Smakfest
och fikaglädje!

RECEPT OCH INSPIRATION FÖR ÅRETS JULBAK

Doften av saffran
och pepparkaksbak.
Det bästa med julen är naturligtvis alla ljuvliga godsaker som hör till. Tiden före
jul är som gjord för att maxa njutningen med nedräkning, adventsfirande och
glöggmys. Så nu glömmer vi mörkret och kylan utanför fönstret och frossar
loss fullständigt!
Den här receptbroschyren är fylld med oemotståndlig julnjutning och fikaglädje.
Alla ska känna sig välkomna på fika, därför fungerar flera av recepten både för
veganer och för gäster som undviker gluten. Kolla in munsbitarna med glutenfri
kavring i muffinsformar på sidan 15 och det hejdlöst goda valnötsbrödet på sidan
17. De kommer att göra succé!
Kom ihåg att njuta medan du bakar, och låt stressen rinna av. Låt en egenbakad
chokladbiskvi långsamt smälta i munnen, eller provsmaka en lakritskola med vit
chokladtopping. Själv älskar jag att baka och hoppas att jag kan inspirera fler
till att snöra på sig förklädet!

1

tim

Saffranskransar med mandelfyllning
2 stycken Tid: 1 tim + 1 tim att jäsa Ugn: 200°

1 5 dl mjölk
1 1 ½ dl strösocker
1 g saffran (2 pkt)
1 25 g jäst
1 1 ägg
1 1 tsk kardemummakärnor,
mortlade
1 tsk salt
1 13 dl vetemjöl
+ 2 dl till utbakning
1 150 g smör, rumsvarmt
Fyllning:
4 dl mandelmjöl
1 3 dl strösocker
1 150 g smör, rumsvarmt
1 ½ dl vispgrädde
ev ½ finriven bittermandel

Värm mjölk, socker och saffran till 37°. Smula jästen i
en bunke och rör ut med lite av degspadet. Tillsätt resten
av degspadet, ägg, kardemumma och salt. Arbeta in mjölet
till en slät deg. Klicka i smöret och arbeta degen ca 10 min
för hand eller ca 5 min med köksmaskin. Låt jäsa under
bakduk ca 30 min.
Vispa ihop fyllningen med elvisp till en jämn smet. Kavla
varje del till en rektangel och bred på fyllning. Skär rektangeln
i tre bitar på längden och vik eller rulla ihop varje bit till långa
remsor. Fläta ihop remsorna och forma till kransar på plåtar
med bakplåtspapper. Fäst ihop degändarna med varandra
och ställ ev en tom konservburk i mitten så hålet inte jäser
ihop. Låt jäsa under bakduk ca 30 min.
Pensla med uppvispat ägg, strö över pärlsocker och
mandelspån. Grädda mitt i ugnen ca 20 min.

Topping:
1 1 ägg, till pensling
1 ½ dl pärlsocker
1 ½ dl mandelspån

Sara Begner,
matinspiratör
på Coop

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

SARA TIPSAR:
Du kan förstås lika
gärna göra kransarna med
färdigköpt mandelmassa,
istället för egen, som
i receptet.

= Ingredienserna finns som ekologiskt alternativ i Coops butiker.
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Biskvier med karamelliserad mjölk och flingsalt
40
min
24 stycken Tid: 40 min + tid att stelna Ugn: 200°

1 dl salta, rostade mandlar
1 2 äggvitor
1 300 g mandelmassa
Fyllning:
1 250 g rumsvarmt smör
½ burk kondenserad mjölk
(à ca 400 g)
1 ½–1 msk kakao
Topping:
1 150 g mörk choklad
flingsalt

Mixa mandlarna till ett grovt smul. Vispa äggvitan
skummig, rör ner mandlar och finriven mandelmassa.
Forma degen till 24 små bollar med florsockrade fingrar
och lägg på en plåt med bakplåtspapper. Platta till dem
lätt. Grädda mitt i ugnen ca 8 min. Låt kallna på plåten.
Vispa smör, kondenserad mjölk och kakao med elvisp till
en slät och glansig smörkräm. Spritsa eller klicka ut krämen
på bottnarna och forma till en slät topp med en bred kniv.
Låt stå i frysen ca 30 min–1 tim. Doppa biskvierna i smält
choklad och strö över lite flingsalt.

SARA TIPSAR:
Gör gärna minibitar
om du vill ha mindre
godisar.

Skumrutor med kokos
30
min
20 stycken Tid: 30 min + 3 tim i kylen

1
1
1
1
1

4

1 ½ msk gelatinpulver
1 ½ dl kokhett vatten
4 dl strösocker
1 ½ dl kallt vatten
1 äggvita
1 ½ tsk vaniljsocker
4 dl kokosflingor
1 ½ msk kakao

Blanda gelatin och hett vatten i en kopp och låt svälla
ca 5 min. Vispa ihop socker, kallt vatten, äggvita och
vaniljsocker till ett lätt skum med elvisp. Ringla ner
gelatinet under vispning och fortsätt vispa med hög
hastighet i 10–15 min.
Blanda kokos och kakao och strö ut hälften av
blandningen i en djup form med måtten 30x20 cm.
Bred ut äggvitesmeten i formen och strö över resten
av kokosblandningen. Låt vila i kylen minst 3 tim.
Skär i rutor och doppa kanterna i kokosen som ligger
kvar i formen.
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Lakritskola med vit chokladtopping
20
min
20–30 stycken Tid: 20 min + koktid och tid i kyl

Ingredienser:
250 g smör
3 dl socker
6 dl vetemjöl
2,5 dl mjölk
1 tsk Dr. Oetker Vaniljsocker
2 st ägg
1 tsk Dr. Oetker Bikarbonat
1 tsk pepparkakskryddor
ca 75 g Dr. Oetker Korinter
(en påse)
ca 50 g Dr. Oetker Mandel,
skalad hackad (en påse)
ev. efter önskemål,
Dr. Oetker Apelsinskal
eller Dr. Oetker Suckat

Kryddig julkaka
Gör så här:

Vispa smör och socker vitt och poröst med elvisp.
Tillsätt äggen, ett i taget under fortsatt vispning.
Blanda samman mjölet med bikarbonat och pepparkakskryddor och rör ned det i degen omväxlande
med mjölken. Ha sist i korinter, mandlar och ev.
apelsinskal eller suckat efter tycke och smak.
Häll kakan i en smord och bröad avlång form,
ca 1,5 liter. Sätt kakan i botten av ugnen och grädda
ca 1 timme i 180°C. Känn med sticka att kakan är
genomgräddad. Låt den färdiga kakan stå ca 10 min.
innan den lossas försiktigt ur formen.

3 dl vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
25 g smör
1 msk lakritspulver
1 100 g vit choklad
1 dl turkisk peppar, krossad
1
1
1
1

Klä en form, ca 15x15 cm, med bakplåtspapper. Häll grädde,
socker och sirap i en tjockbottnad kastrull. Koka upp och
koka kraftigt utan lock tills smeten har en temperatur på
120–125°. Det tar 30-60 min beroende på kastrullens storlek.
Rör i smöret och lakritspulvret tills allt smält och har en
jämn färg. Häll smeten i formen och l åt stelna i kylen.
Skär eller klipp kolan i 20–30 bitar och doppa ena sidan
i smält vit choklad. Strö över lite krossad turkisk peppar
och låt stelna i kylen. Slå ev in varje bit i smörpapper.
Förvara kolorna i kylen.

Tips: Om kakan får för mycket färg innan den är
helt genomgräddad kan den täckas med bakplåtspapper. Kakan är lämplig att frysa in.

Kvalitet är bästa recept.
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1

tim

Saffransmorotskaka med vit chokladsmörkräm
16 bitar Tid: 1 tim + gräddningstid Ugn: 150°

1 3 ägg
1 3 dl rårörsocker
½ g saffran (1 pkt)
1 4 dl finrivna morötter
1 2 dl neutral olja
1 4 dl vetemjöl
1 2 tsk bakpulver
1 2 tsk malen kardemumma
1 1 tsk vaniljsocker
Vit chokladsmörkräm:
1 3 dl strösocker
¾ dl vatten
1 150 g vit choklad
1 3 äggvitor
1 ½ msk vaniljsocker
1 krm salt
1 300 g smör, rumsvarmt

Smörj och bröa en form med löstagbar kant, ca 23 cm i diameter.
Vispa lätt ihop ägg, socker och saffran. Rör ner morötter och olja.
Blanda ihop de torra ingredienserna och rör ner i smeten, häll i
formen. Grädda i nedre delen av ugnen ca 1 tim och 15 min.
Kontrollera att kakan är torr med en sticka, låt kallna.
Smörkräm: Koka socker och vatten till en temperatur på 118°.
Smält chokladen varsamt över ett vattenbad. Vispa äggvita,
vaniljsocker och salt med elvisp till ett fast skum. Häll i sockerlagen i en tunn stråle under fortsatt vispning. Sänk hastigheten
på vispen och vispa marängen sval, ca 10 min. Klicka i smöret
lite i taget under långsam vispning. Tillsätt den smälta chokladen.
Fyll en spritspåse och låt ligga i kylen att stelna minst 1 tim.
Dela kakan i 2 bottnar. Spritsa hälften av smörkrämen
mellan bottnarna och spritsa ut resten ovanpå. Toppa med
granatäppelkärnor.

1 granatäppelkärnor,
till garnering

Skånska mjuka frukostpepparkakor
30
min
Ca 20 stycken Ugn: 200°

1 7 dl vetemjöl
1 msk bikarbonat
1 3 dl ljus sirap
1 1 msk mjöl
2 tsk pepparkakskrydda
1 smör och en mild ost till
servering, t ex Herrgård
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Blanda mjölet med bikarbonat och tillsätt resten av
ingredienserna. Arbeta ihop till en deg med händerna.
Plasta in degen och låt vila i kylen under natten.
Dela degen i 20 bitar, använd lite mjöl om det känns
kladdigt. Forma till bollar och platta till på en plåt
med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen ca 8 min.
Låt svalna på plåten. Servera med smör och ost.
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Ris à la Malta-bowl med tropisk frukt
20
min
4 portioner

1
1
1
1
1
1

1 ½ dl vispgrädde
1 dl skalade mandlar
500 g risgrynsgröt
1 tsk vaniljsocker
strösocker
blandad exotisk frukt,
t ex stjärnfrukt,
drakfrukt, physalis, 		
mango, passionsfrukt, 		
apelsin

Vispa grädden fluffig. Hacka mandlarna fint. Blanda risgrynsgröten med grädden, mandlarna och vaniljsocker.
Smaka av med socker. Fördela i 4 serveringsskålar och
toppa med skivad och tärnad frukt.

*
Saffranskladdkaka med mandelmassa är en variant av
kladdkaka där saffranet och mandelmassan ger en
härligt kladdig kaka med varm och rund smak.
INGREDIENSER

TILLAGNING

3 dl

strösocker

2½ dl

vetemjöl

2 msk

vaniljsocker

1 Sätt ugnen på 200°C.
2 Blanda socker, mjöl, vaniljsocker och salt i en bunke. Rör ner

1 krm

salt

3 st

ägg

100 g

mandelmassa

1g

saffran

150 g

Milda margarin

äggen.

3 Riv mandelmassan och vänd ner den i smeten.
4 Smält margarinet och rör i saffranet, tillsätt till smeten. (se till att
skrapa ur kastrullen med slickepott så all saffran kommer med).

5 Smörj en form med avtagbar kant med flytande margarin och

mjöla. Gräddar du med över och undervärme ska kakan gräddas i mitten i 18-23 minuter beroende på hur kladdig du vill ha
kakan.

6 Servera ljummen eller kall med bär och en klick Milda Visp 20%.
* 65% mindre klimatpåverkan. Livscykelanalys visar att Milda Mat & Bak 80% har åtminstone 65% lägre utsläpp av växthusgaser än
smör 80% tillverkat i Sverige. Läs mer på milda.se/hallbarhet.

11

SARA TIPSAR:
Enklaste sättet att
göra egna praliner!
Testa med annan
choklad och valfri
fyllning.

Hasselnötsfyllda
20
min
chokladpraliner
14 stycken Tid: 20 min + 1 tim i kylen
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Vaniljfudge
20
min
med polka
ca 20 stycken Tid: 20 min + 1 tim i kylen

ca 200 g vita chokladknappar
1 ca 1 dl hasselnötskräm eller nutella,
rumsvarm
1 hasselnötter, gärna torrostade

1 400 g vit choklad, hackad eller knappar
1 burk dulce de leche (400 g)
1 1 tsk vaniljsocker
2 dl krossade polkagrisar

Smält chokladen varsamt över vattenbad.
Pensla insidan av en isbitskarta av mjuk silikon
med en del av chokladen, tänk på att det ska
räcka till att täcka pralinerna också. Låt stelna
helt i kylen, ca 15 min. Spritsa ner hasselnötskrämen i formarna så de fyller ca ½ av formarna,
stick ner en hasselnöt i varje pralin. Låt stelna i
kylen, ca 15 min. Pensla ovansidan med resten
av den smälta chokladen. Låt stelna i kylen.
Lossa försiktigt chokladbitarna ur formen och
förvara pralinerna i en burk med tättslutande
lock i kylen.

Blanda choklad, dulce de leche och vaniljsocker i en kastrull. Värm under omrörning
på svag värme tills chokladen smält. Rör ner
hälften av polkagriskrosset. Häll smeten i en
liten form med bakplåtspapper. Låt stelna i
kylen minst 1 tim. Forma fudgen till små
bollar och rulla i resten av polkagriskrosset.
Förvara i kylskåp.

10
min

Rosa chokladbräck
med hallon och blåbär
ca 10 bitar Tid: 10 min + tid att stelna

150 g vita chokladknappar
150 g rosa chokladknappar
½ dl frystorkade hallon
½ dl torkade blåbär
½ dl mandelsplitter

SARA TIPSAR:
Går jättebra att göra
med mörk choklad eller
annan valfri chokladkombination.

Smält chokladen varsamt var för sig och bred
ut i ett tunt lager på ett bakplåtspapper.
Strö över all topping direkt och låt stelna i
kylen, ca 10 min. Förvara i kylen och bryt i bitar
vid servering.
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Rågbröd med solrosfrön och äpple
20
min

1 bröd Tid: 20 min + 1 tim 30 min jästid + 1 tim i ugnen Ugn: 200°

1 25 g jäst
4 dl vatten, fingervarmt
1 1 äpple, grovrivet
1 1 dl mörk sirap
1 1 msk spiskummin
1 ½ tsk salt
1 1 ½ dl solroskärnor
1 ½ dl hela linfrön
1 4 dl rågmjöl
1 5 dl vetemjöl

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite av vattnet.
Tillsätt resten av vattnet, äpple, sirap, spiskummin och
salt. Rör ner frön och mjöl och arbeta degen ca 10 min
för hand eller ca 5 min med maskin till en jämn, ganska
lös deg. Låt jäsa under bakduk ca 45 min.
Häll upp degen i en brödform klädd med bakplåtspapper
(ca 1 ½ liter). Strö gärna över solroskärnor. Låt jäsa under
bakduk ca 45 min till.
Grädda i nedre delen av ugnen ca 1 tim, till en innertemperatur på 96–98°. Täck ev med bakplåtspapper
mot slutet av gräddningstiden om brödet blir för mörkt.
Låt svalna lite i formen. Ta bort pappret och linda in
brödet i handdukar. Låt vila till nästa dag.

Glutenfri kavring i muffinsplåt
40
min
15 stycken Ugn: 175°

500 g glutenfri mjölmix med högt
fiberinnehåll
1 msk anisfrön, mortlade
1 msk fänkålsfrön, mortlade
1 ½ tsk bikarbonat
1 ½ tsk salt
1 3 dl filmjölk
1 1 ½ dl bryggt kaffe, svalnat
1 dl muscovadosirap
eller brödsirap
1 50 g smält smör, till pensling
14

Blanda alla torra ingredienser i en bunke.
Tillsätt filmjölk, kaffe och sirap och rör ihop
till en jämn, ganska lös deg. Fördela degen i en
muffinsplåt klädd med bakplåtspapper eller
penslad med smör. Grädda mitt i ugnen ca 25 min.
Pensla bröden med smält smör så fort de tagits ut
ur ugnen. Låt svalna i formen.
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Valnötsbröd med sötpotatis
20
min

1 bröd Tid: 20 min + 1 tim jästid + 35 min i ugnen Ugn: 250° och 200°

1 25 g jäst
1 3 dl havredryck
1 1 msk honung eller ljus sirap
1 ½ tsk salt
1 3 dl dinkelmjöl fullkorn
1 3–4 dl vetemjöl special
1 1 ½ dl grovt hackade valnötter
(ca 75 g)
1 1 dl grovt strimlade aprikoser
(ca 75 g)

Smula jästen i en bunke. Värm havredrycken till 37°
och rör ut jästen i lite av drycken. Tillsätt resten av
drycken, honung, salt, dinkelmjöl och vetemjöl (spara
lite till utbakningen). Arbeta ca 10 min för hand eller
ca 5 min med maskin till en jämn och smidig deg.
Tillsätt valnötter och aprikoser på slutet. Låt jäsa
under bakduk ca 30 min.
Ta upp degen på mjölat bakbord och forma till en rund
bulle. Lägg bullen på en plåt med bakplåtspapper.
Tryck ut degen lite och pudra över mjöl. Låt jäsa ca 30
min.
Snitta gärna brödet med en kniv. Sätt in brödet mitt i
ugnen på 250°. Sänk ugnstemperaturen direkt till 200°
och grädda till en innertemperatur på 96°, ca 35 min.
Täck ev med bakplåtspapper mot slutet av gräddningstiden om brödet blir för mörkt. Låt svalna på galler
under bakduk.

SARA TIPSAR:
Låt jäsa 5–10 min
i formen, snitta
ett mönster på ytan
med en vass kniv.
4 PORT | TILLAGNING: 60 MIN

CHOCOLATE GINGERBREAD COOKIES
• 125 g smör

1. Sätt ugnen på 175 °C.

• 1 dl muscovadosocker

2. Vispa smör och muskovadosocker
fluffigt. Tillsätt sirap.

• 1 dl mörk sirap
• 3 ½ dl vetemjöl
• 1 tsk Santa Maria Bikarbonat
• 2 tsk Santa Maria Ingefära, malen
• 2 tsk Santa Maria Kanel, malen
• 1 krm Santa Maria Nejlikor, malda
• 1 tsk kakao
• 200 g mörk choklad

3. Rör ihop vetemjöl, bikarbonat,
kryddor och kakao i en bunke.
4. Blanda smör, mjöl och kryddor till
en jämn smet, vänd därefter i den
hackade chokladen.
5. Dela degen i 25 bitar, rulla bitarna
till kulor och lägg dem glest på en
plåt med bakplåtspapper. Platta till
kulorna lite och grädda mitt i ugnen
i cirka 10–14 min.

Fler goda recept hittar du på santamaria.se

I

santamariasverige
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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 ägggulorna tillsammans med sockret
tills det blir pösigt.
Tillsätt Philadelphia och saffran
i äggulevispet och vispa samman.

Vispa grädden separat och
rör försiktigt ner i cheesecake-smeten.
Vispa äggvitorna hårt i
ytterligare 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.

Proseccomarinerade jordgubbar
120
min
med jordgubbsmousse
4–6 portioner
Jordgubbsmousse:
2 gelatinblad
1 2 äggvitor
1 1 ½ dl strösocker
1 250 g frysta jordgubbar, tinade
1 dl prosecco
1 2 dl vispgrädde
Till servering:
1 ca 20 jordgubbar
2 dl prosecco
Noblesse
guldpulver

Servera samma dag
som moussen tillagas.

Blötlägg gelatinbladen ca 5 min i kallt vatten.
Rör äggvita med socker i en bunke, gärna av metall,
över vattenbad tills sockret smält. Ta från värmen
och vispa med elvisp till en glansig maräng, ca 5 min.
Mixa jordgubbarna till en puré och blanda med
proseccon. Vispa grädden fluffig. Smält gelatinbladen
försiktigt i en kastrull och rör ner ca 1 dl av jordgubbspurén. Vänd varsamt ner resterande puré och vispad
grädde i marängen. Rör till sist ner gelatinet.
Låt moussen stå ca 1 tim i kylen.
Vid servering: Tärna jordgubbarna fint och lägg i
serveringsglas. Häll på lite prosecco och skeda
eller spritsa i moussen. Pensla noblessbladen med
vatten och doppa i guldpulver. Stick ner i moussen
tillsammans med en jordgubbshalva.

SARA TIPSAR:
Använd gärna
flädercider som
ett alkoholfritt
alternativ.

MER INSPIRATION HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE
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TRE LÄCKRA
KLAPPAR SOM GÖR
JULEN GODARE.

Världens mest sällsynta choklad!
Naturligt rosa med lätt syrlig, fruktig smak
och viss sötma.

Världens kanske godaste choklad?
Vit choklad med kolasmak
och lite sälta.

Äntligen en mandelmassa utan socker!
Högt mandelinnehåll ger den rätta smaken.

MILJÖMÄRKT
5041 0787 Kroonpress
26 g CO2

ID b752

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

