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&

HANS
KYLLINGERNE

COOP & CO.

I Coop får vi hele tiden nye partnere, som kan
give dig ordentlige varer, der både smager
godt og giver en god smag i munden

FRISKFANGET FISK FRA THORUPSTRAND

Thorupstrand Fisk skal være et af Danmarks største
varemærker inden for fisk. Det har Coop og de 20
familier bag Thorupstrand Kystfiskerlaug aftalt. Du
finder allerede nu friskfanget fisk fra kystfiskerlauget
i det nordvestlige Jylland i nogle få butikker, og
senere på året vil du kunne købe den friske fisk i
mange flere butikker i Coops kæder Thorupstrand er
Nordeuropas største kystlandingsplads, hvor bådene
ikke ligger i havn, men trækkes op på stranden.
Besøgende kan følge aktiviteterne helt tæt på.

FOTO Robert Attermann/Red Star • TEKST Flemming Jørgensen

Rundt om Hans Johnsen går 33.000
kyllinger i alle størrelser på gården
Sødam i Møgeltønder. Fra de daggamle til de 60 dage gamle kyllinger, der skal sendes til slagtning. Det
er svært at se, hvem der hygger sig
mest: kyllingerne eller Hans.
Halvdelen af kyllingerne er brune
og økologiske, mens den anden
halvdel er fritgående og hvide. De
har samme plads og vilkår – bortset
fra, at de økologiske kyllinger får det
lidt dyrere økologiske foder.
Sødam og Coop indgik i foråret
et partnerskab, som giver kunderne
mulighed for at få økologiske kyllinger i udvalgte Kvickly, SuperBrugsen,
Dagli’- og LokalBrugsen og Irma. De
fritgående kyllinger findes i fakta og
fra efteråret i de øvrige kæder.
Hans Johnsen forklarer med
stolthed:
»Jeg har fritgående kyllinger, fordi
jeg er overbevist om, at mange går
op i dyrenes velfærd, men ikke nødvendigvis har råd til at give en merpris for, at varen er økologisk. Vi har
som de eneste avlere ret til at skrive
»Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse«
på vores fritgående kyllinger.«
LIV OG SJÆL
Anvisningerne fra både Dyrenes
Beskyttelse og Økologisk Landsforening følges til punkt og prikke.
»Kan vi finde på flere tiltag, så
4
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1 Hans Johnsen på en af sine
daglige ture mellem de 50 dage
gamle kyllinger
2 Kyllingerne er daggamle, når
de kommer til Sødam

3 Når kyllingerne har fået fjer efter
4-5 uger, bliver de lukket ud
4 Sødam Slagteri og Coop har
indgået et partnerskab, så der
kan være kyllinger fra Sødam i
alle Coops kæder

HELT SÆRLIG GÅRDMÆLK

1

En ny serie af friske mejeriprodukter fra De 5 Gaarde
sætter smag, oprindelse og naturlighed i højsædet
og bringer kunderne tilbage til gamle dage. Gårdmælk med et naturligt fedtindhold på op til 4,5% og
cremet gårdfløde er blandt varerne i den nye serie,
som produceres på basis af råvarer fra to gårde,
Gyllingnæs og Vejlskovgaard, der begge ligger ved
Odder. Mejeriprodukterne fra De 5 Gaarde finder du
eksklusivt i Kvickly og SuperBrugsen.

2

4

3

OKSEKØD FRA THISE

kyllingerne får det endnu bedre,
så gør jeg det. Jeg går op i det her
med liv og sjæl. Når jeg lukker kyllingerne ud om morgenen, står jeg
længe og nyder synet. Jeg kører et
læs frisk græs ind til dem hver dag –
og de har adgang til en stor bunke
strandskaller, som er godt for deres
knogler,« forklarer han.

For 5 år siden købte han sammen
med Michael Orbesen et nedlagt
andelsmejeri, hvor slagtningen,
nedkøling, pakning og eventuelt
frysning sker i dag. Tidligere måtte
kyllingerne til Tyskland for at blive
slagtet. Lige nu leverer 5 andre
avlere til Sødam Slagteri, men der
kunne sagtens komme flere, for

Coop køber alle de kyllinger,
som slagteriet kan levere. For at
levere til slagteriet skal kyllingerne have samme forhold, som
Hans giver sine kyllinger. Hans
får kyllingerne som daggamle.
Så går de frit rundt i en 34 grader varm stald. Lyset er slukket
8 timer om natten, så de kan

få ro. Når de efter 4-5 uger har
fået fjer, kommer de ud.
»Jo yngre de er, når de
kommer ud, jo længere tør
de bevæge sig væk fra den
bygning, de overnatter i. Når
de er 50 dage, kan de godt
finde på at komme helt op på
stuehusets terrasse.«

For 27 år siden gik en gruppe landmænd sammen
om deres eget økologiske mejeri, Thise Mejeri, for at
få indflydelse og indsigt i, hvad der skulle ske
med deres mælk. Samme ønsker
ligger bag etableringen af Thise
& Ko, hvor Thises landmænd får
indflydelse på salg, markedsføring og produktudvikling inden for
økologisk kød. I forlængelse af den
mangeårige aftale mellem Coop
og Thise om mejeriprodukter skal
alt kød fra Thise & Ko fra næste år
sælges gennem Coops butikker.
coop sammen om bedre mad 2015 5

VI
SMAGER
SELV PÅ
MADEN
FOTO Jakob Carlsen • TEKST Josefine Fagt

PESTO, SOM EN ITALIENSK
MORMOR LAVER DEN

PANTONE
872 C

Duften og smagen skal være
den helt rigtige. Intet mindre. Det
mål har Trine Meyer og Thomas
Metelmann, når de hver dag
arbejder for at sikre, at de bedste
og mest smagfulde produkter står
på Coops hylder. Som produkt- og
konceptudvikler og kategorichef
er de blandt andet med til at udvikle Smag forskellen-vareserien.
Smag forskellen er en lang række hverdagsprodukter, hvor den
gode smag er i fokus. Kunderne
skal opleve madglæde, smag og
nydelse – også på en helt almindelig onsdag.
»Smag forskellen-produkterne
indeholder altid gode råvarer, hvor
vi ikke går på kompromis med
smagen, og produktionsmetoden
må gerne ligge så tæt op ad det
oprindelige som muligt. Vi har lavet
serien, fordi interessen for bedre
mad vokser hos vores kunder, hos
os i Coop og hos vores leverandører,« forklarer Trine Meyer.
Idéen til et nyt produkt kommer
ved at vurdere sortimentet og ud

Den grønne pesto fra området omkring Genova i
Italien bliver betragtet som den oprindelige pesto.
Den består af:
Ligurien-basilikum – helst dyrket på friland i området
omkring Genova
Hvidløg – gerne den klassiske sort, som dyrkes i
Vessalico i Ligurien
Pinjekerner af den europæiske variant – helst fra
Italien
De italienske oste Grana Padano eller Parmigiano
Reggiano samt Pecorino
Ekstra jomfruolivenolie fra den liguriske riviera, en
olie med masser af sødme og frugt i smagen
Lidt havsalt

WHITE

Trine Meyer og
Thomas Metelmann
går hver dag på jagt
efter den gode smag
til Coops varer

fra det finde de hverdagsprodukter, hvor den gode smag vil gøre en
ekstra stor forskel.
»Lige nu er vi for eksempel i gang med at udvikle en ny grøn pesto.
Vi kontakter en håndfuld af vores leverandører og får deres bedste
bud på den type pesto, vi leder efter. Herefter laver vi blindsmagning
sammen med vores kolleger. Vi er ved at være i mål med den grønne
pesto, og efter at have foretaget de sidste justeringer og taget låget
af vores endelige valg kan vi dufte, at vi har ramt helt rigtigt,« fortæller
Thomas Metelmann.

I Italien anvendes pesto primært som sauce til pasta
– men det fungerer også glimrende som dip eller
smagsgiver i en sandwich.

PANTONE
WARM
GREY 8 C

ELSKER GOD MAD
Trine Meyer tilføjer, at god mad er en passion, og at
det er med afsæt i det, at serien Smag forskellen
bliver skabt:
»Vi er ved at have en del partnere, som elsker mad
lige så meget som os i Coop. Vi vil ikke gå på kompromis med smagen, når vi laver nye produkter. Med
Smag forskellen kan vores kunder faktisk stole på, at vi
Pantone
har sikret dem de bedste hverdagsprodukter.«
Cool Grey

Smag forskellen er en serie af særligt udvalgte
varer med høj standard og smag, som du kun
kan få i Coops butikker. Serien består af en
række produkter fra frugt og grønt til mælkeprodukter, kød og fisk samt sæsonvarer, som
alle har en unik historie. Der vil være cirka 180
produkter i Smag forskellen ved årets udgang

6C

ET UDVALG AF COOPS VARER MED EN SÆRLIG HISTORIE
Kernefri
vindruer,
fra det sydafrikanske
klima, der
giver ekstra
høj kvalitet
6

coop sammen om bedre mad 2015

Thyborøn
ravost – fast,
mild og fyldig
ost lavet af
mælk fra 15
gårde helt
mod vest

Smør med
sydesalt
kærnet i en
langsom
proces, som
sikrer en delikat smag

Håndplukkede hindbær
af sorten
Sweet Eve,
sprængfyldt
med sommersødme

Kongens most
lavet på efterkommere
af de æbler,
Christian den
3. plantede
på Østfyn

Vildmose
kartofler fra
højmosen har
en tynd, fin
skræl, man
ikke behøver
at skrælle

Islagkage
med flødeis
fremstillet
efter Hans
Hansens
metode fra
1922

Halehængt
koldrøget laks
produceret efter traditionel
metode, røget
over bøgeflis i
ca. 24 timer

Pitabrød,
bagt i stenovn efter
original israelsk opskrift.
Find dem
på frost

Tun i stænger på glas.
Lys og fast
albacoretun med
mild smag i
olivenolie
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mindre tid på at handle, end
hun gør. Imens farer hun op og
ned langs varehylderne, indtil
hun finder de rette varer at
putte i kurven.
»Det ville hjælpe, hvis der
hang nogle opskrifter ved køledisken, som jeg kunne købe
ind efter. Hvis jeg så også kunne købe ind til to dage ud fra
en liste, ville jeg spare endnu
mere tid,« siger hun.
Det er oftest Birgitte Røddik,
der står for aftensmaden i
hverdagene i familien. Peter
Elsner er senere hjemme fra
arbejde. Men i weekenderne,
når familien er i sommerhus,
har han mere tid til at stå ved
kødgryderne.

Et sjældent syn:
hele familien i
køkkenet. Birgitte
Røddik er 49 år
og fotograf. Peter
Elsner er 51 år og
patentspecialist.
Elisabeth og William
er 9 og 12 år

HEKTISK HVERDAG
FOTO Lisbeth Holten • TEKST Kristian Lauritzen

Tid er der ikke meget af til hverdag, og det kræver tid at planlægge aftensmaden. Særligt hvis
det ikke skal være de samme få
retter, der kører på tur. Samtidig
skal maden være sund, så børnene kan få noget næring. Men i
en tidspresset hverdag er det ikke
8
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altid lige nemt for Birgitte Røddik og Peter Elsner, der bor med deres
to børn, William og Elisabeth, på Østerbro i København. Når børnene
kommer hjem fra atletik, skal der ikke gå alt for lang tid, før maden er
på bordet, så de også kan komme i seng i ordentlig tid.
»Vi prøver at leve efter, at vi både skal have fisk og kød og godt med
grøntsager til aftensmad. Men jeg synes, vi kører rundt i de samme retter. Jeg er som regel hjemme 17.30, og så er det hurtigt ned og handle.
Mens jeg står og kigger ned i køledisken, skal jeg anstrenge mig for at

“

HYGGE I SOMMERHUSET
»Jeg kan godt lide at lave
mad, og jeg vil gerne hygge mig med det. Hvis vi er i
sommerhus, kan det være,
at jeg endda har tid til at
kigge i en kogebog,« siger
han. Men den tid har ingen af
dem i en hverdag, der er sat i
system og
planlagt i
detaljer.
Når
familien
kommer
hjem fra
sommerhus søndag aften, er
der heller ikke overskud til
at sætte sig ned og lave en
madplan for den kommende
uge. Og så bliver indkøb og
madlavning oftest noget, der
sker i sidste øjeblik, siger Peter
Elsner.

DET VILLE HJÆLPE,
HVIS DER HANG
NOGLE OPSKRIFTER
VED KØLEDISKEN

huske, hvad vi har fået til aftensmad de seneste dage,« siger
Birgitte Røddik.
SPRINT LANGS HYLDERNE
Hun er sikker på, at de mennesker, der ved, hvad de vil købe i
supermarkedet, bruger meget

TAG EN SMUTVEJ
C står for høj kvalitet, friskhed, god smag
og sundhed og er en smutvej for dig, der
ikke altid har tiden til selv at lave god
mad fra bunden. Serien består af færdige salater, skårne grøntsager og retter,
der blot skal varmes

Et hurtigt måltid:
C salat med pasta, sød
chili og kæmperejer

Tilbehør til snitzlen:
C coleslaw a la
Wild West

Grib en ratatouille, som
er klar til at komme på
panden – så er der grønt
på middagsbordet

Pasta Carbonara, som
blot skal varmes, så er
der serveret

Denne paella med
kæmperejer og
sprøde grøntsager
blev kåret som årets
nøglehulsprodukt
sidste år
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BESØG SØRIS

VARER FRA ALLE EGNE
Udvalget af de lokale varer
varierer fra egn til egn

SNAPS FRA FJERRITSLEV

FOTO Lisbeth Damgaard • TEKST Flemming Jørgensen

»Vi mener noget med de ting, vi
gør. Derfor vil vi være naturformidlere, og derfor dyrker, pakker
og sælger vi udelukkende økologiske varer,« siger Jan Algeen fra
gården Søris mellem Ølstykke og

4

1 Jan Algreen viser gerne rundt
på den 120 hektar store gård, hvor
der dyrkes op mod 30 forskellige
økologiske afgrøder i løbet af 4 år

1

2

3

2 Søris sorterer og pakker
grøntsager fra andre økologiske
landmænd, herunder Svanholm,
som var de første til at sælge økologiske gulerødder til Coop

3 På Søris er 3 vandrestier med pile
og forklarende skilte

4 Gårdbutikken på Søris er et lille
supermarked med op mod 100
forskellige slags frugt og grønt ud
over fersk kød og kolonial
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Slangerup i Nordsjælland. Coop
har indgået aftale med Søris for at
kunne tilbyde flere lokale råvarer til
de mange kunder i Storkøbehavn.
Gården Søris har været drevet
økologisk i nu 28 år, og Jan Algeen er 3. generation
på gården. Han finder det vigtigt med
vekselvirkning for alt
liv i og oven på jorden. Driften er derfor
spredt ud over knap
30 forskellige slags
grøntsager på de
120 hektar, hvor der
arbejdes med 4-årigt
sædskifte. På nogle
marker er der kløvergræs, som trækker
kvælstof fra luften og
ned til jorden, hvor
det så kan bruges af
korn og grøntsager
de næste 3 år.
TUSINDER AF ÅR
»Vi har en stensamling her fra
området, som vidner om, at folk
har levet af jorden i tusinder af år.
Men på 50 års intensiv drift var vi
ved at pine jorden ud, så der ikke
var noget for efterkommerne at
overtage, hvis ikke vi ændrede
produktionsform,« fortæller Jan
om årsagen til at skifte til økologi.
Søris vil være åben om måden
at drive landbruget på. For 2 år
siden etablerede gården vandre-

stier på markerne og i skoven
for at formidle historier om
gårdens produkter. Der er pile
og forklarende skilte langs 3
stier, som folk kan benytte sig
af året rundt.
FORMIDLER MADGLÆDE
»Vores nye partnerskab med
Coop betyder, at vi kan mangedoble det, vi gerne vil. Da
aftalen er flerårig, giver det os
mulighed for at udvikle nye
produkter. Lige nu leverer vi
Änglamark gulerødder, men til
september kommer der Søris
brødkorn, forarbejdet til mel.
Ud over at levere økologiske
grøntsager til Coops butikker
i Storkøbenhavn skal vi levere
råvarer til Cofoco, som så laver
eksempelvis græskarsuppe af
vores græskar,« fortæller han.
Gården har sammen med
Coop etableret selskabet Oplev Søris. Fra efteråret skal selskabet i gang med at formidle
viden og madglæde til Coops
medlemmer i Storkøbenhavn
– og andre, som får lyst til at
komme forbi. Blandt planerne
er at lave en aktivitetslegeplads, markeder, workshops og
at åbne en café, så de, der
har gået en tur i marken, kan
få kaffe og gulerodskage.

I Fjerritslev brænder Anders Bilgram
brændevine og snapse på nordiske frugter, bær, urter med mere.
Alt er håndsorteret og bearbejdet
manuelt fra start til slut. Hvert enkelt
oplag er noget særligt, og for
eksempel vil æblebrændevinen
variere i forhold til, hvilken frugtplantage æblerne kommer fra.

ÆBLECHUTNEY FRA HØRNING

I midtjyske Hørning har Malene
Grønlund sat sig for at lære
danskerne at bruge de mere
end 200 forskellige danske
æblesorter i al madlavning
og ikke kun som spiseæbler.
Uanset om det er æblesmør,
æblechutney, æbleruller eller
æblechips.

MARMELADE FRA
BANDHOLM

På nordsiden af Lolland fylder Anne og Lars Albrektsen
glas og flasker med glæde
fra Bandholm Frugtplantages økologiske træer og
buske i form af marmelader,
vin, most og eddike.

RAMSLØGSSALT
FRA ØRBÆK KRO

Slagteren på den fynske Ørbæk
Kro, Jan Høegh Hall, driver Madværkstedet, hvor produkterne er
lavet fra bunden af gode friske
råvarer. Ud over et stort udvalg
af spegepølser og gammeldags
røgvarer som spæk og bacon har
Madværkstedet også krydderiblandinger, herunder ramsløgssalt.

SIRUP FRA SAMSØ

I Samsø Landkøkken laver Annelise
Buur Rasmussen og Kim Andre
Bredsdorff-Larsen kvalitetsprodukter i hånden og stort set udelukkende af råvarer fra Samsøs natur,
men dog mest fra haven i deres
eget landsmandssted, herunder
forskellige olier og sirup.
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MADMANIFESTET ÅR 1
COOPS INDSATS FOR MADEN I DANMARK
31. januar

Dagli’Brugsen
lancerer nyt
koncept

11. november

22. august

fakta lancerer nyt
butikskoncept

Irma åbner
fremtidens
fødevarebutik

i Axelborg med åbent
køkken, mange mindre
producenter, mange
specialoste og særlig
fokus på årstidens
råvarer og økologi.

3. juni

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

Nyt partnerskab med
Sødam

Den økologiske
gård Søris og
Coop indgår
strategisk samarbejde,

Coops
økologiske
vision
lanceres

1. september

20. april

18. marts

3. januar

23. marts

Samvirke
udgiver Ost
på bordet
af Camilla
Bojsen-Møller.

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

2015

JANUAR

Coop vil bruge
partnerskabet til at
tredoble produktionen af danske
kyllinger med høj
dyrevelfærd.
3.juni

i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen,
LokalBrugsen og
fakta med 150 nye
produkter til grillen.

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

Over 15.000
besøger
madmessen
Mad & Glæde,

GoCook
Ny forretningsog partnerskabsmodel

for 450 leverandører,
som sikrer fleksibel
samhandel og tilgodeser små leverandørers behov.

TV 2 Go’Appetit
og Coop indgår
samarbejde
med fokus på danskernes sundhed og
madvaner.

158.000 skolebørn
laver deres egen
sunde fastfood med
råvarer fra den lokale Coop-butik.
19. september

Coop forbyder fluor i
emballager
på fødevarer

Ifølge forskere kan
fluorstoffer øge
risikoen for bl.a.
kræft.
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fra hylderne i
alle sine butikker,
fordi emballagen indeholder
fluorerede stoffer,
der ifølge forskere er hormonforstyrrende.

som Irma holder i
26. marts
Øksnehallen.

MAD Cooperativet
åbner

2. november

Samvirke
udgiver

Mit bistrokøkken
af Hélène Wagn.

JUNI
18. maj

20. oktober

18. september

om salg af
økologisk kød,
fordi kunderne efterspørger mere
økologi.

Coop fjerner
mikroovnspopcorn

21. marts

18. juni

Coop
og Thise
indgår
aftale

26. april

Coop
grillstarter hele
Danmark

der skal sikre kunderne
i Storkøbenhavn nye
lokale varer.

Et dobbelt så økologisk Danmark
inden for fem år.

– Danmarks største
magasin om vin. Udkommer 4 gange om
året og er gratis.

– en vision om at sætte det gode måltid,
den gode vare og de
gode valg på dagsordenen.

2014

med nye varer, større
udvalg af kød og
inspiration til måltidsløsninger.

Lancerer
Vin & Co

Coop lancerer
Madmanifestet

hvor lokale varer får
en fremtrædende
placering. Find inspiration til det daglige
måltid med et større
udvalg af kød, frugt
& grønt og vin.

19. januar

Partnerskab
med Thorupstrand Kystfiskerlaug
om levering af frisk
fisk og skaldyr til
Coops butikker.

Cooperativet er Coops
mødested for mad og
mennesker på Københavns
Hovedbanegård.
27. april

Samvirke udgiver
Bitz’ og Holms Grillrevolution

af Christian Bitz og Claus
Holm. Det skal være sundere, sjovere og lettere at grille.

22.maj

Nyt
samarbejde
med Meyers

om bedre brød
til alle. Det vil sige
nye produkter
og bagekurser til
kunderne.
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LYT TIL
SMAGSDOMMERNE

OST LUGTER LIDT FOR MEGET!
Hvis der er noget i madpakken, jeg ikke kan lide,
smider jeg det bare ud. Men jeg kan lide meget.
Æbler, vindruer, agurk og rugbrødsmadder med
spegepølse. Derhjemme kan jeg også godt lide
ost, men i madpakken lugter det lidt for meget.
Rasmus, 9 år

FOTO Lisbeth Holten

Madkasser, små
bøtter og drik
kedunke er alle
fra Sistema, der
sælges i flere af
Coops butikker.
Produkterne
kan tåle fryser,
mikrobølgeovn
og opvaskema
skine

FISKEFRIKADELLER ER GODT

SANDWICH ER LÆKKERT

MIN MADKASSE ER STOR

Jeg kan rigtig godt lide figenpålæg
på rugbrød. Jeg kan også lide fiske
frikadeller – og melon til frugt. Min
nye madkasse er med Monky Tonky
fra Lalandia.
Laura, 6 år

Min madpakke er lækker, når der er en
sandwich med bacon og salat i. Min
mor kommer nogle gange til at bytte
rundt på madkasserne, og hvis jeg har
min lillebrors madkasse med, så er der
tit noget i, som jeg ikke kan lide.
Jonas, 11 år

Jeg kan spise på samme måde
som min hamster, så fylder jeg
kinderne med vindruer. Jeg kan
også spise en halv agurk. Det er
godt med en stor madkasse.
Silke, 6 år

MOR FØRER
KNIVEN

Danskerne spiser 2
millioner madpakker
om dagen på hverda
ge. Coop har spurgt
børnene, hvem der fører
kniven, når madpakken

skal smøres, og børnene
svarer, at det som regel
er mor. På andenpladsen
kommer barnet selv, og
faren i familien kommer
på en tredjeplads.
Groft brød i form af
rugbrød eller andet
grovbrød fylder godt i
spisefrikvarteret, mindst

40 procent finder den
slags, når de åbner
madkassen. Mindst 30
procent har frugt og/eller
grønt med.
Den danske madpak
keklassiker, leverpostej,
er ikke til at holde nede,
leverpostej findes i 18
procent af madpakkerne.

86%

AF DE DANSKE
SKOLEBØRN HAR
MADPAKKE MED

JEG FÅR KRAMPE
I ARMENE AF OST

VI AFTALER, HVAD
DER ER I MADKASSEN

DET ER SJOVT
MED OVERRASKELSER

Jeg kan godt have spaghetti
med kødsovs med i madpakken.
Det smager godt, også selv om
det er koldt. Det værste, jeg ved,
er nok ost. Det er, som om jeg får
krampe i armene af ost.
Nikolai, 8 år

Jeg har som regel agurk,
gulerod, små pølser, riskiks
og en leverpostejsmad med.
Min mor og jeg aftaler, hvad
der er i madkassen, så jeg er
sikker på, at jeg kan lide det.
Fie, 9 år

Madpakker er sjove, fordi
man ikke ved, hvad der er i.
Det er dejligt med overras–
kelser. Jeg har en gang fået
en chokolademad. Det er
dejligt at have boller med.
Isabel, 8 år

Änglamark mellem
lægspapir er perfekt til
madpakken. Papiret er
uden flourstoffer og er
mærket med Nordic
Ecolabel -svanen

SAVNER DU INSPIRATION?
Børnenes daglige brændstof til en lang
skoledag bliver i de fleste hjem smurt
og puttet i madkassen om morgenen.
Men det kan være svært at stå op hver
morgen og være inspireret til at skabe
en knasende, farverig, sund og appetitlig
madpakke. Savner du inspiration, har
Louisa Lorang skrevet Madpakkebogen

med 50 nye idéer til den udbrændtre
madpakkekok – for eksempel peanut
butter- og æblesandwich, samosa,
pizzaruller, dip til grøntsager og meget
mere...
Opskrifterne er enkle og nemme at gå til,
så de større børn selv kan komme i gang
med madpakkeriet.

Madpakkebo
gen koster
49,95 kr. i
Kvickly og
SuperBrugsen

IDÉER TIL MADPAKKEN
Til den sultne teenager.
C-salat fås i flere
varianter. Her sprød kyl
lingesalat med æbler
og fuldkornspasta
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Lige til at hanke
op i. Frugt i små
bøtter fås i tre
varianter: æble,
ananas eller druer

Haps haps.
Små sprøde,
danske gule
rødder fra Gl.
Estrup Gartneri

Så er det nemt
at få fisk med
i madpakken.
Mini fiskefrikadel
ler med rejer

Fuldkornsmær
kede sand
wichboller. Find
dem på frost

Snit en snack
peber, så er der
grønt i den røde
udgave i mad
kassen

Bærbar i mere
end en forstand.
Skyr med jord
bær og mysli på
toppen

Tid til en
lille pølsesnack.
Hot, alminde
lig – eller med
grovkiks
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med hjem og putter den i køleskab.
Efter en tur i ovnen næste dag er
der friskbagt brød a la Meyer.

Et nyt partnerskab mellem Coop og Meyers
Madhus skal give bedre brød til danskerne. Her
er de første 411 til bageworkshop hos bager
mester Thomas Steinmann

SÅ SKAL DER ÆLTES
FOTO Pelle Rink • TEKST Mads Munch Nielsen

Sveden pibler fra flere af deltager
nes pander, mens de efter nøje
instrukser træner armmusklerne
i synkrone bevægelser i en stor
multihal i København. 5 langborde,
411 røreskåle i alverdens farver og
en svag duft af brød ødelægger
hurtigt illusionen om gymnastiktime.
Deltagerne til bageworkshop
pen er blevet bedt om at tage
16 coop sammen om bedre mad 2015

en røreskål med låg med hjem
mefra, men ellers leverer Coop og
Meyers Madhus ingredienserne til
brødet, som de 411 deltagere skal
lave dejen til.
Workshoppen er en del af det
nye partnerskab mellem Coop
og Meyers Madhus, som skal øge
danskernes madglæde og give
bedre brød til alle.

For enden af langbordene på en
hævet scene står bagermester Tho
mas Steinmann og gejler de frem
mødte op til at ælte dejen igen
nem med fuld kraft eller i tempo 3,
som han kalder det. Bagermesteren
smider en skive hvidt toastbrød ud
over et af langbordene.
»Bare rolig! Det gør ikke ondt, for
det er fyldt med luft,« siger han.

I stedet for fiberfattigt toastbrød
skal de fremmødte lave en dej
til koldhævet fuldkornsbrød med
ingredienserne i posen og en
mængde gær på størrelse med
en ært. Thomas fortæller i mi
krofonen, hvad de skal gøre, og
de bagerste kan følge med på
storskærm. Når bageworkshoppen
er færdig, tager deltagerne skålen

MANGE VARER FRA MEYERS
Partnerskabet mellem Coop og
Meyers handler kort fortalt om at
udvikle mad og madoplevelser sam
men. Når vi inviterer til bagework
shops over hele landet, er det med
ønsket om at inspirere de mange
bageglade danskere og give en
stak gode tips med på vejen. Når du
går i Coops butikker, kan du alle
rede i dag købe økologisk mel fra
Meyers i høj kvalitet til en pris, der er
til at betale. Og er du ikke til at bage
selv, kan du købe brød fra Meyers
Bageri hos Coops egen bager eller
finde det i butikken. Partnerskabet
skal på længere sigt udvikle sig til
mange flere varer. Lige nu tester vi i
udvalgte butikker færdigretter i høj
kvalitet, og vi har en drøm om også
at kunne invitere til fællesspisninger
inden alt for længe.
Tilbage i multihallen er der pause
i æltningen, som foregår over fem
omgange. Imens de sveder af, bliver
smagsprøver på det brød, de dagen
efter skal bage derhjemme, sendt
rundt. Det har en lækker sej skorpe
og en let syrlig smag.
»Det er verdens bedste brødop
skrift, som kan varieres i det uen
delige,« siger bagermester Thomas
Steinmann.

SÅDAN KOMMER DU TIL
BAGEWORKSHOP

I løbet af efteråret inviterer Coop og
Meyers Madhus Coops medlemmer
til 4 bageworkshops rundt i landet.
Hold øje med hvor og hvornår i din
medlemsmail.

GÅ AMOK MED MEL
2 ØKOLOGISKE
RUGBRØD

Stenformalet fuld
kornsrugmel med
knækkede rugker
ner, tørsurdej og salt.
Tilsæt blot vand og
lidt gær

2 ØKOLOGISKE
ØLANDS
HVEDEBRØD

Stenformalet
fuldkornshvedemel
fra Øland tilsat
tørsurdej og salt.
Tilsæt blot vand og
lidt gær

ØKOLOGISKE
HVEDEKERNER

Hele hvedekerner
til brug kogte i
brød og som tilbe
hør til aftensmad
i steder for ris eller
pasta

ØKOLOGISK
HVEDEMEL

Hvedemel sam
mensat fra både
nye og gamle
hvedesorter for at
sikre højt indhold af
protein og gluten

ØKOLOGISK
ØLANDS
HVEDEMEL

Stenkværnet hve
demel fra Øland
i Sverige med
sødme og dybde
i smagen og højt
indhold af protein
og gluten
coop sammen om bedre mad 2015 17

ØKOLOGISK BRUNCH
FOTO KAM • TEKST Maria Sønderby

Fooddirektør i Coop, Jens Visholm:

ØKOLOGI
SKAL VÆRE
FOR ALLE
»I Coop vil vi gå
rigtig langt for at indfri
vores vision om at gøre
økologi til hvermandseje og
om at fordoble salget af de økologiske
varer inden for 5 år. Derfor bruger vi i
år 200 millioner kroner på at sænke
priserne på økologi, samtidig med at
vi lancerer en række nye økologiske
produkter. Så vi sammen kan gøre
Danmark til verdensmester i økologi.«

TIP TIL DIN
BRUNCH

THISE SKYR

En cremet skyr, forkælelse med substans

AALBÆK
CHORIZO

40%
AF DANSKERNE
ØNSKER AT KØBE
ØKOLOGISK, MEN
GØR DET IKKE, NÅR
PRISEN ER FOR HØJ,
NÅR UDVALGET I
BUTIKKEN IKKE ER
TILFREDSSTILLENDE,
ELLER HVIS MAN ER
I TVIVL OM, HVAD
ØKOLOGI BETYDER
FOR PRODUKTET. DET
GØR VI NU NOGET
VED I COOP
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En chorizo-pølse med
varmblodet karakter

BYG EN BRUNCH

Inviter venner og familie hjem
til en solid og hyggelig start på
dagen. Find mere inspiration
på viskalspise.dk

VARER – TIL AT BETALE
Danmark skal være verdensmester i økologi.
I Coop støtter vi økologiske producenter
og tilbyder vores kunder et større udvalg af
velsmagende økologiske varer, som er til at
betale:
Änglamark er en serie af økologiske, allergi- og
miljøvenlige produkter, som du finder i Kvickly,
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen.
Serien gør det nemt at vælge produkter med
omtanke og tæller over 600 produkter inden
for fødevarer, personlig pleje, husholdning med
videre.
365 står for økologi hver dag – 365 dage om
året. Fra midten af august finder du serien i fakta,
hvor de første mejeriprodukter fra Thise Mejeri og
økologiske æg er på hylderne. Serien vil inden
for det næste år vokse til 150 økologiske varer.
Irmas øko hverdag er en helt ny serie af
økologiske dagligvarer til faste lave priser i
Irma. Varerne er nøje udvalgte og findes i alt
fra mejeriprodukter til havregryn, rugbrød og
oksekød. For Irma er økologi ikke bare økologi.
Her sættes madglæden altid forrest.

SMAG FORSKELLEN
CHOKOLADEMÆLK
Mørk chokolademælk
til alle fra Øllingegaard

SMAG FORSKELLEN
THYHOLM OST
En fast modnet ost fra
Thise Mejeri
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Coop & Co er skabt af kærlighed til god mad
og bygger på en filosofi om at alle os, der
elsker mad, sammen kan gøre en forskel

Sidste år spurgte vi 10.000 danskere, hvad de gerne vil have, når de køber
ind? De vil gerne have mere økologi til bedre priser, de ønsker flere lokale
varer og et bredere udbud at vælge imellem, mere inspiration, mere gennemsigtighed og nemme løsninger til i en travl hverdag. Disse ønsker satte gang
i et større udviklingsarbejde i Coop, og for et år siden lancerede vi et madmanifest, som er vores vision om at udvikle og inspirere dansk madkultur
hen over de næste 5 år. Vi vil sætte det gode måltid, den gode vare og de gode
valg på dagsordenen. Det er en ambitiøs rejse, og vi kan ikke drive udviklingen alene. Derfor har vi i tæt samarbejde med leverandører og partnere haft
rigtig travlt i det seneste år. I dette magasin har vi samlet et udpluk af det, vi
arbejdet med. Vi håber, at du vil lade dig inspirere og være med på rejsen.

Du skal have madglæde, smag og nydelse - også på
en helt almindelig onsdag. Du skal kunne finde flere
varer på hylderne med respekt for god madkvalitet.

Mad og måltider er indbegrebet af fælles-skab,
samvær og nærvær. Coop vil bidrage og inspirere til
at skabe madglæde i dit køkken.

Danmark skal være verdensmester i økologi. I Coop vil
vi støtte økologiske producenter for at tilbyde dig et
større udvalg af økologiske varer, der er til at betale.

Du skal også have god og sund mad, når det skal gå
stærkt. Derfor vil vi i Coop udvikle flere måltidsløsninger, der gør det sundere for dig at leve nemt.

Du skal have mad, der både smager godt og giver
god smag i munden. Vi vil give dig flere varer, som
er skabt under ordentlige forhold og er baseret på
omtanke for mennesker, dyr og miljø.

Danmark er et landbrugsland med en mangfoldighed af fantastiske fødevarer og spændende sæsoner. I Coop vi vi støtte dansk
fødevareproduktion og tilbyde dig flere lokale varer.
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