
Förförs av kola  
& choklad
Vad vore julen utan godis? Fyll gottebordet  

med kola, knäck, kyssar, dragerade mandlar och 
oemotståndlig fudge. Här är recepten.

AV SANDRA BOART   FOTO HANNA BJÖRKSTEDT

I den här fudgen kan du välja dina 
favoritnötter och kombinera med 
torkad frukt eller bär efter smak. 

MÖRK CHOKLADFUDGE MED NÖTTER 
30 BITAR  TID 30 MINUTER + TID ATT STELNA

400 g mörk choklad
2 msk smör
1 burk (397 g) kondenserad mjölk
2 dl blandade nötter
1 dl torkad frukt eller bär
½ tsk flingsalt
1 ark bakplåtspapper 

Hacka den mörka chokladen 
och smält den tillsammans med 
smöret, i mikron, cirka 30 
sekunder i taget på hög effekt. 
Rör om mellan varven.

När chokladen och smöret har 
smält, tillsätt den kondenserade 
mjölken, och rör massan 
kraftigt tills den går ihop.

 Hacka nötterna och torkad 
frukt eller bär och rör ner i massan 
(spara lite att strö på toppen).

 Smörj en form, cirka 15x20 
centimeter, och klä den med 
bakplåtspapper. Häll i massan, strö 
över det sparade nöt- och 
bärhacket och flingsalt.

Låt fudgen stelna i kylen cirka  
1 timme och skär sedan upp i bitar. 
Förvaras i kylen, håller i cirka två 
veckor. 
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DRAGERADE MANDLAR 
MED KANEL
CA 5 DL  TID 1 TIMME  

500 g sötmandel, skållad, skalad 
300 g mjölkchoklad
2 påsar (ca 100 g) malen kanel 

 Sätt ugnen på 185 grader. 
Rosta mandlarna i ugnen, cirka 

5–8 minuter så att mandlarna 
knäpper lite och får färg. Låt svalna 
ordentligt.

Hacka och smält chokladen  
i mikron, cirka 30 sekunder i taget 
på hög effekt, och rör om mellan 
varven eller smält chokladen i 
vattenbad.

Doppa mandlarna i chokladen, 
separera och låt stelna, upprepa 
2–3 gånger för att få en fin yta. 
Hinner chokladen stelna mellan 
varven så smält den igen. 

 Sista gången mandlarna doppas 
i chokladen, rullas de sedan i 
kanelen. Förvara i rumstemperatur 
i lufttät burk så håller de minst tre 
veckor. 

Mandlarna rostas först för extra 
mycket smak och doppas sedan 
i omgångar i mjölkchoklad för 
att till sist rullas i kanel.
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Inget 
gottebord 
utan knäck! 
Välj själv om 
du vill gjuta 
knäcken i 
formar eller 
göra fina 
klubbor.

Mintkyssar minner om svunna  
tider, men är fortfarande  
oemotståndligt goda. 

MINTKYSSAR MED 
MÖRK CHOKLAD
50–60 ST   
TID 40 MINUTER + TORKTID 

2 äggvitor
några droppar pepparmyntsolja 
8 dl siktat florsocker
ca 150 g mörk choklad 

Vispa äggvitan till ett fast skum.
Droppa i pepparmyntsoljan  

i skummet.
Sikta ner florsockret i ägg- 

viteskummet och fortsätt vispa 
kraftigt tills massan blir smidig 
och lätt att spritsa.

Fyll en spritspåse med massan 
och spritsa kyssar, ungefär tre 
centimeter stora, på en bricka eller 
plåt klädd med bakplåtspapper. Låt 
torka över natten.

Smält chokladen i mikrovågs-
ugn eller vattenbad och spritsa 
eller klicka ut den på mint-
kyssarna. Låt stelna. Ställ in i kylen 
en stund om  köket är mycket 
varmt. För vara mintkyssarna  
i rumstemperatur i lufttät burk  
så håller de minst tre veckor.

Choklad och lakrits är en 
favoritkombination för många. 

Här i en lyxig fransk kola.

FRANSK CHOKLADKOLA MED LAKRITS
20–30 ST  TID 40 MINUTER + TID ATT SVALNA 

1 ark bakplåtspapper 
450 g mörk choklad 
2 dl vispgrädde
1 ½ dl strösocker
1 dl honung 
2 msk lakritspulver
1 ½ tsk flingsalt 

Klä en form, cirka 15x20 centi-
meter, med bakplåtspapper, så att 
kolan inte fastnar i formen.

Hacka chokladen grovt.
Häll vispgrädde, strösocker och 

honung i en kastrull, koka upp och 
koka massan i 30–35 minuter, tills 

den når en temperatur på 123–125 
grader, rör om då och då. Har du 
ingen termometer går det bra att 
göra ett kulprov.

Ta kastrullen av plattan. Tillsätt 
choklad och lakritspulver, rör tills 
chokladen har smält och lakrits-
pulvret har blandats in väl. 

Häll upp kolan i formen och strö 
över flingsaltet.

Låt svalna och skär sedan upp  
i önskad storlek. Förvara kolorna  
i rumstemperatur i lufttät burk  
så håller de cirka tre veckor.

TIPS!
Lakritspulver  

finns i välsorterade 
livsmedels- 

butiker.
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KNÄCK MED MANDEL
40 ST (CA 15 KLUBBOR) 
TID 40 MINUTER  
+ TID ATT SVALNA

2 dl strösocker 
2 dl vispgrädde 
2 dl ljus sirap
1 msk smör 
½ dl hackad rostad mandel  
(kan uteslutas)  
1 tsk flingsalt
knäckformar
eller bakplåtspapper

Koka upp strösocker, vispgrädde, 
sirap och smör i en kastrull.

Rör om då och då, och koka tills 
smeten når en temperatur på 
122–125 grader. Saknas termo-
meter, beräkna en koktid på 25–30 
minuter och gör ett kulprov. Är 
knäcksmeten formbar är det rätt 
temperatur på knäcken.

Häll upp knäcken i formar eller  
i pappersstrutar, se tips, strö över 
hackad mandel och flingsalt. 
Förvara knäcken i rumstemperatur  
i lufttät burk så håller den cirka  
tre veckor.

SÅ HÄR GÖR DU 
KNÄCKKLUBBOR
klubbpinnar
bakplåtspapper till strutar
tejp/häftapparat
bokmärken till dekor, risgryn 
att ställa papperskonerna i 

Förbered allt för klubborna 
innan knäckkoket sätts 
i gång. 

Klipp bitar av bakplåts-
papper och forma dem till 
koner. Trianglar (baserade 
på en halv kvadrat) som 
snurras ihop från basen ger 
stadiga koner. Tejpa eller 
häfta samman konen och 
dekorera med bokmärke. 
Häll okokt ris i en skål och 
tryck försiktigt ner 
konerna i riset så att de står 
stadigt. Häll upp knäck-
smeten i strutarna, toppa 
med hackad rostad mandel 
och havssalt och tryck ner 
en klubbpinne. Låt stelna. 


