
En	liten	guide	om	hur	man	skriver	recept	
så	att	de	blir	godkända	på	Matklubben.	

 

Det kan kännas lite osäkert och krångligt att skriva in recept här på MK 
eftersom det är omgärdat av vissa regler. Dels för att inte bryta mot 
upphovsrätten, dels för att alla ska kunna läsa och förstå ditt recept 
antingen man är helt oerfaren när det kommer till grytor och kastruller 
eller om man heter Mannerström i efternamn och är stjärnkock. 
Matklubben ska vara en resurs för alla. Därför har jag satt ihop en liten 
guide åt dig. Följer du den så är risken att ditt recept blir underkänt 
ganska liten. 

Alla länkar i detta pdf-dokument är klickbara. 

Lycka till med matlagning och receptskrivning. 

boz1965, godkännare 

Stort tack till de övriga godkännarna för input och korrekturläsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011, Bo Åkesson. Du får kopiera detta dokument och fritt distribuera det som det är i sitt originalskick och 
endast i sin helhet, till andra medlemmar av Matklubben. Du får inte göra ändringar i texten, lägga till, ta bort 
eller på något annat sätt förvränga detta dokument och dess innehåll. 

Du får väldigt gärna komma med synpunkter och förslag till godkannare@live.se. 
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Receptet	
 

 Receptet måste  vara  unikt  för Matklubben,  d.v.s.  det  ska  inte  finnas  i  vår  databas  sedan 
tidigare. Det  finns  en  del  kopior  och  dubbletter  som  är  från  tiden  innan  de  nya  reglerna 
trädde  i kraft den 1/6 2008, MK valde att  låta dem  ligga kvar eftersom man  inte ville  införa 
retroaktiva regler. 

 Recept  som är  tagna ur böcker,  tidningar, broschyrer, webbsidor mm. är  tillåtna om de är 
skrivna i allmänna ordalag utan att ha någon prägel av att vara ett litterärt verk. D.v.s. texten 
får inte uppnå s.k. ”verkshöjd”, som det heter på juridiskt språk. En avskalad och koncis text 
är inte upphovsrättsligt skyddad när det gäller exempelvis matrecept. 

 Receptet ska vara skrivet på svenska, rättstavat och utan särskrivningar. Rubriken/titeln  får 
däremot  vara  skriven  på  ett  främmande  språk  (med  västerländskt  alfabet)  om  det  är  det 
ursprungliga namnet på rätten.  

 Du  får  inte  skriva  receptet  (inte  ens  titeln) med  enbart  VERSALER.  Stor  bokstav  hör  bara 
hemma  i början av en mening, efter ett kolon eller  första bokstaven  i ett egennamn,  som 
t.ex. en person eller ett varumärke. 

 Du  får  inte  referera  varken  till Viktväktarna  eller  deras  points‐system,  de  har  uttryckligen 
förbjudit detta. En titel som t.ex. ”Viktväktarlasagne” är inte tillåten, men skrivs den om och 
exempelvis får heta ”Lättviktarlasagne” istället, så är det fritt fram. 

 Ingrediensförteckningen  skall  vara  kortfattad  och  koncis,  utan  långa  utläggningar  och 
kommentarer. En mycket kortfattad kommentar på två‐tre ord sist på raden räcker mer än 
väl, annars får du spara den kommentaren till arbetsbeskrivningen. 

 Korrekt  format  för  ingrediensförteckningen  är:  [mängd]  [måttenhet]  [råvara]  [kortfattad 
kommentar]. 

 Det ska alltid vara mellanslag mellan exempelvis mängd, mått och råvara (se exempel längre 
ner i dokumentet).  

 Använd bara exakta standardmått (se lista).  ”Burk”, ”ask”, ”paket”, ”påse” m.fl. godkänner vi 
inte eftersom de är förpackningar –  inte mått. Förpackningar varierar oftast  i storlek och är 
därför inte lämpliga att använda som mått. 

 Arbetsbeskrivningen  får  inte  skrivas  i  listform,  varken  numrerad  eller  onumrerad.  I 
arbetsbeskrivningen delar du upp de olika momenten i stycken och delar av styckena med en 
extra  radmatning.    Tänk  på  att  skriva  lättfattligt,  utan  långa  utläggningar,  så  att  även  en 
person som inte har lagat mat förut kan förstå vad du menar. 

 Du bör ange källan för receptet. Har du själv skapat receptet eller hittat det i en bok så skriv 
det. Om du inte vet är det bättre att lämna fältet  blankt. Skriv inte ”vet ej” eller ” mormors 
gamla  kokbok”,  detta  är  irrelevant.  Informationen  ska  vara  relevant. Man  kan  t.ex.  skriva 
”Rutiga Kokboken” eller ”ICA‐Kuriren nr. 2/99” om man har hämtat receptet därifrån. 

 Du  får  inte  göra  reklam  i  receptet.  Din  blogg,  webbsida,  kokbok  eller  annat,  får  du 
marknadsföra på nåt annat sätt. Produktion203 hjälper gärna till om du vill annonsera på MK. 

 Skulle ditt  recept  inte bli  godkänt och du  får  tillbaka det  för  korrigering  så  rätta dig efter 
godkännarens kommentarer. Du får alltid en beskrivning av vad du måste korrigera och även 
en motivering till varför vi vill att du gör det. Är du ändå osäker på vad som gäller eller om du 
inte håller med, så kontakta godkännarnas ”chef”, Lilloo på adressen  lilloo@matklubben.se. 
Det är inte tillåtet att starta trådar om det i Matklubbens offentliga forum. 

 Du har två veckor på dig att korrigera ditt recept därefter makuleras det automatiskt. 
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Bilder(na)	
 

Bilder  ska  helst  vara  egentagna,  d.v.s.  att  du  själv  har  fotograferat  rätten. Använder  du  bilder  ur 
böcker, tidningar, broschyrer, webbplatser etc. måste du ha skriftligt tillstånd från bildens ägare. Det 
tillståndet ska Matklubbens ledning ha en kopia av innan bilden får publiceras.  

Tänk på att... 

...en bild inte nödvändigtvis ägs av det förlag, webbyrå mm. som har publicerat den. Många 
gånger  är  bilder  publicerade  på  licens  och  ägs  av  exempelvis  fotografen,  en  bildbyrå, 
nyhetsbyrå, privatperson eller annan. 
 
...du  inte automatiskt har  tillstånd att använda en bild  från en bok,  tidning, webbsida etc. 
bara  för  att  någon  annan  medlem  har  tillstånd  att  använda  den.  Tillstånden  är  ofta 
personliga. 
 
...bilden skall vara ett fotografi föreställande den färdiglagade rätten. 
 
...om du är det minsta tveksam så kontakta Matklubben på adressen info@matklubben.se. 

Härunder är en lista på de webbsidor, företag och organisationer som har meddelat Matklubben att 
de  inte  tillåter  att deras bilder  läggs upp på Matklubben.  Listan  ändras hela  tiden,  så  kontrollera 
alltid den lista som finns på Matklubben under länken ”Information & Regler” punkt 6.6.1. Det finns 
bilder  på Matklubben  från  dessa,  de medlemmar  som  har  publicerat  dem  har  skriftligt  tillstånd. 
Tumregeln är att du alltid utgår  från att en bild du  inte har  tagit  själv kräver  skriftligt  tillstånd  för 
publicering  även  om  företaget,  organisationen  eller webbsidan  inte  finns med  på  den  här  listan. 
Restriktionerna gäller bara bilder, inte recept. 

Saltpeppar.se 
Allt om mat 
Svensk smak 
VI‐butikerna 
ICA 
ICA Kuriren 
Snabbt, lätt och läckert 
Tasteline 
Allas 
Allers 
Allers Trädgård 
Skåne 
Svensk Damtidning 
Hemmets Journal 

Systembolaget 
Aftonbladet Mat 
DN Mat 
Karamellkungen 
Santa Maria 
COOP 
Procordia Food 
Menyse 
Café 
Chic 
Elle 
Laura 
Recept.nu 

Hembakat 
Spännande mat 
Recepten.se 
Taffel.se 
Matmagasinet 
Viktväktarna 
Laga lätt 
Mat & Vin 
Femina 
Hemmets Veckotidning 
Må bra 
PS! 
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Tips	och	råd	
 

 Försäkra  dig  om  att  receptet  inte  redan  finns  i Matklubbens  databas. Det  gör  du  enklast 
genom att använda dig av sökfunktionen. Tänk på att en maträtt kan ha flera olika namn, så 
sök  inte  enbart  på  rubriken,  utan  använd  de  utökade  sökfunktionerna  och  sök  även  på 
huvudingredienserna. 

 Kontrollera att ditt recept är korrekt skrivet. Det enklaste är att skriva receptet  i exempelvis 
MS Word och göra en  språk‐ och  stavningskontroll när du är klar med  receptet. Detta har 
också den fördelen att du slipper risken att ditt recept ”försvinner” om du skulle ta för  lång 
tid på dig när du skriver in det direkt på Matklubben. Det är lättare att klippa och klistra från 
Word till MK’s  inmatningssida än att behöva skriva om allt från början  igen. Att man  ibland 
förlorar recept på det viset kommer sig av att den server som tar hand om nya recept  inte 
kan hålla sessionen öppen för länge eftersom det tar upp resurser (processortid, minne, etc.) 
som behövs till annat. 

 Använd  inte Viktväktarnas namn och varumärken även om du har tagit receptet  från deras 
hemsida, recepthäften/‐böcker etc. Du får  inte heller referera till deras Points‐system. Man 
kan tycka vad man vill om den saken, men Viktväktarna har meddelat Matklubben att de inte 
vill att vi gör så, och då måste vi rätta oss efter det. Döp om receptet om namnet innehåller 
VV’s  namn  eller  varumärke.  Ta  bort  all  text  i  receptet  som  hänvisar  till  VV  och  deras 
varumärken,  som  t.ex.  Points,  Viktväktarna,  Weight  Watchers  m.fl.  Skriv  eventuellt  om 
arbetsbeskrivningen med dina egna ord. 

 Vid storhelger är ingången av nya recept som allra störst och det är inte ovanligt att tiden för 
godkännande blir lång. Ha tålamod med oss då, är du snäll. Vi har inte glömt ditt recept. 

 Är du tveksam om nåt eller om du har frågor så hjälper vi godkännare gärna till, det är därför 
vi  finns på Matklubben. Vi är  till  för din  skull. Kontakta vår  samordnare Lilloo på adressen 
lilloo@matklubben.se om du vill ha svar på frågor, lämna synpunkter eller framföra kritik. 

 Kritisera inte godkännare och moderatorer i Matklubbens öppna forum – det är inte tillåtet. 
Sådant vi helst vill hantera internt eftersom godkännare också är människor som kan göra fel 
ibland, vi är inte ofelbara. Vi engagerar oss i Matklubben helt utan ersättning och på vår egen 
fritid. Därför  kan  det  vara  bra  att  slippa  bli  påpucklad  i  forumen  om man  har  begått  ett 
misstag. Beröm får du däremot gärna framföra hur offentligt som helst. ;) 

Nyttiga	länkar	
 Vill du beräkna och ange näringsvärden har Livsmedelsverket en databas över 2000 livsmedel 
som är både enkel och gratis att använda. 

 Vill du lära dig att fotografera mat är Sanna Lunds blogg en riktigt bra resurs. 
 En bra sida med en hel massa olika verktyg för att omvandla amerikanska och engelska mått  
till svenska är Bo Johanssons hemsida. 

 Kostdoktorn är en bra sida om du är nyfiken på LCHF. 
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Rätt	och	fel	
Det som listas här är inte på nåt sätt en komplett sammanställning, utan bara exempel på hur det kan 
se ut i de recept vi får in till granskning. 

Stavning	och	språk	
FEL  RÄTT  KOMMENTAR 
KÖTTBULLAR MED 
POTATISMOS 

Köttbullar med potatismos  Du får inte skriva med enbart 
versaler. 

Fläskfile  Fläskfilé  Det ska vara akut (framåtlutad) 
accent på ”e” i slutet. 

Créme fraiche, cremé fraiche, 
etc. 

Crème fraiche  Det ska vara grav (bakåtlutad) 
accent på första ”e” i ”Crème” 
– inget annat. 

Majonäs, mayonnaise 
Baugette, bagett 
Annanas, anannas 
Youghurt, jogurt 
Ala, a la, ála 
Gelantin 
Ättikssprit 
Cacao 
Filadelfiaost 
Västerbottensost 

Majonnäs 
Baguette 
Ananas 
Yoghurt 
à‐la (alt. à la) 
Gelatin 
Ättiksprit 
Kakao 
Philadelphiaost (varumärke) 
Västerbottenost 

Orden tillhör de mest 
felstavade i matsammanhang, 
men kan bara stavas på ett 
enda korrekt sätt på svenska. 

Kycklingfileér  Kycklingfiléer  Accenten ska sitta på första 
”e”, inte på andra. 

Kajsa’s gratäng  Kajsas gratäng  Vi använder ytterst sällan 
apostrofgenitiv i korrekt 
svenska 

Vår lök 
Vit lök 

Vårlök 
Vitlök 

Detta är särskrivningar och skall 
korrigeras. 

Gullök  Gul lök  Detta är ett av de få tillfällen 
när man faktiskt ska särskriva. 
Det gäller dock inte t.ex. rödlök 
eller vitlök. 

Spaghetti o köttfärssås 
Spaghetti å köttfärssås 
Spaghetti & köttfärssås 

Spaghetti och köttfärssås  Använd korrekt svenska. 
Undvik förkortningar och ”SMS‐
språk” som ”å”, ”de e”, ”oki” 
och liknande. 

Dialektala ord och uttryck  Skolsvenska eller s.k. 
rikssvenska 

Dialekter är mycket charmiga 
men dessvärre förstår inte alla 
vad som skrivs då. Undantag är 
rubriker/titlar (t.ex. äggakaga) 
där rätten i sig är regional, men 
då ska resten av receptet vara 
skrivet på korrekt svenska.  
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Ingrediensförteckning	
FEL  RÄTT  KOMMENTAR 
100g köttfärs  100 g köttfärs  Det ska vara mellanslag mellan 

mängd, mått och ingrediens. 
0,5 krm peppar  ½ krm peppar  Använd ½‐tecknet. 
Salt och peppar  Salt 

Peppar 
Endast en ingrediens per rad. 

1 Kg potatis  1 kg potatis  Måttenheterna skrivs med små 
bokstäver. 

100 gram smör 
1 hekto smör 

100 g smör 
1 hg smör 

Måttenheterna ska skrivas med 
sin vedertagna förkortning. 

1 kg Potatis  1 kg potatis  En ingrediens med angivet mått 
skrivs med liten bokstav om det 
inte är ett egennamn. 

Ett äpple  1 äpple  Mängden skrivs med siffror. 
salt   Salt  En ingrediens som inte har 

angivet mått skrivs alltid med 
stor bokstav. 

2 msk maizena  2 msk Maizena  Maizena är ett varumärke och 
stavas med stor bokstav. 

3 – 4 dl mjölk  3‐4 dl mjölk  Inga mellanslag mellan siffrorna 
och bindestrecket. 

1 st apelsin  1 apelsin  ”St” ska inte skrivas ut. 
1 burk champinjoner 
1 ask jordgubbar 
1 påse tacokrydda 
1 flaska hot chilisås 
1 paket spaghetti 

200 g champinjoner från burk 
½ l jordgubbar 
2 msk tacokrydda 
1 dl hot chilisås 
500 g spaghetti 

Burk, ask, påse, paket m.fl. är 
förpackningar – inte mått. 
Förpackningar varierar i storlek 
och är därför värdelösa som 
mått. 

 

Receptkälla	
FEL  RÄTT  KOMMENTAR 
Vet ej  ‐  Om du inte vet varifrån 

receptet kommer är det bättre 
att lämna fältet blankt. 

Hittade det här receptet i 
mammas kompis kokbok. 

Stora Kokboken, 1949  Skriv bara relevant information 
om källan. 

 

Bildkälla	
FEL  RÄTT  KOMMENTAR 
Denna bild har jag själv tagit 
med min Canon PowerShot S3 

Egentagen bild  Än en gång: Skriv bara relevant 
information om källan. 

Lånad bild  Lånad bild med tillstånd av 
upphovsrättsinnehavaren 

För lite information är inte 
heller bra. 

Vet inte  ‐  Bilder som du inte vet varifrån 
de kommer ska du alltid 
betrakta som skyddade av 
upphovsrätten och avstå från 
att lägga upp. 
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Mått	och	vikt	

Lista	över	några	godkända	måttenheter	och	deras	korrekta	förkortningar	
Listan är inte komplett, utan tar bara upp de vanligaste måtten vi använder idag. 

Rent allmänt kan sägas att du inte bör använda gamla mått som dagens unga inte får lära sig i skolan 
och alltså inte vet vad de innebär, språkförbistring är inte till nytta för någon. Vi godkänner inte mått 
som t.ex. näve, nypa, knivsudd, uns och liknande av just den anledningen ‐ förutom att dessa mått är 
oprecisa. Försök hellre att omvandla de gamla måtten så att de blir begripliga för alla som läser ditt 
recept, gammal som ung. 

MÅTTENHET  KORREKT FÖRKORTNING  INNEHÅLLER/VÄGER 
Milliliter  ml   1/1000 liter eller 1 cm3 
Kryddmått  krm  1 ml 
Tesked  tsk   5 ml 
Dessertsked  dsk   10 ml 
Centiliter  cl   10 ml 
Matsked  msk   15 ml 
Deciliter  dl   100 ml 
Kaffekopp  kkp   150 ml 
Liter (grundenhet)  l (litet L)  1000 ml 
Gram (grundenhet)  g   1 g 
Hektogram  hg   100 g 
Kilogram  kg   1000 g 
 

Omvandlingstabell	engelska/amerikanska	mått	till	svenska.	
Värdena  är bara ungefärliga  eftersom  imperialsystemet  skiljer  sig markant  från metersystemet på 
flera  punkter.  På  Bo  Johanssons webbsida  finns  verktyg  där  du  kan  omvandla mått  och  vikt mer 
exakt. 

Volym	
IMPERIAL (engelskt och amerikanskt)  METERSYSTEMET (svenskt/internationellt) 
Teaspoon (tsp) [tesked]  ~ 4,9 ml 
Tablespoon (tbsp) [matsked]  ~ 14,8 ml 
Cup (bägare, ej att förväxla med kopp/kkp)  ~ 240 ml 
Fluid ounce (fl oz)  ~ 30 ml 
Pint (pt) [stop]  ~ 473 ml (am.), ~ 568 ml (eng.) 
Quart (qt)  ~ 946 ml (am.) 
Gallon (gal)  ~ 3785 ml (am.), ~ 4546 ml (eng.) 
 

Vikt	
IMPERIAL (engelskt och amerikanskt)  METERSYSTEMET (svenskt/internationellt) 
Ounce (oz) [uns]  ~ 28,4 g 
Pound (lb) [pund]  ~ 454 g 
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Temperatur	
 

Till skillnad mot Celsius, som är en linjär skala, så följer Farenheit en logaritmisk skala vilket kan vara 
lite  knepigt  att  förstå  sig på. Då  kan det  vara  ganska bra  att  lära  sig  formeln här under  (eller  att 
åtminstone försöka förstå den och ha den till hands när den behövs). 

Farenheit – Celsius: C=(F–32)*5/9 (C = gradtalet i Celsius, F = gradtalet i Farenheit). 

Ibland står det ”centigrade” i engelska och amerikanska recept och då menar man Celsiusgrader. 

Exempel: I receptet står det att du ska sätta ugnen på 350°F. Att det du tillagar i ugnen förvandlas till 
grillkol på den temperaturen i Celsiusgrader behöver man inte vara Einsteins lillbrorsa för att förstå. 
Därför behöver du omvandla Farenheitgraderna till Celsiusgrader. 

Då räknar vi...  

 Första ledet: 350-32 = 318 
 Andra ledet: 318*5 = 1590 
 Tredje ledet: 1590/9 ~ 177°C 

Då har vi alltså kommit fram till att 350°F är ungefär detsamma som 177°C och då ställer vi ugnen på 
175°C för enkelhetens skull, någon enstaka grad hit eller dit gör ingen nämnvärd skillnad. 

Verktyg för temperaturomvandling finns också på webbadressen under den förra rubriken. 
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