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Julens godaste 
bak- och godistips!

RECEPT OCH INSPIRATION TILL JULSTÖKET



RECEPT
Du hittar alla recept i vår 
Coop-app och på coop.se

Ca 20 stycken

2 dl vatten
1 dl mjölk
50 g smör
1 msk strösocker 
1 tsk vaniljsocker
3 dl vetemjöl 
½ tsk salt
3 ägg
neutral olja, att fritera i
1 dl strösocker, att rulla i

Choklad- och hasselnötssås:
1 dl hasselnötskräm
1 dl vispgrädde

Koka upp vatten, mjölk, smör, socker och vanilj-
socker i en kastrull. Ta kastrullen från värmen. 
Vispa ner mjöl och salt med en elvisp. Tillsätt ett 
ägg i taget under vispning. Fyll en spritspåse (med 
stjärntyll) med smeten. Hetta upp olja till 180° i en 
kastrull med höga kanter. Spritsa smeten i valfria 
längder, några i taget, direkt ner i oljan. Fritera tills 
de fått fin färg och är genomgräddade. Lyft upp 
med hålslev och vänd direkt runt i socker så de blir 
helt täckta.

Värm hasselnötskräm och grädde och rör till en jämn 
sås. Servera churrosen med såsen.

Churros 30  
min

Julens bästa baksidor
Doften från ugnen som sprider sig i köket och känslan av julen som närmar sig. 
Jag tycker att det är något meditativt över att baka. Att få stänga av alla skärmar 
och ägna sig åt något helt annat är rena rama terapin och ett skönt sätt att 
komma ner i varv. Och frågan är om det finns något härligare än hembakt?

I den här broschyren har jag samlat mina bästa nya bak- och godisrecept. 
Perfekta att göra till jul. Och till advent också för den delen. Bläddra framåt 
och låt dig inspireras av allt från saftigt filmjölksbröd och vacker foccacia till 
krunchiga karamellpopcorn och chokladdoppad mango. Har du förresten 
provat att göra egna churros? Det är enklare än du tror. Titta bara till höger, 
släng på dig förklädet och sätt igång bums.  

Lycka till och god smaskig jul!

Sara Begner,  
matinspiratör på Coop
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IngreDiensEr
100 g smält Milda mat & bak
2 ägg
2 1/2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
1 msk kanel
2 tsk malda nejlikor
2 tsk malen ingefära
1 tsk bikarbonat
1 ½ dl Milda Mat & Visp 26%
1 dl lingon + 2 msk strösocker
Milda mat & bak + ströbröd till formen

Gör så här:
Sätt ugnen på 175°C.

Smörj och bröa en rund eller avlång bröd-
form, ca 1,5 liter.

Vispa ägg och strösocker vitt och fl uffi gt.

Blanda alla torra ingredienser i en bunke.

Tina lingonen och rårör med socker.

Rör ner smält Milda, rårörda lingon och 
Milda mat & Visp tillsammans med de torra 
ingredienserna. Rör med en sked så att allt 
blandas väl. Häll smeten i formen.

Grädda ca 40-45 minuter. Låt svalna.

Toppa med kolasås och lingon.

Sätt ugnen på 175°C.

KOLASÅS6 dl, 20 min2 dl Milda Mat & Visp 38%2 dl strösocker2 dl ljus sirap2 tsk vaniljsockerBlanda Milda Mat & Visp 
38%, socker och sirap i en 
kastrull. Koka upp och låt puttra i ca 5 minuter.

Mjuk PepPaRkaKa 
med lingon

Med Milda 
mat & bak blir 

kakan extra fl uffi g

ca 12 bitar Tid: 20 min + tid att stelna

1 dl jordnötssmör
1 burk karamelliserad mjölk 
(400 g)
1 msk vaniljsocker
1 liter cornflakes
2 dl kokosflingor
1 tsk flingsalt 
150 g mörk choklad
1 dl salta jordnötter, hackade

Värm jordnötssmör, karamelliserad mjölk och 
vaniljsocker i en kastrull under omrörning. 
Krossa cornflakesen. Rör ner cornflakes, kokos 
och salt i smeten. Bred ut smeten på en plåt 
med bakplåtspapper. Smält chokladen och 
bred över kakan. Strö över jordnötter och låt 
stelna. Skär i ca 12 rutor.

20  
min

Jordnötskakor med choklad
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12 stycken Ugn: 175°

100 g smör, rumsvarmt
1 dl ljust muscovadorörsocker
1 msk vaniljsocker
3 dl vetemjöl
2 msk kakao
2 msk ljus sirap
1 tsk bakpulver
1 ägg
12 dumlekolor, till fyllning
strösocker, att rulla i

Dumlekakor25  
min

Vispa smör och socker poröst med elvisp. 
Tillsätt resten av ingredienserna och arbeta 
ihop till en deg. Dela degen i 12 bitar och tryck 
in en kola i mitten av varje bit. Forma till 
runda bollar. Rulla bollarna i socker och lägg 
ut på en plåt med bakplåtspapper. Grädda mitt 
i ugnen ca 10-12 min. Låt svalna på plåten.

Godast att äta nygräddade.

6 portioner Ugn: 200°

100 g smör, kallt 
3 dl havregryn
1 dl vetemjöl
½ dl strösocker
4 bananer
2 tsk kanel
2 msk ljus sirap
vaniljglass eller vispgrädde, 
till servering

Bananpaj35  
min

Tärna smöret och nyp ihop med havregryn, mjöl och 
socker till en smulig deg. Skiva bananerna. Varva smul-
degen med bananer och kanel i en pajform, 24 cm i 
diameter. Ringla över sirap och grädda mitt i ugnen 
ca 25 min. 

Servera med vaniljglass eller vispad grädde.
 

76



Smula jästen i en bunke. Värm mjölk, socker och saffran 
till 37° och häll i bunken. Rör om tills jästen lösts upp. 
Tillsätt salt. Rör i mjölet lite i taget och klicka i smöret. 
Arbeta degen för hand 10 min eller 5 min i maskin. Låt jäsa 
under bakduk 1 timme.

Fyllning: Rosta mandlarna till fin färg i torr stekpanna. Hacka 
dem fint. Vispa mandel, mandelmassa, smör och salt krämigt.

Dela degen i två bitar. Kavla ut ena biten till en rektangel ca 
25x50 cm. Bred på hälften av fyllningen och rulla ihop från 
långsidan. Skär i 12 bitar och ställ upp bitarna i en smord 
ugnstålig stekpanna eller en rund form med avtagbar kant. 
Gör likadant med den andra degbiten och fyllningen. 
Låt jäsa 30 min under bakduk.  

Pensla bullarna med lättvispat ägg, strö över pärlsocker och 
mandlar. Grädda mitt i ugnen 20–25 min. 

25 g jäst 
5 dl mjölk (3%)
1 dl strösocker 
2 frp saffran (1 g)
12 dl vetemjöl (720 g) 
100 g smör, rumsvarmt
2 krm salt 

Fyllning:
60 g mandel
200 g mandelmassa
200 g smör, rumsvarmt
½ tsk flingsalt

Topping:
1 ägg
3 msk pärlsocker
40 g mandel, finhackad

2 stycken Tid: 1 tim + 1 tim 30 min jästid Ugn: 200°

Butterkaka med saffran 60  
min

125 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl strösocker 
4 ägg 
1 stor apelsin, 
finrivet skal och saft 
5 dl mandelmjöl + till formen
2 dl vetemjöl 
2 msk vallmofrön 
2 tsk bakpulver 
1 pkt saffran (½ g)

Topping:
1 ½ dl strösocker 
1 ½ dl pressad apelsinsaft

Marängtäcke:
4 äggvitor
2 ½ dl strösocker
2 tsk potatismjöl

Vispa smör och socker poröst med elvisp. Tillsätt ägg, 
 apelsinskal och -saft och vispa lite till. Blanda ihop alla 
torra ingredienser och rör ner i smeten. Smörj och bröa 
(med mandelmjöl) en rund form med avtagbar kant 
(ca 24 cm i diameter). Häll smeten i formen och grädda 
mitt i ugnen ca 25 min.

Topping: Smält sockret i apelsinsaften till en sirap. Stick hål 
i kakan med en provsticka, medan den fortfarande är varm. 
Ringla sirapen över hela kakan och låt svalna i formen.

Marängtäcke: Vispa äggvitor och socker över ett vattenbad. 
Tillsätt potatismjöl när det börjar likna en maräng. Fortsätt 
vispa till en fast och glansig maräng. Lyft bunken ur vatten-
badet och vispa tills marängen svalnat något. Bred marängen 
på kakan och bränn med brännare eller ställ in överst i 
ugnen på grilleffekt tills marängen fått fin färg (ha luckan 
öppen och kontrollera så att den inte blir bränd). Låt svalna 
helt innan servering.

Saffranskaka med apelsin och marängtäcke60  
min 12 bitar Ugn: 175° + ev 250° grilleffekt
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8 portioner Tid: 10 min + tid i ugnen Ugn: 175°

Saffranspannkaka på färskost10  
min

300 g färskost
3 dl sötad risgrynsgröt
1 dl mandel, hackad
3 ägg
½ dl strösocker
1 frp saffran (½ g) 
2 krm salt
3 dl vispgrädde, 
till servering

Körsbärskompott:
225 g frysta körsbär
½–1 dl strösocker
1 vaniljstång eller 
1 tsk vaniljpulver

Vispa ihop alla ingredienserna till pann-
kakan till en jämn smet. Häll i en smord 
ugnsform. Grädda mitt i ugnen tills 
smeten stelnat, 20–40 min beroende 
på formens storlek.

Koka körsbär, socker och vaniljstång 
(urskrapade frön och stång) i 5 min. 
Låt kallna. Servera pannkakan med 
körsbärskompott och vispad grädde. 

Baka ännu lite godare 
och grönare i år.

Noga utvalt. Klokt bortvalt.
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10 stycken

3 äpplen
1 msk strösocker
1 msk vatten
ca 5 filodegsark 
80 g frysta lingon
100 g vita chokladknappar
2 tsk kardemummakärnor, 
mortlade
neutral olja, att steka i
vaniljglass, till servering

Vårrullar med äpple, 
lingon och vit choklad

30  
min

Skala, kärna ur och skär äpplena i mindre bitar. Värm 
äpple, socker och vatten i en kastrull tills äpplena är något 
mjuka. Låt svalna. Skär filodegsarken i fyra bitar vardera. 
Ta två filoark i taget och lägg lite äpple, lingon, vit choklad 
och kardemumma på kortänden. Vik in kanterna och rulla 
ihop. Hetta upp rikligt med olja i en stekpanna och lägg 
i rullarna med skarven nedåt först. Stek på medelvärme 
i olja till fin färg runt om. Servera direkt, gärna med en 
klick vaniljglass.

Ca 1 liter Tid: 10 min + minst 6 tim i frysen

5 dl vispgrädde 
1 burk sötad kondenserad mjölk 
(400 g)
1 tsk pepparkakskrydda
ca 1 dl pepparkaksdeg
1 dl kolasås
4 pepparkakor

Cookie dough-glass med pepparkaka10  
min

Vispa grädden fluffig. Rör ner kondenserad mjölk och 
pepparkakskrydda. Riv ner pepparkaksdegen på den 
grova sidan av rivjärnet. Häll smeten i en form som  
rymmer ca 1 ½ liter. Vänd ner hälften av kolasåsen i 
smeten och ringla resten ovanpå. Toppa med krossade 
pepparkakor. Låt stå i frysen minst 6 tim.  
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14 15

400 g vit choklad
20 g mörk choklad 
½ dl skalade hasselnötter,  
grovhackade
1 msk frystorkade röda bär  
eller strössel
½ dl flagad mandel
1 tsk vallmofrön
ev silverpulver

Smält den vita chokladen varsamt på låg värme över 
vattenbad. Bred ut i ett tunt lager på två bakplåts- 
papper. Riv över den mörka chokladen och strö hassel-
nötter över den ena. Strö flagad mandel, frystorkade bär 
och vallmofrön över den andra. Garnera ev med silver-
pulver. Låt stelna och bryt i bitar. 

Chokladbräck med nötter20  
min ca 20 bitar Tid: 20 min + tid att stelna

4 lussekatter
2 dl + 2 msk vispgrädde
100 g mandelmassa
½ tsk kardemummakärnor, 
mortlade
florsocker, att toppa med

Skär lussekatterna i bottnar och lock. Vispa 2 dl 
grädde fluffig. Riv mandelmassan och blanda med 
2 msk grädde och kardemumma. Bred mandelmassa 
på underdelen av bullarna och klicka på grädde. Lägg 
på överdelarna som lock och pudra över florsocker.

Lussesemla20  
min 4 stycken

1514



Smält mörk eller vit choklad över 
vattenbad och doppa bitar av torkad 

mango. Låt stelna på bakplåtspapper.

ca 15 stycken Tid: 10 min + tid att stelna

Cornflakeskakor10  
min

100 g mjölkchoklad
100 g fransk nougat
½ liter cornflakes

1 dl mini marshmallows 
½ dl hasselnötter, 
rostade, hackade

Smält choklad och nougat i mikro eller över 
vattenbad. Rör ner cornflakes, marshmallows 
och hasselnötter. Klicka ut smeten på en plåt 
med bakplåtspapper. Garnera ev med extra 
hackade hasselnötter. Låt stelna, ca 1 tim.

ca 60 stycken

Saffransknäck 
med apelsin

40  
min

2 dl strösocker
2 dl vispgrädde
2 dl ljus sirap
1 frp saffran (½ g)

1 apelsin, finrivet skal 
(endast det orangea)
½ dl skalad mandel

Låt socker, grädde, sirap och saffran koka 
kraftigt utan lock i ca 20 min. Knäcken blir 
perfekt vid 125°. Rör ner rivet apelsinskal och 
finhackad mandel. Skeda upp smeten i knäck-
formar och låt stelna.

1 liter Ugn: 175°

Kolapopcorn  25  
min

1 liter poppade 
popcorn
1 dl farinsocker
½ dl glukossirap 

125 g smör, tärnat
1 msk vaniljsocker
1 tsk bakpulver

Häll popcornen i en ugnstålig form eller bunke. 
Koka ihop farinsocker, glukos, smör och vanilj-
socker tills det bubblar rejält. Tillsätt bak-
pulver under omrörning. Häll smeten över pop-
cornen och vänd runt. Ställ in i ugnen ca 5 min. 
Ta ut och rör om. Ställ in ytterligare ca 5 min. 
Sprid ut popcornen på ett bakplåtspapper och 
låt stelna, ca 10 min.  

Gottis till alla
Sött och snaskigt

Vad går upp mot en skål med eget julgodis? Och vad är väl en jul 
utan alla dessa små söta härligheter, som inte sällan tar slut 
innan de ens ställts fram de på bordet? Här har du några tips 
som garanterat kommer uppskattas av alla gottegrisar. 

Chokladdoppad mango
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2 dl kallt vatten
½ msk fänkålsfrön
½ tsk salt
2 ¼ dl grovt rågmjöl
2 ½ dl vetemjöl 
2 msk sesamfrön, 
att toppa med
ev flingsalt, 
att toppa med

25 g jäst
6 dl kallt vatten
1 dl olivolja
½ msk salt
12 dl vetemjöl special (720 g)

Topping:
färska örter
brysselkål
mandlar
gojibär
flingsalt
olivolja

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite av vattnet. Till-
sätt resten av vattnet, olivolja, salt och mjöl. Rör om till en 
kladdig deg. Arbeta degen kraftigt under ca 10 min för hand 
eller maskin. Täck med plast och låt stå i kylen minst 8 tim, 
gärna över natten. Häll upp degen i en väl oljad ugnsform 
30x20 cm. Tryck ner degen med oljiga fingrar så den fyller 
formen, och det blir små gropar. Låt jäsa ca 30 min. Garnera 
med örter, brysselkål, mandel, gojibär och flingsalt. 

Ringla eller pensla över olja och grädda i nedre delen av 
ugnen tills brödet har en innertemperatur på 98°, ca 30 min.

Tips! Blir något av garneringen (t ex gojibären) brända,  
byt ut mot nya.

Julknäckebröd40  
min 10 stycken Ugn: 200°

1 bröd Tid: 50 min + 8 tim att jäsa Ugn: 200°

Kalljäst foccacia 50  
min

Mortla fänkålsfrön och häll i en bunke tillsammans med 
vatten, salt och rågmjöl. Tillsätt vetemjölet lite i taget 
och arbeta till en smidig deg. Dela degen i tio bitar och 
kavla ut med en kruskavel på lätt mjölat bakbord. 
Stansa ev ut en rundel i mitten. Lägg bröden på plåt med 
bakplåtspapper. Pensla med vatten och strö över sesam-
frön. Grädda mitt i ugnen i ca 10 min. Låt kallna på galler. 
Strö ev över lite flingsalt.

Tips! Har du ingen kruskavel går det bra att nagga bröden 
med en gaffel på båda sidorna.
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Matglädje, helt enkelt

Dega med 
familjen i jul.

21

5 dl grahamsmjöl
3 dl vetemjöl
2 dl rågmjöl
2 dl rågkross
1 dl solroskärnor
1 dl linfrön

1 dl torkade tranbär 
eller lingon
1 msk bikarbonat
2 tsk salt
1 liter filmjölk
2 dl mörk sirap

Blanda de torra ingredienserna i en bunke. 
Rör i filmjölk och sirap. Häll smeten i två 
brödformar klädda med bakplåtspapper. 
Grädda i nedre delen av ugnen till en inner-
temperatur på 98°, ca 1 tim.

Tips! Blöt bakplåtspapperna i vatten och 
krama ur dem, så går de lättare att forma.

2 limpor Tid: 15 min + 1 tim i ugnen Ugn: 175°

Filmjölksbröd med tranbär15  
min
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50 g jäst
5 dl varmt vatten (37°)
½ dl olivolja
1 tsk salt
450 g glutenfri mjölmix 
3 dl glutenfritt havregryn,  
mixat till mjöl
2 tsk torkad timjan
1 tsk flingsalt

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite av vattnet. 
Tillsätt resten av vattnet och resten av ingredienserna. 
Arbeta ihop till en deg med degkrokarna på elvispen eller 
i en köksmaskin. Ta upp en näve deg med väl mjölade 
händer och klicka ner i en muffinsplåt klädd med bak-
plåtspapper. Pudra över mjöl och strö över timjan. Låt jäsa 
ca 20 min under bakduk. Grädda mitt i ugnen ca 15 min. 

Glutenfria kuvertbröd45  
min 20 stycken Ugn: 175°

2 dl russin
3/4 dl äppeljuice 
eller vatten
ev 1 msk punsch 
eller 2 tsk arrakarom
50 g jäst
2 ½ dl mjölk (37°)
1 ägg
175 g smör, rumsvarmt
11 dl vetemjöl (660 g)
1 dl strösocker
1 msk bakpulver
½ msk kardemumma- 
kärnor, mortlade
½ tsk salt
1 ägg, till pensling 

Blanda russin, äppeljuice och ev punsch i en liten kastrull. 
Låt det få ett ordentligt uppkok och ta från värmen. Låt svalna.

Rör ut jästen med mjölken i en bunke. Tillsätt ägg, smör och 
russinen med sin lag och rör om. Blanda de torra ingredienserna 
och häll ner i bunken. Arbeta degen tills den är blank och smidig, 
ca 10 min för hand eller 5 min i degblandare. Jäs under bakduk 
ca 30 min. 

Dela degen i 12 bitar och forma till runda bullar. Lägg bullarna 
i en ugnsform, ca 35x25 cm, täckt med bakplåtspapper. Låt jäsa 
till dubbel storlek, ca 1 tim. Pensla med lättvispat ägg. Grädda i 
nedre delen av ugnen ca 25 min. Låt svalna i sin form. 

Russinbullar40  
min 12 bullar Tid: 40 min + ca 1 ½ tim att jäsa Ugn: 175°
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Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Har du frågor  
kring broschyren är du välkommen att ringa Coop kundservice  

på telefon 0771–17 17 17 vardagar 8–18. www.coop.se
ID fc8c12 g CO2

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress

DET FINNS EN CHEESECAKE FÖR VARJE TILLFÄLLE, SE MER PÅ PHILADELPHIA.SE

FROZEN SAFFRANSCHEESECAKE
MED PEPPARKAKSBOTTEN

8–10 PORTIONER

Ingredienser:
200 g pepparkakor
75 g smör
3 ägg
1,5 dl socker
300 g Philadelphia Original
3 dl vispgrädde
0,5 pkt saffran (0,25 g)

125 g färska bär, till garnering

Gör så här:
BOTTEN
Smält smöret i en kastrull. 
Krossa pepparkakorna fint i en 

matberedare. Häll över smöret 
och mixa samman. 

Klä botten på en springform 
(ca 20 cm i diameter) med 
bakplåtspapper och tryck ut de 
mixade pepparkakorna i formen.

FYLLNING
Separera äggulor och vitor och 
lägg dem i varsin skål. Vispa ägg-
gulorna tillsammans med sockret 
tills det blir pösigt.

Tillsätt Philadelphia och saffran 
i äggulevispet och vispa samman. 
Vispa grädden separat och rör 

försiktigt ner den i cheesecake- 
smeten.

Vispa äggvitorna hårt i ytterliga-
re en bunke och vänd försiktigt ner 
i smeten. Häll ner smeten i formen 
och ställ den i frysen över natten.

Ta ut cheesecaken och ställ den 
i rumstemperatur en stund innan 
servering. Dekorera med lingon, 

röda vinbär eller säsongens bär.

RECEPT FRAMTAGET 

I SAMARBETE MED KÖKET.SE
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