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Har ni tänkt på varför man gör eget godis 
bara till jul? För nog dimper det ner några 
godsaker i kundvagnen även under andra 
delar av året. Vore det då inte bättre att göra 
dem själv, så att man vet vad de innehåller? 
På Hemmets Journal är vi väldigt förtjusta i 
att göra godsaker och vill gärna dela med 
oss av våra favoriter. Här får ni alla recept 
man kan önska på kola, knäck, tryffel och 
fudge. Och inte nog med det – ni får också 
smarta tips, lite kuriosa, julpyssel  
för både stora och små, goda presenter att 
ge bort och sist men inte minst visar vi  
steg för steg hur man gör söta marsipan-
jordgubbar! Varsågoda 
och njut av vår lilla 
bok full av godsaker 
– året om!

Daniela Gossell 
Matredaktör

I samarbete med

www.dansukker.se
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Romtryffel
25 stycken:
1 1/2 dl vispgrädde
300 g mörk choklad, 55%
2 msk florsocker
1–2 msk rom eller pressad 
apelsinsaft
25 g mjukt smör
Garnera med:
3 msk florsocker
1 msk vaniljsocker

Gör så här:
1. Koka upp grädden i en 
kastrull. Hacka chokladen 
och lägg i en skål. Häll den 
varma grädden över chokla-
den och rör om tills chokla-
den smält. Värm eventuellt 
lite till om chokladen inte 
smälter helt. 
2. Smaksätt med florsocker 
och rom och rör i smöret  

i klickar. Låt tryffeln stel-
na så att den går att rulla 
till små kulor. 
3. Garnering: Blanda flor-
socker och vaniljsocker 
och rulla kulorna i bland-
ningen eller sikta bland-
ningen över kulorna.

Mozartkulor
30 stycken:
250 g nougat
ca 500 g mandelmassa
200 g mörk choklad
25 g ljus choklad

Gör så här:
1. Skär nougaten i 30 tär-
ningar. Skiva mandelmas-
san i 30 skivor och lägg en 
nougatbit på varje skiva. Vik 
mandelmassan runt nouga-
ten och rulla till en kula.

2. Smält chokladen över 
vattenbad. Doppa kulorna 
i chokladen och låt stelna. 
3. Smält den ljusa chokla-
den över vattenbad och 
ringla den över kulorna. 
Låt stelna.

Vit chokladtryffel
20 stycken:
1 dl vispgrädde
25 g smör
300 g vit choklad
Smaksättning:
1 msk Cointreau eller 1 msk 
pressad limesaft
Garnera med:
florsocker
riven vit choklad

Gör så här:
1. Koka upp grädde och 
smör i en kastrull. Ta kast-

Visste du att ...
... Mozartkulan skapa-
des 1890 i Salzburg av 
konditorn Paul Fürst. 

Den uppkallades efter 
Wolfgang Amadeus 

Mozart i samband med 
dennes hundraåriga 

dödsdag. 

Romtryffel



5

rullen från värmen. Rör  
i hackad choklad och rör 
om tills chokladen smält. 
2. Tillsätt Cointreau och 
låt tryffeln stelna i kylskåp, 
ca 2 timmar.
3. Garnering: Forma kulor 
av smeten och rulla dem  
i florsocker blandat med  
riven vit choklad.  Lägg ev 
tryfflarna i små formar.

Choklad-  
och hallonbollar
180 g smör
2 dl mörkt muscovadorörsocker 
2 tsk vaniljsocker 
3 msk kakao
50 g mörk choklad
7 dl havregryn
1 msk konjak eller äppeljuice
2 msk frystorkade krossade 
hallon

Garnera med:
100 g smält mörk choklad
frystorkade hallon

Gör så här:
1. Rör rumsvarmt smör 
och muscovadorörsocker 
smidigt och mjukt. Till-
sätt vaniljsocker, kakao, 

finhackad choklad,  
havregryn och konjak. 
Vänd ner de frystorkade 
hallonen. 
2. Forma bollar av smeten 
och doppa dem i smält 
choklad. Garnera gärna 
med några krossade  
frystorkade hallon.

Mozartkulor

Vit chokladtryffel

Choklad- och hallonbollar

Tryffel  
& fudge

Mandelmassa
Skålla och skala 250 g söt-
mandel. Låt mandeln torka 
innan den mixas (se sidan 
18).  Mixa mandlarna till ett 
fint pulver i hushållsmixer. 
Tillsätt 2 1/2 dl strösocker 
och mixa i ca 5 minuter  till 
en slätt och lite varm massa.
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Chokladtryffel
ca 40 stycken:
1 1/2 dl vispgrädde
50 g smör
1 tsk vaniljsocker
250 g mörk choklad
1 msk ljus sirap
valfri smaksättning
Garnera med:
kakao
 
Gör så här:
1. Koka upp grädde och 
smör i en kastrull. Tillsätt 

vaniljsocker och hackad 
choklad och rör om till en 
slät smet. När temperatu-
ren sjunkit till 30°, tillsätt 
sirap och smaksättning, 
och rör om.
2. Häll upp chokladen  
i en plastad form som är  
ca 15x15 cm och låt stå 
svalt för att stelna.  
Skär tryffeln i fyrkanter 
som rullas till bollar. 
Rulla bollarna i kakao. 
Förvaras svalt.

Variera mera!
Du kan smaksätta 
tryffeln med exem-
pelvis kanel, karde-
mumma, peppar-
myntsolja, chili, rivet 
citrusskal, björnbär, 
mörk rom, whisky, 
ingefära, eller pep-
parkakskryddor. Om 
du tröttnat på att 
rulla dem i bara  
kakao kan du rulla 
tryfflarna i smaksatt 
socker eller kakao. 
Blanda rörsocker och 
kanel eller strösocker 
och rivet citron- eller 
apelsin skal som har 
fått stå framme och 
torka.

Chokladtryffel
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Rombollar
50 stycken:
150 g choklad
150 g smör
3 ägg
1 dl ljust muscovadorörsocker 
1 tsk vaniljsocker 
1/2 tsk flingsalt 
2 dl vetemjöl

2 msk mörk rom, kan ersättas 
med 2 msk muscovadosirap 
rörsocker strö att rulla  
bollarna i
Ugn: 175º

Gör så här:
1. Klä en form, 20 x 20 cm, 
med bakplåtspapper. 
Hacka chokladen.
2. Smält smöret i en  
kastrull.  Ta kastrullen 
från värmen och tillsätt 
chokladen.
3. Vispa ägg, muscovado 
socker, vaniljsocker och salt 
i en stor skål. Tillsätt chok-
lad- och smörblandningen 
och vänd ner mjölet.
4. Häll smeten i formen. 
Tillaga i ugnen, ca 10 mi-
nuter. Låt kakan svalna 
helt.
5. Smula ner kakan i en 
stor vispskål och tillsätt 
romen under långsam  
omrörning. Rör om tills 
smeten börjar gå ihop  
och man kan forma bollar 
av den.
6. Rulla små bollar av  
smeten. Rulla bollarna  
i sockret.

Söta kokosbites
ca 30 stycken:
1 dl mörkt muscovado- 
rörsocker 
2 msk muscovadosirap 
1 dl riven kokos
2 dl hackad mandel
1 dl sötad kondenserad mjölk
200 g mörka chokladknappar 
eller hackad mörk choklad
Topping:
riven kokos, hackad mandel 
eller strössel
 
Gör så här:
1. Blanda muscovado- 
rörsocker, muscovadosirap, 
kokos, mandel och konden-
serad mjölk till en smet.
2. Rulla smeten till små 
bollar. Låt bollarna stå  
i kylen i 30 minuter.
3. Smält chokladen. Doppa 
bollarna i chokladen så att 
de blir helt täckta. Lägg 
dem på ett bakplåtspapper. 
Garnera med valfri topping.

… har sitt ursprung på 
Mauritius och utvinns ur 
sockerrör. Det ljusa sockret 
påminner om smörkola 
och det mörka har  
ett drag av lakrits. Mörkt 
muscovadorörsocker  
passar i såser, marinader, 
chokladkakor och glass. 
Ljust muscovadorörsocker 
passar bra till fisk och rot-
frukter och det förhöjer 
smaken på bröd, kakor, 
desserter, marinader, såser 
och inläggningar.

Muscovadorörsocker 

Rombollar

Söta kokosbites

Tryffel  
& fudge
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Bärtryffel

Muscovadosirap
… utvinns ur sockerrör som växer på 
Mauritius. Det är en mörk och smak-
rik sirap som har en fin ton av lakrits. 
Den praktiska flaskan är lätt att do-
sera ur. Sirapen har många 
användingsområden. Den är exem-
pelvis god att ringla över glass och 
att använda i desserter. Den är 
också perfekt som smaksättare och 
krydda i matlagning och i bakning.

Tips!
Istället för en 

kaka till kaffet, 
servera några  

bitar julgodis på 
ett litet, vackert  

fat.
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Bärtryffel
ca 30 stycken:
300 g mörk choklad 
100 g bär, t ex svarta vinbär, 
hjortron eller hallon
1/2 dl muscovadosirap 
1/2 dl vispgrädde
50 g smör
Garnera med:
kakao eller rostade hackade 
nötter

Gör så här:
1. Bryt chokladen i små  
bitar och lägg den i en skål.
2. Koka upp bär, sirap, 
grädde och smör i en kast-
rull. Slå den varma bland-
ningen över chokladen och 
mixa eller rör tills chokla-
den smält. Låt svalna i kyl-
skåpet i minst 1 timme.
3. Forma små tryfflar med 
en sked och händerna, och 
rulla dem i valfri garnering.

Chokladtryffel  
med stjärnanis
50–60 stycken:
200 g mjölkchoklad
250 g mörk choklad

2 dl vispgrädde
3 stjärnanis
3 msk muscovadosirap 
kakao
 
Gör så här:
1. Klä en form, 20 x 20 cm, 
med bakplåtspapper.
2. Hacka chokladen. Värm 
upp grädde och stjärnanis 
så att grädden nästan ko-
kar. Ta kastrullen från vär-
men och låt stå i 5 minuter.
3. Värm upp grädden igen 
och rör ner den hackade 
chokladen och sirap.  
Ta upp stjärnanisen.
4. Häll smeten i formen 
och täck med plastfolie. Låt 
stå i kylskåp i minst 1 dygn. 
Skär upp i rutor och pudra 
över kakao.

Hallontryffel 
40 stycken:
1 dl vispgrädde
50 g smör
300 g mörk choklad, minst 50% 
1/2 dl kesella, 10%
ca 50 g hallon, 
2 msk hallonpuré 
Garnera med:
kakao
florsocker

Gör så här:
1. Koka upp grädde och 
smör. Ta kastrullen från 
värmen och rör i hackad 
choklad. Rör om tills chok-
laden smält. Rör i kesella. 
2. Mosa hallonen genom en 
sil och rör sedan ner 2 msk av 
hallonpurén i chokladbland-
ningen. Låt stelna i kylen.
3. Rulla kulor och rulla 
dem i kakao blandat med 
florsocker.

Tryffel  
& fudge

Chokladtryffel

Hallontryffel
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Pepparmintsfudge
ca 50 bitar:
3 dl vispgrädde
3 dl mörkt muscovado- 
rörsocker 
1 dl ljus sirap 
2 tsk vaniljsocker 
1/2 dl glykossirap 
50 g smör
100 g mörk choklad
1 dl krossade polkagrisar

Gör så här:
1. Blanda grädde, muscova-
dorörsocker, sirap och va-
niljsocker i en kastrull och 
koka tills massan har en 
temperatur på 120°, eller 
gör ett kulprov (se sidan 
30). Rör så att smeten inte 
bränner fast i botten. Ta 
kastrullen från plattan och 
rör i glykossirap och smör. 
Sätt tillbaka kastrullen på 
plattan och koka upp igen. 
Bryt chokladen i mindre 
bitar och rör ner i smeten.
2. Klä en form, ca 15x20 
cm, med bakplåtspapper. 
Strö ut polkagriskrosset  
i botten på formen. Häll på 
smeten. Låt stå svalt för  
att stelna. Skär i rutor.

Söta paket
ca 30 stycken:
ca 500 g mandelmassa,  
recept se sidan 5
250 g nougat
200 g mörk choklad, 70%
200 g vit choklad
Kristyr:
1 äggvita
4 dl florsocker
4 droppar ättiksprit
ev röd hushållsfärg

Gör så här:
1. Dela mandelmassan i två 
bitar. Kavla ut bitarna, mel-

lan plastfolie, till avlånga 
plattor som är 7 mm tjocka. 
Ta bort plastfolien på ovan-
sidan av plattorna.
2. Kavla ut nougaten, mel-
lan plastfolie, till en platta 
som är lika stor som man-
delmassaplattorna. Ta för-
siktigt bort plastfolien på 
ena sidan av nougatplattan 
och lägg den på en man-
delmassaplatta. Ta bort 
plastfolien. Lägg på den 
sista mandelmassaplattan 
och ta bort plastfolien. 
Skär ut fina ”paket” med 
en riktigt vass kniv.
3. Smält chokladen över 

ett vattenbad och doppa 
paketen i chokladen. Ställ 
på bakplåtspapper och låt 
chokladen stelna.
4. Kristyr: Vispa ihop ägg-
vita, florsocker och ättik-
sprit med elvisp. Spritsa 
snören på paketen. Vill du 
ha en liten lackprick på  
paketen färgar du lite av 
kristyren röd.

Vaniljaromen i 
vaniljsocker är 
en  blandning av  
naturidentisk 
vaniljarom som utvinns 
ur granved (lignin) och 
vanilj som utvinns ur  
vaniljstänger från vanilj-
orkidén. Rekommenderad 
mängd vaniljsocker för  
4 portioner är 1–2 teskedar. 
Önskas mer sötma rekom-
menderas florsocker. 

Vaniljsocker 

Pepparmintsfudge

Pepparmint och 
choklad är riktigt 
bra smakkompisar!
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Tips!
Gör din egen advents- 

kalender och spritsa siffror 
på de söta paketen istället 

för snören. Det är också 
fint att lägga paketen i 

cellofanpåsar, knyta ihop 
och hänga upp. 

Söta paket
Tryffel  
& fudge
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Trådprov! 
Ta en droppe av 

lagen mellan finger-
topparna och när 
lagen trådar sig är 

den klar.

Mandelrutor
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Mandelrutor
En finkaka som funkar 
på julens gottebord.
25 stycken:
200 g sötmandel
3 1/2 dl florsocker
3 äggvitor
Kräm:
3 msk vatten
1 dl strösocker
3 äggulor
100 g smör
1 1/2 msk kakao
Garnera med:
20 g mörk choklad
chokladgarnering
Ugn: 175°

Gör så här:
1. Skålla, skala mandeln.
Torka mandeln (se sidan 
18). Mal mandeln på 
mandelkvarn. Blanda 
mandeln med siktat  
florsocker. 
2. Vispa äggvitorna till 
hårt skum och blanda 
med mandeln. Bred ut  
i en form, ca 32x27 cm, 
med bakplåtspapper  
i botten. Grädda i nedre 
delen av ugnen, 20 minu-
ter. Låt svalna och skär  
i rutor.
3. Kräm: Koka vatten och 
socker tills det håller 
trådprovet (se sidan12). 
Vispa upp gulorna i en 
skål och tillsätt socker-
lagen. Vispa tills det 
svalnat. Rör i rumsvarmt 
smör i klickar och kakao.
4. Lägg ihop med kräm 
mellan. Garnera med 
smält choklad och chok-
ladgarnering. Förvara  
i kylen.

Mintstjärnor
ca 40 stycken:
5 dl florsocker
1 msk glykossirap
1/2 äggvita
3 krm pepparmyntsarom
200 g mörk choklad
Garnera med:
kristyr, se recept, finns även 
färdig i tub
silverkulor

Gör så här:
1. Blanda florsocker, glu-
kos, äggvita och peppar-
myntsarom i skålen till 
matberedaren med kni-
ven monterad. Kör tills 
massan binder ihop.
2. Ta upp massan på ar-
betsbänk och knåda den 
smidig. Kavla ut med 
florsocker till en platta 
som är 1 cm tjock. Ta ut 
stjärnor med ett litet 
mått och lägg dem på ett 
fat där de får torka en 
stund.
3. Hacka chokladen. 
Lägg hälften i en glasskål 
och smält i mikron på 
full effekt, ca 2 minuter. 
Rör om. Tillsätt resten av 
chokladen och rör om 
tills den smälter. 
4. Doppa stjärnorna  
i chokladen. Lägg dem  

på ett galler och låt dem 
stelna i rumstempe-  
ratur.
5. När chokladen stel-
nat, garnera med en 
droppe kristyr och en 
silverkula. Låt torka och 
lägg mintstjärnorna i en 
vacker ask.

Pepparmyntskristyr
Vispa 2 dl florsocker 
med 1/2 äggvita,  
2 droppar ättiksprit  
och 2 droppar peppar-
myntsarom kraftigt 
med en elvisp.

Glykossirap
… är en blandning av olika 
sockerarter som utvinns ur 
vetestärkelse. Glykossirapen 
hämmar kristallisering och 
när man använder den i 
t ex glass får glas-
sen en krämig och 
mjuk konsistens. 
På samma sätt 
motverkar gly-
kossirapen att 
kolan kristal-
liseras och blir 
grynig.

Småkakor & konfekt

En liten 
godbit 
till kaffet!
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Sesamknäck
ca 30 stycken:
1 dl sesamfrön
1 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap 
1 1/4 dl rörsocker strö 
1 msk vaniljsocker
  
Gör så här:
1. Rosta sesamfröna i torr 
stekpanna. Ställ åt sidan. 
2. Blanda grädde, sirap, 
rörsocker och vaniljsocker 
i en stor mikrosäker skål 

och rör om. Tillaga i mik-
ron på 750 W i 6 minuter. 
Rör om. Tillaga i ytter- 
ligare 2 minuter. Mät even-
tuellt temperaturen på  
smeten, som bör vara 135°.
3. Blanda i sesamfröna  
och skeda upp smeten  
i knäckformar.

Aniskola
ca 40 stycken:
2 dl vispgrädde
2 msk hel anis
1 1/2 dl ljus sirap
1/2 dl glykossirap
2 dl rörsocker strö

Gör så här:
1. Häll grädde och anis  
i en kastrull och sjud under 
lock i 10 minuter. Sila bort 
anisfröna. Tillsätt all sirap 
och socker och koka i  
ca 20 minuter eller tills tem-
peraturen är 120–125°. Eller 
gör ett kulprov  (se sidan 30). 
2. Häll upp i en form, ca  
12 x 20 cm. Låt stelna. Skär  
i bitar och slå in i papper.

Knäck

Sesamknäck

Knäck
80 stycken:
2 dl strösocker
2 dl vispgrädde
2 dl ljus sirap
25 g smör
1 dl skållad, skalad och 
hackad sötmandel

Gör så här:
1. Blanda socker, grädde, 
sirap och smör i en kast-
rull. Koka under omrör-
ning tills smeten smält 
ihop.
2. Fortsätt koka i 30–45 
minuter, eller tills tem-
peraturen är 125–130°, 
rör då och då. Rör i man-
del och häll upp i knäck-
formar. Låt stelna.

Aniskola
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Sjuminuterskola
ca 40 kolor:
4 msk smör
2 dl strösocker
1 dl sirap
½ dl kakao

 Gör så här:
1. Blanda alla ingredien-
ser i en kastrull och koka 
upp. Sänk värmen och 
låt kolan småkoka i  
7 minuter. Tänk på att  
du inte får röra i kolan 
under koktiden.
2. Lägg ett bakplåtspap-
per i botten på en form, 

ca 20x30 cm, och häll 
smeten i formen. Låt  
kolan halvstelna. Klipp 
eller skär i bitar med  
oljad kniv.  
3. Slå in i cellofanpap-
per. Vi använde metall-
band som presentsnöre. 
Du hittar metallband  
i hobbyaffärer.

Sjuminuterskola

Tips!
Använd alltid en 

tjockbottnad kastrull 
när du kokar kola, 

så bränner den 
inte vid lika 

lätt.

Kola & 
knäck
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Ingefärsknäck
ca 40 stycken:
1 dl vispgrädde
1 dl ljus ekologisk sirap
1 dl strösocker
1/2 tsk ingefära
50 g sötmandel
ischokladformar i metall

Gör så här:
1. Blanda vispgrädde,  
sirap och socker i en 
tjockbottnad kastrull. 
2. Koka smeten tills den 
håller för ett kulprov (se 
sid 30). Använder du en 
sockertermometer är  
smeten klar vid ca 120°. 
Rör om då och då.
3. Dra kastrullen från 
plattan och tillsätt  
ingefära och skållad  
och hackad mandel.
4. Fördela smeten  
i formarna med hjälp av 
två skedar. Låt knäcken 
stå svalt för att stelna. 
Förvaras i kylskåp.

Chokladkola med 
muscovadorörsocker
ca 40 stycken:
100 g smör eller margarin
1/2 dl kakao
2 dl vispgrädde
3 dl mörkt muscovado- 
rörsocker
1 dl ljus ekologisk sirap
2 msk vaniljsocker 
100 g mörk choklad

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser  
i en tjockbottnad kastrull 
och koka upp. Låt sjuda un-
der omröring då och då tills 
temperaturen är 125º. An-
vänd gärna en sockertermo-
meter, annars kan man testa 
att droppa lite av kolasme-
ten i ett glas kallt vatten, 
bildar den en rund halv-

Polkakola

Chokladkola
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Polkakola
ca 30 stycken:
100 g smör
3 dl strösocker
2 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap
4 msk kakao
1 krm salt
2 msk glukossirap
Garnera med:
50 g hackade polkagrisar

Gör så här:
1. Blanda smör, socker, 
grädde, sirap, kakao, salt 
och glukos i en kastrull 
och koka i ca 1 timme. 
Rör om då och då. När 
smeten är 124° är den 
klar. Koktiden beror på 
hur häftigt smeten kokar 
och hur vid kastrullen är, 
så det är bra att använda 
en termometer.
2. Häll upp smeten i en 
form, 15x20 cm, som är 
klädd med bakplåtspap-
per. Strö över hackade 
polkagrisar och låt stelna.
3. När kolan är ”halv-
stel”, klipp den i lagom 
stora bitar och låt den 
stelna helt. Förpacka 
gärna i cellofan eller  
lägg vackert i en ask.

mjuk kola så är den klar. Det 
tar 30–40 minuter innan 
den når rätt temperatur.
2. Häll ut kolasmeten i en 
form med bakplåtspapper 
och låt stelna. Skär kolan  
i lagom stora bitar. 
3. Smält chokladen över 
vattenbad och doppa varje 
bit i chokladen. Ställ ko-
lorna på galler för att stel-

na. Slå in kolan i snyggt 
papper om så önskas.

Lakritsknäck  
med mandel
1 liten plåt:
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
2 dl vispgrädde
2 dl hackad sötmandel
1 dl krossad Turkisk peppar

Gör så här:
1. Koka upp socker, sirap och 
vispgrädde i en tjockbottnad 
kastrull. Rör om då och då.
Sänk värmen och låt små-
koka i 20–30 minuter tills 
smeten håller 134° och  
smeten blivit seg. Har du  
ingen sockertermometer, gör 
ett kulprov (se sidan 30).
2. Hacka under tiden man-
deln och Turkisk peppar 
och lägg hälften på en plåt 
med bakplåtspapper.
3. När knäcken är klar, 
blanda ner resterande  
mandel och Turkisk  
peppar. Häll smeten över 
plåten. Låt stelna i rums-
temperatur.
4. Bryt knäcken i bitar och 
förvara i en burk med smör-
papper mellan lagren så att 
det inte kladdar.

Lakritsknäck

Kola & 
knäck
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Recept: Kerstin Svensson  Foto: Olof Abrahamsson

marsipan

GÖR DET SJÄLV!

Gör din egen marsipan
Skålla och skala 300 g man-
del. Torka mandeln i ugnen 
på 75º. Det går inte att mala 
mandeln om den är blöt. 
Mal mandeln i mandel-
kvarn. Koka upp 1 ½ dl vat-
ten och 50 g smör i en kast-
rull. Tillsätt 1 ½ dl 
vetemjöl och rör om tills 
degen släpper kanterna. Låt 
svalna något. Blanda mald 
mandel, smör- och mjöl-
blandningen och ca 700 g 
florsocker till bra konsis-
tens. Tycker du att marsi-
panen blir för söt kan du 
byta ut lite florsocker mot 
majsstärkelse (Maizena). 
Förvara marsipanen i en 
plastpåse i kylen.

Söta jordgubbar av

Tips!
Marsipanfigurer förvaras 

bäst i rumstemperatur i en 
kartong eller i en burk. 

Där kan de stå ganska länge 
utan att de blir torra. I kyl-

skåpet kan kondens 
bildas och förstöra 

ytan.
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Så gör du marsipan-
jordgubbar
10 stycken:
200 g marsipan
röd geléfärg
rosmarinkvistar

1Dela marsipanen i  
10 bitar. Rulla kulor med 

handflatorna. 
2Rulla till jordgubbsform 

med hjälp av nedre  
delen av handflatorna. 

3Tryck till toppen lätt med 
fingret. 4Måla jordgubbarna med 

geléfärg. Låt torka.

5Tryck små hål i jordgub-
barna med hjälp av en 

avbruten tandpetare. 
6Sätt i en kvist  

rosmarin som fluga.

Steg för steg

Tips!
På exempelvis 

Panduro Hobby 
finns tillbehör 
som färg och 

penslar.
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Mys med barnen och 
baka fina julpynts-
kakor! När peppar-
kakorna är klara, 
kommer det allra 
roligaste – låt barnen 
dekorera dem!

Pepparkaksdeg
ca 150 stycken:
200 g smör eller margarin
2 1/4 dl strösocker
2 dl ljus sirap 
1 stort ägg
1 1/2 tsk bikarbonat
2 tsk malda nejlikor
1 tsk mald ingefära
1 tsk mald kanel
ca 8 dl vetemjöl
Ugn: 200º

Gör så här:
1. Smält smör, socker 
och sirap i en kastrull. 
Ta kastrullen från vär-
men och rör tills det 
kallnat. Tillsätt ägget.
2. Lös upp bikarbona-
ten i lite vatten och rör 
ner i kastrullen tillsam-
mans med kryddorna. 
Tillsätt mjölet. Arbeta 
samman degen och låt 
degen vila i kylen 
över natten.
3. Kavla ut 
degen 
tunt och 
ta ut 
figurer. 
Grädda 
i ca 8 
minu-
ter.

Kristyr
Vispa ihop 4 dl florsocker 
eller Dansukker Flor med 
chokladsmak, 1 äggvita 

och 2 krm ättiksprit till en 
fast, seg smet, gärna med 
elvisp. Häll kristyren i en 
spritspåse och garnera 

på pepparkakorna. 
Låt torka.

Julpeppar-
kakor

Använd antingen 
färdiga formar 
eller gör egna 

schabloner  
i papp.

Minimarsh- 
mallows blir 
perfekta 
snögubbar



21

Kanderade äpplen
8 stycken:
8 små, röda äpplen
8 blompinnar i trä eller  
glasspinne
Lag:
3 dl strösocker 
1 1/2 dl vatten
2 msk glykossirap

Gör så här:
1. Avlägsna skaft och blom-
fästen från äpplena. Torka 
av äpplena noga och stick 
en blompinne genom varje 
äpple från blomfästet till 
skaftet. Smörj ett bakplåts-
papper med olja.
2. Lag: Blanda socker,  
vatten och glykossirap  

Kanderade äpplen

Pyssla medbarnen

i en kastrull och koka på 
svag värme tills sockret  
har lösts upp. Höj värmen 
så att lagen kokar häftigt. 
Kontrollera att lagen är  
färdig genom att doppa  
en pinne i lagen och hålla 
den under rinnande kallt 
vatten. Lagen är färdig  
om den stelnar och blir 
hård.
3. Doppa äpplena i den  
varma lagen. Snurra dem 
ovanför kastrullen tills all 
överflödig lag har runnit 
av. Ställ äpplena på det 
smorda bakplåtspapperet 
och låt lagen stelna.
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Presentkalender av pepparkakor



23

Presentkalender 
av pepparkakor
Recept på pepparkaksdeg och 
kristyr hittar du på sidan 20.

Gör så här:
Kavla ut degen till en  
3 mm tjock platta. Skär ut 
72 rutor som är ca 10x12 
cm. Lägg rutorna på plåtar 
med bakplåtspapper och 
grädda mitt i ugnen på 
200°, ca 8 minuter. Låt 
svalna på galler. Fäst 
plattorna med hjälp av 
kristyr till ett trekantigt 
hus. Garnera husen med 
siffrorna 1 till 24 efter 
egen fantasi med kristyr 
och godisbitar. Lägg in 
presenter i husen. 

Julmarshmallows
ca 100 stycken: 
2 1/4 dl strösocker
2 msk glykossirap, 40 g 
1/2 dl vatten
7 gelatinblad
3 äggvitor (100 g)
2 msk florsocker 
röd och grön hushållsfärg
2 dl florsocker  
2 dl potatismjöl 
 
Gör så här:
1. Lägg socker, glykossirap 
och vatten i en tjockbott-
nad kastrull och koka tills 
massan har en temperatur 
på 100 °. Då läggs gelatin-
bladen i blöt i rikligt med 
vatten i 5 minuter. Häll av 
vattnet och smält gelatin-
bladen på svag värme i en 
kastrull. 
2. Vispa äggvitor, florsocker 
och hushållsfärg i en skål 
med elvisp till ett fast skum. 

3. När massan i kastrullen 
är 127° hälls den under 
fortsatt vispning ner i ägg-
vitesmeten. Tillsätt det 
smälta gelatinet och fort-
sätt vispa tills smeten är 
fast och glansig och har 
börjat svalna av. 
4. Blanda florsocker och 
potatismjöl och lägg i en 

långpanna. Häll  
smeten i en spritspåse 
och spritsa ut stänger  
i långpannan. Låt stelna  
i rumstemperatur. Klipp 
stängerna i bitar i önskad 
storlek. Rulla bitarna  
i florsockerblandningen. 
Förvara i en burk i rums-
temperatur.

Julmarshmallows

Pyssla medbarnen
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Goda gåvor!

Citrusmarmelad

Mandelskorpor med tranbär

Vaniljkola

Lakritskola
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Spara på vackra band, askar och 
glasburkar och använd dem till 
dina hemmagjorda presenter.

Vaniljkola
Lyxiga kolor med mild  
vaniljsmak.
50 stycken:
1/2 vaniljstång
2 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap
3 dl strösocker
100 g smör

Gör så här:
1. Klä en form, 20x30 cm, 
med bakplåtspapper. Snitta 
upp vaniljstången och skra-
pa ur fröna.
2. Lägg vaniljstång, vanilj-
frö, grädde, sirap, socker 
och smör i en kastrull och  
koka häftigt till 122°.  
Ta upp vaniljstången.
3. Häll upp i formen. Låt 
halvstelna. Klipp i bitar och 
låt stelna. Slå in kolan i 
smörpapper eller cellofan.

Lakritskola
Lagom sega med härlig  
lakritssmak.
30 stycken:
25 g smör
2 msk kakao
1 1/2 dl strösocker
1 1/2 dl vispgrädde
3/4 dl ljus sirap
1 knivsudd salt
1 msk lakritspulver
1/2 tsk ättiksprit

Gör så här:
1. Klä en form, 20x20 cm, 
med bakplåtspapper.  
Smält smöret i en tjock-
bottnad kastrull.
2. Blanda kakao och sock-
er och rör ner i smöret 

tillsammans med grädde, 
sirap, salt, lakritspulver 
och ättiksprit.
3. Koka ganska häftigt  
tills temperaturen är 122°. 
Häll upp i formen och låt 
kolan halvstelna. Klipp  
i bitar och låt stelna. Slå  
in kolan i smörpapper  
eller cellofan.

Mandelskorpor  
med tranbär
Goda till både kaffe  
och glögg.
40 stycken:
100 g smör
1 1/2 dl rörsocker
2 ägg
6 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 dl torkade tranbär
1 dl sötmandel
Ugn: 200°/50º

Gör så här:
1. Vispa rumsvarmt smör 
och socker poröst. Vispa  
i äggen, ett i taget. Blanda 
mjöl och bakpulver och  
rör ner i smeten. 
2. Blanda i tranbär och 
grovt hackad mandel, och 
forma degen till två läng-
der. Lägg längderna på en 
plåt med bakplåtspapper 
och grädda i 15 minuter
3. Låt längderna svalna lite 
innan de skärs upp i 1 cm 
breda bitar. Lägg skorpor-
na med snittytan upp och 
rosta i 10 minuter. Sänk 
värmen till 50° och låt  
torka ett par timmar.

Citrusmarmelad
Finns det något lyxigare än 
hemkokt marmelad?
ca 4 burkar à 2 dl:
1 1/2 kg citrusfrukter, apelsin, 
clementin, citron
1/2 l vatten
1 kg syltsocker

Gör så här:
1. Tvätta frukten väl och 
skala av det yttersta skalet 
med potatisskalare, och 
strimla skalet fint. Dela 
frukterna på mitten och 
pressa ur saften. 
2. Lägg skal, saft och vat-
ten i en gryta och koka 
upp. Koka tills skalet är 
mjukt, ca 20 minuter.
3. Tillsätt sockret och 
koka i 10 minuter. Häll 
upp på rena burkar och 
förslut. Förvara i kylen.

Syltsocker
Med syltsocker gör du din 
egen sylt eller marmelad 
på några minuter. 
I paketet finns allt du be-
höver för ett lyckat syltkok; 
socker, pektin från citrus-
frukter, citronsyra och kali-
umsorbat. Det enda du 
tillsätter är bären och ev 
lite vatten. Du kan 
använda både 
färska och frysta 
bär.
Mått och vikt! 
1 dl syltsocker
= ca 95 g sylt-
socker

Gå bort-presenter
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Chokladkola
25 stycken:
25 g smör
2 msk kakao
1 1/2 dl strösocker
1 1/2 dl vispgrädde
3/4 dl ljus sirap
1 krm salt
1/2 tsk ättiksprit
 
Gör så här:
1. Smält smöret i en tjock-
bottnad kastrull. Blanda 
kakao och socker och rör 
ner i kastrullen tillsam-
mans med grädde, sirap, 
salt och ättiksprit.
2. Koka upp och koka utan 
lock i 15–30 minuter. Det 
ska koka så mycket att det 
bubblar hela tiden. Gör ett 

kulprov (se sidan 30) och 
kontrollera att kolan är klar, 
eller använd termometer 
och vid 125° är kolan klar.
3. Lägg ett bakplåtspapper 
i en form, som är 20x20 
cm. Pensla pappret med 
olja. Häll i kolasmeten och 
låt kolan stelna nästan 
helt. Klipp den i bitar och 
vira in den i smörpapper 
eller cellofan.

Gräddtryffel
ca 30 stycken:
1 1/2 dl vispgrädde
225 g mörk choklad
1 msk starkt, kallt kaffe
1 msk konjak, kan uteslutas
1 3/4 dl florsocker,  
100 g kakaopulver

Gör så här:
1. Lägg grädde och choklad 
i en rostfri kastrull och 
koka upp. Rör tills chokla-
den smält och blandning-
en är slät. Låt svalna till 
rumstemperatur.
2. Rör i kaffe, konjak 
och florsocker och rör tills 
massan är slät. Täck kast-
rullen och låt den stå svalt 
i 2 timmar.
3. Forma tryffelsmeten till 
bollar som rullas i kakao-
pulver. Lägg tryfflarna  
i pappersformar. Förvara 
svalt.

Ekologisk ljus sirap  tillver-
kas av ekologiskt rörsock-
er. Sirapen har en härligt 
rund och fyllig karamell-
smak. Passar utmärkt till 
godis, småkakor 
och efterrätter.
 Det som skiljer 
de ekologiska 
sockerproduk-
terna från ordi-
narie produk-
ter ärodlingen. 
Det ekologiska 
sockret är od-
lat helt utan 
kemiska be-
kämpnings-
medel. 

Mått och vikt!
1 dl sirap = 140 g sirap
1 msk sirap  = 20 g sirap
1 tsk sirap = 7 g sirap

Ekologisk ljus sirap

Chokladkola
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Visste du att ...
 ... namnet tryffel kommer 
från att bitarna påminner 
om tryffelsvamparna. Det 

är alltså meningen att 
chokladtryfflarna ska  

vara lite ojämna i 
kanterna. Bra va!

Gräddtryffel

Gå bort-presenter
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Gräddkola
50 stycken:
3 dl vispgrädde
4 dl strösocker
1 dl ljus sirap
2 msk glykossirap
2 tsk vaniljsocker
 
Gör så här:
1. Blanda grädde, socker, 
sirap och glukos i en kast-

rull. Koka upp och koka 
utan lock i 15–30 minuter. 
Det ska koka så mycket att 
det bubblar hela tiden.  
Gör ett kulprov (se sidan 
30) och kontrollera att  
kolan är klar eller använd 
termometer och vid 125° 
är kolan klar.
2. Tillsätt vaniljsocker och 
rör om. Häll upp i en form, 

20x20 cm, med bakplåts- 
papper i botten. Pensla 
pappret med olja. Låt kolan 
nästan stelna. Klipp den  
i bitar och vira in den i 
smörpapper eller cellofan.

Gräddkola
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Julknäck 
med valnötter
ca en halv plåt:
2 dl rörsocker strö 
1/2 dl glykossirap 
200 g smör 
2 msk vatten
2 dl finhackade valnötter 
100 g mörk choklad

Gör så här:
1. Lägg ett bakplåtspapper 
i botten på en form eller 
en plåt.
2. Smält socker, glykossi-
rap, smör och vatten för-

siktigt under omrörning  
i en tjockbottnad kastrull. 
Låt koka tills det är  
ljusbrunt och tjockt,  
10–15 minuter eller tills 
det har en temperatur  
på 140°.
3. Tillsätt nötterna och 
häll ut smeten på bak-
plåtspappret. Låt svalna.
4. Smält chokladen och 
bred ut över knäcken.  
Bryt i bitar.

Julknäck med valnötter
Tempererad mörk choklad
Man tempererar choklad 
för att den ska bli blank och 
hållbar, och inte smälta  
i rumstemperatur. Man kan 
låta godiset stå framme och 
man kan ta i godiset utan 
att chokladen smälter av 
värmen från fingrarna.
Gör så här:  Koka upp 1 liter 
vatten i en kastrull. Hacka 
chokladen. Ta kastrullen från 
plattan och ställ en glasskål 
över kastrullen (vattenbad). 
Lägg 2/3 av chokladen i skå-
len och låt den smälta under 
omrörning, ca 10 minuter. 
Sätt ner skålen vid sidan. 
Tillsätt resten av chok- 
laden och låt den också 
smälta under omrörning,  
ca 10 minuter. Nu kan du  
använda chokladen. Det tar 
ca 2 timmar för chokladen 
att stelna helt vid 12–14º.

Gå bort-presenter
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Pepparkaksknäck

Kulprov!
Häll en klick kolasmet 

i ett glas med kallt 
vatten – kan smeten 
formas till en kula, 

då är kolan klar.
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Pepparkaksknäck
40 stycken:
1 dl vispgrädde
1 dl strösocker
1 dl ljus sirap
1 tsk pepparkakskrydda
3 msk hackad pistaschmandel
1 msk smör

Gör så här:
1. Koka upp grädde, socker, 
sirap och pepparkakskryd-
da i en kastrull. Koka i ca 
20 minuter. Gör kulprovet 
och se om knäcken är klar.
2. Rör i nästan allt pis-
taschmandelhack och smör 
och häll smeten i knäckfor-
mar. Strö över resten av 
hacket och låt stelna.

Marsipan- 
nougathjärtan
ca 30 stycken:
200 g mandel
200 g florsocker
200 g mjuk nougat
ca 200 g ljus och/eller mörk 
choklad
kakpynt

Gör så här:
1. Skålla, skala och låt man-
deln torka (se sidan 18). Mal 
mandeln. Arbeta samman 
mandel och florsocker.

2. Kavla ut marsipanen 
mellan plastfilm eller pap-
per till en 3–4 mm tjock 
platta. Gör detsamma med 
nougaten och lägg den 
ovanpå ena halvan av marsi-
pan, täck med andra halvan 
marsipan och tryck till.
3.Ta ut små hjärtan med 
hjälp av form eller skär ut 
efter mall. Smält chokladen 
över vattenbad eller i mikro 
och doppa varje hjärta  
i chokladen. Garnera med 
kakpynt.

Pepparkakskola

Pepparkakskola
Obs! Dubbla inte satsen utan 
gör istället flera satser i så fall.
ca 35 stycken:
1 dl vispgrädde
1/2 dl ljus sirap 
1/2 dl strösocker 
1 tsk pepparkakskrydda
aluminiumfolie
 
Gör så här:
1. Blanda grädde, sirap, sock-
er och pepparkakskrydda  
i en stor glasskål. Tillaga  
i mikron på full effekt  
(700 W) i 5 minuter. Rör  
om och tillaga ytterligare  
i 2 minuter på full effekt.
2. Häll upp smeten på ett 
smort folieark och låt svalna. 
Klipp i bitar och slå in i  
papper.

Marsipannougathjärtan

Gå bort-presenter
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God Jul!

www.dansukker.se


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

