
Chokladfudge 
 
Att göra eget julgodis behöver inte vara svårt. Detta receptet kan du smaksätta 
hur du vill, men vanilj, saffran, whiskey, eller som här med kakao.  
 

  3 dl vispgrädde 

  2,5 dl socker 

  1 msk sirap 

  1 msk smör 

  2 msk kakao 
 

Koka upp ingredienserna i en större kastrull till 125 grader. Rör ofta och passa 
noga mot slutet för temperaturen stiger väldigt fort då. Man märker när fudgen 
kokat klart för det smular sig lite i grytan i botten, sikta i kakaon och rör tills allt 
är blandat. Häll sedan i en avlång sockerkaksform klädd med papper, skär i 
rutor när fudgen stelnat lite, och förvara sedan i kylen. Du kan anpassa 
mängden kakao till hur mörk du vill ha den. 

Clementinmarmelad 
 
Marmeladen kan du göra om du fått clementiner över, bra för både miljön och 
plånboken att slippa slänga. Sen är det urgott också.  
 

 600 g clementiner med skal 
 1 citron, helst ekologisk 
 500 ml vatten 
 300 g socker 
 1/2 påse gul Melatin 

 
 

Skala alla clementiner förutom en. Tvätta den noga i varmt vatten, skala, och 
skär skalet i små bitar. Tvätta citronen, skala av det gula med en potatisskalare 
och hacka fint. Koka skal och finhackat fruktkött, även från citronen, till 
marmeladig konsistens, ca. 50 min. Jag tillsatta även succesivt 500 ml vatten. 
Hur mycket vatten du behöver beror på hur saftig frukten är. Sedan tillsätter du 
gul Melatin, kokar i 1 min, tillsätt sockret och låt koka i ytterligare 1 min. Häll 
marmeladen på väl rengjorda glasburkar.  

www.igottsallskap.com 
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Färgglad couscoussallad med  

saffran 

En stående gäst på vårt julbord, och ett 
perfekt tillbehör till falafel, sojakorv eller 
annan grön julmat. Passar även bra till 
tsatsiki eller rödbetssallad.  

  3 dl couscous eller bulgur 

  1/2 paket saffran 

  2 kanelstänger 

  ett par kardemummakapslar 

  några nävar gröna bönor 

  3 morötter 

  1/4  rödkål 

  1 fänkål (+lite kummin) 

  2 dl kokta kikärtor 

  granatäppelkärnor 

Koka couscous eller bulguren enligt 
förpackningen. Blanda i saffran, kanelstänger och kardemummakärnor i 
vattnet. Skiva morötterna och koka dem mjuka. Lägg ner de gröna bönorna 
mot slutet av koktiden. 

Skiva fänkålen fint och stek i olja. Smaksätt eventuellt med lite kummin. 

Strimla rödkålen och blanda med kikärtor i en stor skål. Blanda även i 
couscousen/bulguren när den svalnat något. Häll av vattnet från grönsakerna 
och rör ner dem i skålen tillsammans med den stekta fänkålen. Rör ner kikärtor 
och slutligen granatäppelkärnor. Servera ljummen.  

www.mittlillagrona.wordpress.com 

 

 

Ischoklad med röda vinbär 

En variant av den klassiska ischokladen, gjord på kokosolja istället för 
kokosfett, vilket nästan gör dem nyttiga. Vinbären i mitten ger en sötsyrlig 
explosion och kokosen lite krispighet.  

(12 stycken) 

  100 gram mörk choklad 

  ca 3 msk kokosolja (inte kokosfett) 

  1 handfull röda vinbär 

  1 tsk florsocker 

  2 msk kokosflingor 

Smält choklad och kokosolja i vattenbad. rör ihop och blanda ner det mesta av 
kokosflingorna. Häll upp chokladsmeten i små formar. Blanda  eventuellt 
florsockret med vinbär och pluppa ner bären i formarna. Strö över de sista 
kokosflingorna. Låt stelna i kylen i minst 1 timme.  

www.mittlillagrona.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 


