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ag började leva ett lågkolhy-
dratsliv (LCHF) för snart fyra 

år sedan och mår jättebra på 
denna kost.

För mig blev det inte så svårt 
med sockersug, det försvann omedel-
bart vid kostomläggningen, och vid 
familjehögtider så bakade jag som 
vanligt och gjorde bär och grädde till 
mig själv. När sedan även min make 
och min dotter övergick till LCHF så 
blev det nödvändigt att hitta LCHF-
alternativ till högtidsdagarna och 
helgfikat, så nu får både släkt och 
vänner lågkolhydratbakat kaffebröd. 

För mig är det viktigt att livet 
med LCHF fungerar. Många av oss 
har familj och med familj kommer 

högtider, och till högtid förväntas det 
”godsaker”. Att kunna bjuda till fest 
och födelsedagskalas eller bara bjuda 
vänner på fika med tillhörande liten 
kaka är ljuvligt och väldigt roligt. Där-
för har jag nu tagit fram en uppsjö av 
goda och delikata recept som ni får ta 
del av här i boken.

I januari 2011 beställde jag mitt 
första kokosnötsmjöl från LCHF-
 butiken för att kunna använda det 
i en kokoskaka som var baserad på 
mixade kokosflingor. Min idé var 
att jag istället skulle kunna ta detta 
färdiga mjöl och slippa mixa flingor. 
Så fort jag fick hem mjölet skulle 
det bakas kokoskaka och jag tog då 
samma mängd kokosnötsmjöl som 

det stod kokosflingor. Jag trodde 
det skulle bli samma rinnande smet 
som det brukar, men detta blev en 
degklump. Jag beslöt mig ändå för 
att grädda  degen och tryckte ut den 
i en avlång liten långpanna och satte 
in den i ugnen. Sedan var det dags att 
se vad det blev. Vilken överraskning 
– det hade blivit en pajbotten! Jag 
insåg att om man trycker ut degen   i 
en pajform, lite tunnare och upp på 
kanterna, blir resultatet en pajbotten 
exakt lik en pajbotten bakad på vete-
mjöl. Efter det sökte jag med ljus och 
lykta efter svenska recept med kokos-
nötsmjöl, det fanns inga, vare sig på 
internet eller i bokform. Däremot 
kunde man hitta några få amerikan-

ska recept. Det är med utgångspunkt 
i dem som experimenterandet gick 
vidare och alla mina recept är fram-
tagna. 

Jag önskar att denna bok kan ge 
andra inspiration till att våga LCHF-
baka mer, och framförallt vill jag 
visa att man inte behöver avstå från 
att äta vid högtiderna med släkt och 
vänner. Tänk att kunna fira fettisda-
gen, våffeldagen eller kanske göra 
en pannkakstårta med barnbarnen. 
Sådant är väldigt värdefullt.

Jag hoppas att du kommer att 
finna alla recepten njutbara.
 
Njut med LCHF!
Mariann
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cirka � bitar

150 g osaltat smör
1 dl vispgrädde
4 ägg
4 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia
3/4 dl kokosnötsmjöl
1/2 dl kakao
1/2 tsk vaniljpulver

Servering
lättvispad grädde 

gör så Här

Smält smöret i en kastrull. Ta kort kastrullen från värmen. Rör  
i grädden och sedan äggen och sötning.

Blanda kokosnötsmjöl med kakao och vaniljpulver och rör ner 
det i kastrullen. 

Smöra och bröa (pofiber) en springform, cirka 21 cm i dia-
meter. Häll smeten i formen och grädda i 175° i 5–10 minuter. 
Passa kakan noga – den ska fortfarande vara kladdig inuti cirka 
3 cm från kanten och in till mitten. Ta ut och låt svalna. Servera 
med lättvispad grädde.

tIps: Låt kakan gräddas i 10–15 minuter och du har en jättegod 
fast chokladkaka.

Kladdkaka

➻
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cirka �� bitar

6 ägg
3 msk sötrix-flor och 1/4 krm stevia
150 g osaltat smör
1/2 dl kakao
3/4 dl kokosnötsmjöl
1/2 dl pofiber
1/2 tsk vaniljpulver
2 tsk bakpulver

Chokladkräm
1 msk snabbkaffepulver (kan uteslutas)
100 g mycket mjukt osaltat smör
50 g cream cheese
3 msk sötrix-flor och 1/4 krm stevia
4 msk kakao

Dekoration
kokosflingor

gör så Här

Kaka
Vispa ägg och sötning pösigt. Smält smöret och vispa ner det  
i äggsmeten. 

Blanda övriga ingredienser i en skål och rör ner dem i smeten. 
Häll smeten i en smord och bröad (pofiber) form, cirka 15x23 

cm. Grädda i 175° cirka 20 minuter, känn med sticka att den är 
klar. Låt kakan svalna.

Chokladkräm
Lös upp snabbkaffepulvret i lite varmt vatten. Rör sedan ihop alla 
ingredienser väl. 

Bred krämen över kakan. Garnera med kokosflingor. Förvara   
kakan svalt. Skär upp i fyrkanter vid servering.

tIps: Vill man ha mjukare kräm kan man ta 50 g smör och 100 g 
cream cheese. 

Kärleksmums

➻
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� stora bullar

Bullar
50 g osaltat smör
4 ägg
3 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia
1 dl vispgrädde
1/2 dl kokosnötsmjöl 
4 msk fiberhusk
2 tsk bakpulver
1 tsk stött kardemumma

Mandelmassa
1 1/2 dl sötmandel
2 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia 
1–2 msk vispgrädde

vispad grädde 

gör så Här

Bullar
Smält smöret. Vispa ägg och sötning pösigt. Tillsätt grädden och 
smöret i äggsmeten. Blanda kokosnötsmjöl och fiberhusk med 
bakpulver och kardemumma och rör ner det i smeten. Låt svälla 
något.

Rulla 4 fina runda bullar. Grädda i 175° cirka 25 minuter. Låt 
svalna helt.

Mandelmassa 
Skålla och skala mandeln. Mal den i en mandelkvarn. Lägg den 
malda mandeln i en matberedare tillsammans med sötningen 
och pulskör i några minuter. Häll sedan i cirka 2 msk grädde till 
önskad konsistens.

Skär av toppen på alla bullar och gröp ur lite inkråm. Blanda 
 inkråmet med mandelmassan, ta eventuellt i ytterligare lite 
grädde. Fördela mandelmassan i groparna och spritsa eller lägg 
på en redig klick vispad grädde och lägg på brödlocket. Sikta 
över lite sötrix-flor.

Semlor
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cirka �� stycken

Cupcake
150 g osaltat smör 
4 ägg
3 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia
1 dl crème fraiche 
1/2 tsk vaniljpulver
1 dl kokosnötsmjöl
1 dl mandelmjöl
2 tsk bakpulver
4 msk kakao 

Chokladtopping
100 g mycket mjukt osaltat smör
3 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia
1/2 tsk vaniljpulver
1/2 dl kakao 
50 g cream cheese

Cupcake – choklad

gör så Här

Cupcake 
Smält smöret. Vispa ägg och sötning pösigt. Rör i smör och 
crème fraiche i äggsmeten.

Blanda övriga ingredienser i en bunke och rör sedan ner dem  
i smeten.

Häll smeten i stora muffinsformar, fyll formarna till 3/4. Placera 
gärna muffinsformarna i en muffinsplåt.

Grädda i 175° cirka 15 minuter. Låt svalna helt.

Chokladtopping 
Blanda alla ingredienser väl och spritsa eller bred krämen på 
 cupcakesen. Pudra eventuellt över kakao som dekoration.

tIps: Om man vill kan man tillsätta snabbkaffepulver i smeten 
och fyllningen och få en choklad-mocka-cupcake.➻
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��–�� bItAr

Mazarinbotten
200 g mandel 
3 msk sötrix-flor och 1/2 krm stevia
3–4 msk vispgrädde 
150 g mjukt smör
3 ägg
3 msk kokosnötsmjöl

Hallonmousse
8 gelatinblad
500 g hallon
5 dl vispgrädde
3 msk sötrix-flor och 1/4 krm stevia

Servering
1 ask färska hallon 
citronmeliss

gör så Här

Mazarinbotten
Skålla och skala mandeln. Mal den i en mandelkvarn. Häll den 
malda mandeln och sötning i en matberedare och pulskör i några 
minuter. Tillsätt sedan en matsked grädde i taget till lämplig 
mandel massekonsistens. 

Låt mandelmassan vara kvar i matberedaren, lägg i smöret och 
pulskör. Tillsätt ett ägg i taget och kör till en jämn smet. Rör sedan 
i mjölet för hand.

Kläm fast ett bakplåtspapper i en springform, cirka 24 cm i dia-
meter. Häll i mandelmassesmeten, bred ut den väl.

Grädda tårtbottnen i 175° cirka 20 minuter. Låt svalna helt i sin 
form och lossna den sedan från pappret. Lägg tillbaka bottnen 
utan pappret i formen.

Hallonmousse
Lägg gelatinbladen i blöt i kallt vatten i minst 5 minuter. 

Mixa hallonen till puré. Häll cirka 1 dl av purén i en kastrull och 
värm ordentligt. Tillsätt grädde och sötning, blanda väl. Rör ner 
gelatinet i den varma hallonmixen. Blanda sedan ner den varma 
hallonmixen i purén. 

Häll moussen över tårtbotten. Låt stelna i frysen i minst 4 timmar. 
Ta fram tårtan 1 timme före servering. Skär med vass kniv runt 
kanten när tårtan är halvtinad. Dekorera med färska hallon och 
citron meliss.

tIps: Om man gör tårtan dagen före eller har den länge   
i frysen bör man ta fram den och tina sakta i kylen, gärna 10–12 
timmar.  Eller ta fram den på morgonen om den ska ätas på 
 kvällen.

Hallonmoussetårta

➻
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