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Från sajt till bok

Nu har svenska folket sagt sitt. Låt oss presentera folkets hundra favoriter. Ett urval av de
mest populära recepten från en av Sveriges största digitala receptsamlingar, Kokaihop.se.
Vi kan väl säga att det är lite som en receptklippbok där svenska folket har fått säga sitt.
Tänk dig en mormors gamla receptsamling där egna recept delar pärm med vänners recept,
tidningsurklipp och välanvända receptfoldrar, fast i bokformat. Tillskrynklade receptlappar
med alla de där guldkornen från svenska folkets kökslådor och har fått nytt liv.
Vi kan stolt säga att vi har Sveriges största provkök. För på sajten Kokaihop.se huserar över
en halv miljon flitiga hemmakockar som hittills har delat med sig av över 20 000 recept,
provlagade i tusentals kök runt om i Sverige. En receptsamling som växer för varje dag som går.
Här möter du närmare ett sextiotal av våra medlemmar som generöst delat med sig av sina
recept, tips och kommentarer. Recept som lagats i tusentals kök, hyllats, kommenterats och fått
toppbetyg. Engagerade personer som med glada tillrop lyfter, hyllar och peppar varandra till
storverk i köket. Det är den känslan vi vill åt. För mat är ju så himla roligt! Resultatet du håller
i din hand är Sveriges kanske godaste kokbok, en kokbok av folket, för folket. På folkets eget
vis med deras egna ord och tankar.
Välkommen in i värmen, nu gör vi varje stund i köket till en glädjestund!
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Nästan så att jag skulle
kunna äta det som godis.

lehnalina
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svenska folkets favoritrecept – frukost

Krispig müsli

recept av bizzi | Jättegod müsli som du rostar härligt krispig i ugnen. Inga dyra ingredienser,
men vill du kan du gärna tillsätta olika nötter och russin eller andra torkade frukter. Gör lite
extra och fyll en fin glasburk som du tar med dig nästa gång du är bortbjuden.
ingredienser (1 sats)
5 dl havregryn
5 dl rågflingor
2 dl vetegroddar
2 dl solroskärnor
1 dl linfrön
0,75 dl råsocker
0,5 dl sesamfrön
5 msk rapsolja
2 dl vatten
gör så här
Sätt ugnen på 150°C.
Häll alla torra ingredienser i en långpanna tillsätt olja och vatten och blanda väl
med händerna.
Rosta blandningen i ugnen i cirka 50 minuter tills den är helt torr och gärna fått lite färg.
Rör i müslin var tionde minut för att rostningen ska bli jämn. Ta ut och låt den svalna.
Häll upp på en burk med tätslutande lock och förvara den i rumstemperatur.
Servera på filen eller yoghurten.
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Tekakor

recept av husmusen | En tugga och du är fast. Urgoda tekakor. Luftiga, saftiga
och rykande färska frukostbröd som får vem som helst att smälta en aning inombords.
Gör dubbel sats på en gång och förbered dig på att få baka dem om och om och om igen.
För du kommer inte att få nog.
ingredienser (20 bröd)
1 paket jäst
10 dl vetemjöl
0,5 tsk salt
0,5 dl sirap eller socker
100 g smör, flytande
2,5 dl havregryn
5 dl mjölk
gör så här
Häll mjölken över havregrynen och låt stå en stund. Tillsätt sirap och smör och värm
blandningen till 37°C.
Smula ner jästen och lös den i degvätskan. Häll på mjöl och salt. Blanda samman till en deg.
Låt jäsa i 30 minuter.
Knåda degen smidig på mjölat bakbord. Forma små bullar, kavla eller tryck med handen,
till tekakor. Nagga med en gaffel och låt jäsa 20-30 minuter.
Grädda i 225°C i 10-15 minuter.
tips
Använder du torrjäst ska degvätskan vara varmare, cirka 45°C. Blanda ut jästen med mjölet.
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Dessa är beroendeframkallande!
Chef Larsson
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Förrätt
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Jag bytte ut melonen
till gurka. Det blev också gott.

Lindzay76
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svenska folkets favoritrecept – förrätt

Melontsatsiki med skaldjur
recept av pensive | Fräscht och fruktigt innan maten. Melontsatsiki med skaldjur
är en härligt syrlig förrätt som passar extra bra innan en plankstek eller varför inte en
bit grillat kött.
ingredienser (4 portioner)
2 dl matlagningsyoghurt 10%
0,5 lime, rivet skal
1 msk honung, flytande
1 vitlöksklyfta, pressad
1 krm salt
2 dl honungsmelon, tärnad
300 g räkor med skal eller 125-150 g utan skal
sallad till garnering
gör så här
Blanda yoghurt, lime och vitlök. Tillsätt honung och salt. Tärna melon och rör ner i
yoghurten. Skala räkorna (men spara några) och blanda ner i röran.
Lägg upp den färdiga röran i glas med sallad som grund. Garnera med räkor och skivor
av lime.
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Carpaccio på oxfilé

recept av elsiespäron | God och lyxig italiensk förrätt. Oxfilé är ganska dyrt och kan
vara svårt att skära fina tunna bitar av. Gå till en chark och köp precis så mycket du vill ha
och be dem skiva upp det, så slipper du onödigt svinn.
ingredienser (4 portioner)
300 g oxfilé
1 ask rucola
2 nävar rostade pinjenötter
200 g parmesan
god olivolja
flingsalt
svartpeppar
gör så här
Gör en rulle av köttet och rulla in den/fixera den i en bit plastfolie. Är det en stor bit kött
så dela den i två mindre bitar på längden. Det är svårare att skära om rullen blir för tjock.
Frys sedan in rullen.
Ta ut den och ta fram er vassaste kniv. Rullen skall fortfarande vara fryst när ni börjar skära.
Skär hela, runda bitar så tunt det går. De kommer tina på tallriken och då plattas ut ännu mer.
Annars kan ni banka ut dem lite med baksidan på en ren kastrull.
Lägg skivorna som en blomma på tallriken. Smula över flingsalt och ringla över olja.
Lägg en hög med rucola på mitten. Ringla över lite mer olja. Strö över pinjenötter och
svartpeppar. Hyvla över rikligt med parmesan.
kommentar
Carpaccio kan göras på kött, fisk, skaldjur och varieras på massa olika sätt. I Sverige kan
man väl egentligen inte säga att någon av dem är rätt eller fel, vilket de säkert kan i Italien.
Så som vi gjort här tror jag hör till en av de vanligaste serverade varianterna i Sverige.
Detta är ganska bra tilltagna portioner.
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Vi åt det tillsammans
med grillat lamm &
tzatziki, passade fint!

pallonhaj
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svenska folkets favoritrecept – förrätt

Härliga rotfrukter i ugn

recept av cosmos_w | Svag för getost? Då kommer du att falla som en fura för dessa
härliga rotfrukter rostade i ugnen med honung, getost och rucola. Förföriskt gott och en
lyxig entrérätt där getosten gifter sig perfekt med de ugnsvarma rotsakerna och honungen.
ingredienser (6 portioner)
1 kg potatis, fast sort
500 g morötter
300 g palsternacka
2 msk honung, flytande
2 msk rapsolja
1 tsk rosmarin
basilika
oregano
flingsalt
svartpeppar
100 g rucolasallad
200 g getost
Garnering
1 granatäpple
pinjenötter
gör så här
Sätt ugnen på 250°C. Tvätta, skala och klyfta rotfrukterna.
Täck en ugnsplåt med bakplåtspapper och lägg klyftorna av rotfrukter på plåten. Ringla
över olja och honung, strö över kryddorna och blanda. Låt stå i ugnen i ca 45 minuter.
Använder du vinterpotatis täck då plåten med aluminiumfolie för att undvika att de bränns.
När rotfukterna känns färdiga, lägg dem på ett stort serveringsfat och varva med rucola.
Smula över getosten och strö över kärnorna från granatäpplet och pinjenötterna.
Klart att servera.
tips
Gott också tillsammans med kyckling och rostbiff.
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Nyttigt, gott och
enkelt att laga!

sarandahalili
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svenska folkets favoritrecept – huvudrätt

Morotsbiffar

recept av skrivis | Fyll frysen med läckra morotsbiffar. Oavsett om du äter kött eller inte
kommer du uppskatta dessa saftiga veggobiffar. Överraskande goda och dessutom nyttiga och
enkla att laga. Laga upp ett gäng och lägg i frysen, bara att ta fram och värma i ugnen och de
blir som nylagade.
ingredienser (4 portioner)
400 g morötter
200 g rotselleri
1 purjolök, liten
1 msk olja
1 msk curry
1 tsk spiskummin, mald
2 msk vatten
1 tsk salt
2 ägg
0,5 dl vetemjöl
1 msk matfett till långpannan
0,5 dl ströbröd
gör så här
Sätt ugnen på 225°C. Skala och riv rotsakerna grovt. Skölj purjon väl och skär i tunna
strimlor. Fräs allt i oljan och strö över curry och spiskummin och häll på vattnet. Låt allt
bli mjukt. Salta.
Lägg över de frästa ingredienserna i en skål och blanda ner ägg och vetemjöl. Forma till
biffar som du lägger på en smord långpanna. Strö lite ströbröd över varje biff.
Stek i ugnen i cirka 20 minuter. Vänd biffarna efter halva tiden.
tips
Jag har ofta några biffar liggande i frysen. Går hur bra som helst att tillaga och frysa in.
Värmer sedan helst upp i ugnen för att få nykänslan igen. Mikron är inte lika lyckat även
om det händer när jag har bråttom.
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Rice krispies-tårta

recept av nettan olausson | En helt oanständigt god tårta! Lättvispad grädde på frasiga
marängbottnar med rice krispies och mängder med färsk frukt och bär. Får du problem att
sluta äta? Strunt samma! Baka en till. Tårtan blir stor som en halv plåt, och vill du göra den
större gör du bara dubbel sats.
ingredienser (10 bitar)
Marängbottnar
4 äggvitor
2 dl socker
4 droppar ättika
3 dl rice krispies (frukostflingor)
Smörkräm
4 äggulor
1 dl socker
1 msk mjöl
1 dl vispgrädde
100 g margarin
2 tsk vaniljsocker
gör så här
Separera äggulor från vitor. Vispa äggvitorna och socker i cirka 10 minuter. Tillsätt ättikan
och vispa ett par minuter till. Rör ner rice krispies och bred ut smeten på en plåt täckt med
bakplåtspapper. Grädda i 125°C längst ner i ugnen, i cirka 1,5 timme.
Blanda allt till smörkrämen, utom margarinet och vaniljsockret, i en kastrull. Koka till en
jämn och tjock smet. Det tar bara ett par minuter. Rör hela tiden. Tag av kastrullen från
spisen och rör ner vaniljsockret och margarinet klickvis.
Dela marängbottnen i två halvor. Bred ut ett lager smörkräm och ett litet lager grädde på
den undre bottnen. Lägg den andra halvan ovanpå och bred på vispad grädde och garnera
med till exempel kiwi, vindruvor, jordgubbar, mandarinklyftor eller något annat gott.
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Amerikanska muffins
med nutella

recept av ingegerd karlsson | Stora, saftiga muffins fyllda med härlig nötkräm.
Gillar du nutella kommer du bli stormförtjust i dessa muffins. Men passa dig, för de är lätt
beroendeframkallande. Även de som utger sig för att inte gilla muffins brukar falla dit,
och det säger ju en hel del.
ingredienser
100 g smör, rumsvarmt
1,8 dl socker
3 ägg
0,5 tsk vaniljsocker
3 dl vetemjöl
1 tsk salt
2 tsk bakpulver
5 msk nutella
gör så här
Sätt ugnen på 165°C. Vispa smör och socker till en jämn, porös och ljus smet. Tillsätt ett ägg
i taget. Rör om ordentligt efter varje ägg. Tillsätt vaniljsocker, mjöl, salt och bakpulver. Vispa
allt till en jämn smet, för hand eller med elvisp.
Ställ muffinsformar i en muffinspanna. Fyll formarna till lite mindre än hälften med smet.
Klicka 1-1,5 tsk nutella i varje muffins och ta en tandpetare och snurra ner nutellan i muffinssmeten. Klicka lite muffinssmet över.
Grädda i cirka 20 minuter. Stick med en tandpetare i muffinsarna för att se om de är klara.
När det inte fastnar någon smet på tandpetaren är de klara. Ta ut då ut muffinsplåten och
låt muffinsarna svalna.
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Vi som har
jobbat med boken

michael krantz
Michael är den med öga för
detaljer. Han har fotat alla
bilder till Svenska folkets
favoritrecept. Med två
utgivna kokböcker i
bagaget tar han nu steget
fullt ut som fotograf.

kristin johansson
Kristin är den som rört
om i grytorna. Hon är
kostekonom i grunden och
frilansande matkreatör.
Kristin har lagat upp alla
recepten till boken.

josefine oskarsson
Josefine är spindeln i nätet
som koordinerat och hållit
ihop alla stolliga kokboksskapare. Hon är journalist,
perfektionist och redaktör
för Svenska folkets favorit
recept.

Kokaihop.se lanserades i september 2007 av Mikael Andersson och Kimmo Björnsson, två utvecklare från Göteborg med
lång erfarenhet av internet-projekt och sinne för god mat. Inspirationen till sajten kom bland annat från matbloggar då de
tyckte det var synd att samla så mycket kunskap och bra recept utan anpassade funktioner.
Ur detta kom en vision att skapa en naturlig mötesplats på internet för Sveriges hemmakockar. En plats där man en gång
för alla på ett enkelt sätt kan dela med sig av sina kulinariska kunskaper och recept. Inte bara till sina vänner runt mat
bordet utan till en större publik och dessutom få respons i form av nyttiga tips och råd från likasinnade.
När recepten är på plats finns det mer att hämta i form av smidiga funktioner för att organisera sin receptsamling, skapa
egna matsedlar, utskriftsvänlig kokbok och mycket mer. Inga mer skrynkliga papperslappar i köket!
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Receptregister
A

After eight-chokladtårta
Aioli
American pancakes
Amerikanska muffins
med nutella
Ananaspaj
Apelsinkycklingsallad
Apelsinmarmelad
Aubergineröra

171
108
18
205
144
66
24
111

B

Balsamicosås till sallad
eller förrätt
Biskvier med chokladsmak
Blomgrens livsfarliga
drinkkakor
Blomkålsgratäng
Brittas bullar
Broccoligratäng LCHF
Bråttombaguetter

C

Carolines brietårta
Carpaccio på oxfilé
Cheesecake med pepparkaka
Chokladbollar
Chokladfudgekaka
Chokladpudding
Crème caramel med
kardemummagrädde
Crêpes med
champinjonstuvning

D

Drömmar

E

Enkel banankaka

F

Fisksoppa med saffran
Fläskfilé baconbus

G

Gino
Glömmingetårta
Goda bananplättar
Gott tortillarecept
Grahamsbullar
Gratinerade musslor

116
177
37
123
186
85
112
52
44
152
194
147
143
160
47
195
185
82
98
168
198
16
36
27
51

Grekisk pyttipanna
Grillad sparris med
parmesanost
Grovt rågbröd
med eller utan surdeg
Grythyttebröd
Gucca mucca à la Öland
Gula rutor i långpanna

H

40
132
28
115
182

Morots- och vitlökssås
till pasta
Morotsbiffar
Morotskaka i långpanna
Morotssoppa
Mycket gott surdegsbröd
Mörk chokladtryffel

N

Nyårsröra i tunnbrödskorg

Hallonmousse
Hallonsmoothie
Helstekt fläskfilé
med rosépepparsås
Härliga rotfrukter i ugn

I

Italienska bröd

156
19
78
59
119

J

Jaktlåda
Jordgubbspannacotta

K

Kasslergratäng
Kokospannkakor
Krispig müsli
Krämig pastasås
Krustader med camembert
och het hjortronsylt
Kycklinglasagne
Käringöbakelse
Kärleksmums i långpanna
Köttfärsfyllda piroger
Köttfärslimpa

L

Laxrulle med pepparrot
LCHF-frukostmuffins
LCHF-kålpudding
Letatårta
Långpannebröd med
havregryn och honung

M

77

Mamma E:s kaningryta
Mannes mingelmusslor
Marängstubbe utan nötter
Marinerade räkor
Melontsatsiki med skaldjur
Mjukt tunnbröd i stekpanna

90
167
81
17
11
69
139
94
60
193
74
93
39
20
89
188
128
101
35
178
49
43
131

P

Pizzadeg
Pizzasnurror på smördeg
Pommes duchesse

R

Rice krispies-tårta
Risgrynsgröt
Ryska blinier
Rödbetssoppa

70
73
201
105
135
172
56
97
33
127
202
15
55
86

S

Saffransbiscotti
181
Saffranspannkaka
140
Salladsdressing
120
Smörstekt ananas med
vaniljglass
155
Snabbaste efterrätten?
148
Syndigt god porterstek
102
Syrlig citronkladdkaka
190
Söndagsfrukost med äggröra
25

T

Tekakor
Tiramisu

U

Ugnsstekta potatisklyftor
Underbara scones

V

Vaniljglass för glassmaskin
Varma ajvar- och fetabröd
Vegetarisk lasagne
Vit chokladmousse
Västerbottenvåfflor

Ä

Äppelkaka
Äppelkaka i långpanna

12
164
124
23
159
32
65
151
48
163
197
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