
Cocosa 
Oppskrifter

Fristende oppskrifter med Cocosa 
– Din optimale matolje



Camilla Mørstad 
er konsulent og 
kostholdsveileder. 
Hun og resten av 
familien (mann og 
3 barn) lever på et 
såkalt steinalder-
kosthold med mye 
mat som er rik på 
fett og proteiner og 
lite karbohydrater. 
– Vi forsøker å 

spise så ren mat som mulig, sier Ca-
milla og forklarer nærmere: Kjøtt, fisk og 
grønnsaker – altså mat som i minst mulig 
grad er bearbeidet. Ettersom vi også spiser 
relativt mye fett, er det viktig for oss å velge 
fettkilder som er så naturlige som mulig og 
i tillegg en god energikilde. Vi har derfor 
byttet ut margarin og stekeoljer med Co-
cosa kokosoljer, det både smaker og gjør 

godt.  Ved å tilsette Cocosa i smoothies 
og næringsshaker vi drikker til frokost, får 
hele familien en god start på dagen og vi 
holder oss mette helt frem til lunsj! 
Når vi skal kose oss lager vi Cocosa-
konfekt. Oppskriften kan du se lenger bak 
i dette heftet.

- Etter at vi la om kostholdet og begynte 
med gode kosttilskudd har jeg gått ned 
over 40 kg, forteller Camilla. Godt fett i 
kostholdet bidrar til at jeg er mindre fysen 
og sulten, samt at jeg holder blodsukkeret 
mer stabilt. Ettersom vi holder kurs og lærer 
bort kunnskap om mat (se: www.balansert-
mat.no) har også flere av våre kunder fått 
god erfaring med Cocosa.

Cocosa
En god og sunn matolje!

Her ser du mannen til Camilla, 
Aslak Mørstad, som deltaker i 
71 grader nord. Der ble han lagt 
merke til på grunn av sitt høye 
fettinntak (400-500 gram rent fett 
per dag). 



En god matolje må først og fremst tåle varme. Det gjør ikke flerumettede planteoljer som 
stekeoljer og margarin, uansett om kilden er soya, mais eller raps.  Stekeoljer og marga-
rin er også hovedårsaken til at vi får i oss for mye omega 6 i forhold til omega 3, noe 
som igjen knyttes til livsstilssykdommer. Velger du derimot Cocosa kokosnøttolje til steking 
og baking, og som smøring på brødskiven, unngår du å forstyrre denne balansen. Med 
sitt høye innhold av mellomlange fettsyrer tåler den dessuten godt lys og varme uten å 
bli ødelagt, og Cocosa egner seg derfor ypperlig til all slags matlaging. Som en ekstra 
bonus tilfører du kroppen fettsyrer som er gunstige for immunforsvaret og gir energi som 
varer. 

Vi håper du blir inspirert av oppskriftene i dette heftet – dersom du ønsker mer informa-
sjon om Cocosa, kan du sende oss en mail til:info@soma.no, så sender vi deg en gratis 
brosjyre. Har du egne oppskriftstips med Cocosa kokosnøttoljer, tar vi dem gjerne i mot 
på samme adresse. Gå gjerne inn på www.soma.no for mer info.

TIPS! Bruk Cocosa på brødskiven i stedet for smør/margarin – velg Pure dersom du ikke 
vil ha kokossmak, eller prøv Cocosa Extra Virgin for en nydelig smak av kokos (passer 
spesielt godt til syltetøy laget på sommerens bær, spekeskinke, eggerøre, bacon).

Frokosttips! Havregrøt er sunn og lettvint frokost – tilsett litt Cocosa Extra Virgin etter at 
grøten er ferdig tilberedt – det smaker nydelig!

Baketips! Skal du bake kaker kan du bytte ut smør/margarin med Cocosa Extra Virgin. 
Det gir ekstra saftig bakst og et nydelig hint av kokossmak på kaken. 

Velbekomme!

Innledning



Ingredienser: 
12 dl store havregryn eller 4-korn. (Gjerne 

også hirseflak og bokhvete)
2 dl hvetekim

3 dl kokosmasse
1 dl rårørsukker, honning eller Sukrin

1 dl solsikkefrø
1 dl sesamfrø

1 ts salt
1 ½ dl hakkede nøtter eller mandler

2 ss vaniljesukker
1 dl vann

1 dl Cocosa Extra Virgin

Slik gjør du:
Alt det tørre blandes først. Bland vann og olje 
og ha i. Bland godt. Helles i langpanne og 
stekes ved 100 grader i 2-3 timer. Rør jevnlig 
så alt blir pent, lysebrunt og tørt.

Når det er ferdig avkjølt, kan du evt ha i 
rosiner og/eller hakkede dadler og fiken.

Oppbevares på tette glass (Norgesglass  
eller lignende) og serveres med friske  
bær og yoghurt, kefir eller melk.

 

Frokostblanding



Ingredienser: 
4 egg piskes lett

½ boks kesam
1 ½ ss bakepulver

45 g sesamfrø
60 g kruskakli

50 g solsikkefrø
4 ss linfrø

3 ss Cocosa

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene i en bolle. Hell 
deigen i en papirkledd brødform, og stek midt 
i ovnen på 180 grader i 50 minutter.

 

Brød 
-uten mel og gjær:



Ingredienser: 
(1 brød)

1 ss fiberhusk
1 dl vann

1 ½ dl knuste linfrø
2 dl solsikkekjerner

1 ss gresskarkjernefrø
2 ½ dl kokosmasse

200 g malte mandler
4 egg

4 ss Cocosa
1 ss kardemomme

1 ts kanel
1 ss Urbase Extra 

Litt havsalt

Slik gjør du:
Varm opp ovnen til 160 grader. Bland 
fiberhusk med vann og la svelle i 5 minutter. 
Bland først i linfrø, solsikkekjerner, kokos og 
mandler og rør rundt. Siden blandes resten 
av ingrediensene. Kna deigen lett og form til 
et rundt brød (ca 4 cm)  på en stekeplate. La 
steke i ca 60 minutter nederst i ovnen.
PS. Det er gresskarfrøene som er det grønne 
du ser på bildet. Kan også sløyfes.

 

Detoxbrød



 

Detoxbrød

Ingredienser: 
1 pk gjær(tørr/fersk)

8 dl lunkent vann
8 dl Sammalt spelt

5 dl havregryn
2 dl byggmel

1 dl siktet spelt
2 ss Cocosa 

3 ts salt
4 ss linfrø

4 ss solsikkefrø
4 ss gresskarkjernefrø

Slik gjør du:
Rør ut gjæren og bland inn alt det tørre og 
Cocosa. Elt godt – gjerne i maskin.
Deigen skal heve til dobbel størrelse og så 
ruller man ut ca 12 store rundstykker som skal 
etterheve. Stekes på 200 grader ca. 15 min 
og avkjøles. 

 

Saftige og sunne 
    Rundstykker 



Ingredienser: 
1 boks cottage cheese

½ liten ananas delt i biter
2 ss Cocosa Extra Virgin 

2 ss kokosmasse (lett ristet)

Slik gjør du:
Spre kokosmassen jevnt på en bakeplate, og 
rist lett ved 175 °C, 
følg med så den ikke brenner seg. Bland cot-
tage cheese og kokosolje godt. 
Rør inn ananasen. Strø over kokosmassen.

Et friskt og deilig sommermåltid på 1-2-3! 
Her får du rikelig med proteiner fra ”hyt-
teosten”, sunne fettsyrer fra Cocosaen og 
verdifulle enzymer fra ananasen!

 

Ananas delight



Ingredienser: 
4 dl kaldt vann

2 eggeplommer/evt 2 ss proteinpulver
2 dl blåbær

1 banan
4 ss Udo’s Choice

4 ss Cocosa Extra Virgin
Evt. 10-15 mandler uten skall

Slik gjør du:
Bland alt unntatt oljene. Kjøres 15 sek i blen-
der. Bland i oljene. Kjør 10 sek til. Serveres 
straks.

 

Blåbær Blizz

 

Ananas delight



Ingredienser: 
(2 pers)

1 fersk mango
1 banan

½ ananas
2 eggeplommer

4 ss Udo’s Choice
4 ss Cocosa Extra Virgin

Ca 4 dl vann

 

Slik gjør du:
Skjær frukten i terninger, ha den i en beholder 
sammen med halvparten av vannet. Miks 
dette med stavmikser eller i blender. Tilsett re-
sten av vannet litt og litt mens du mikser. Tilsett 
eggeplommer, Udo’s Choice og 
Cocosa til slutt. 

Tropisk 

Sommer-smoothie



Deilig 

Julesmoothie
Ingredienser: 
(2 porsjoner)

1 banan
½ granateple

1 appelsin
1 eple

1 ts kanel
4 ss Udo’s Choice 

4 ss flytende Cocosa Extra Virgin
2 eggeplommer (økologisk)/proteinpulver

 

Slik gjør du:
Bland alt unntatt oljene. Kjøres 15 sek i blen-
der. Bland i oljene. Kjør 10 sek til. Serveres 
straks.



 

Sesampanert zucchini
Denne retten kan spises som den er, eller 

brukes som deilig tilbehør til andre retter. Du 
kan gjerne bruke samme fremgangsmåte 

med andre grønnsaker, for eksempel søtpotet, 
gulrot m.m

Ingredienser: 
1-2 zucchini

1 dl sesamfrø
2 ss Cocosa Extra Virgin

Havsalt

Slik gjør du:
Kutt zucchinien på langs (bruk gjerne ostehø-
vel eller grønnsaksskreller). Stek skivene i Co-
cosa på middels varme til de er lett gyldne, 
vend dem deretter i sesamfrø.



Ingredienser: 
(4 pers)

5 ss Cocosa
1 l vann

2 dl råris
1-2 ss buljong (evt terninger)

1 ts havsalt
1 ss raspet ingefær

½ ss bjørkesøt eller sukrin
3 dl hakkede grønnsaker (f.eks brekkbønner, 

broccoli, gulrøtter)
3 dl kalkunkjøtt i terninger (ev. kylling) 

Saften av en presset sitron 

Slik gjør du:
Kok opp vann og råris med buljong, havsalt, 
bjørkesøt/sukrin og ingefær. La koke på lav 
varme i 25 minutter. Legg i grønnsakene og 
la koke ytterligere 10 min før kalkun, sitron 
og Cocosa blandes i. Kok opp, slå av platen 
og la stå i 10 minutter under lokk før suppen 
serveres.

 

Kokossuppe m/kalkun



 

Vintergryte
Ingredienser: 

(4 pers)
1 rotselleri

4 søtpoteter
4 gule løk

4 hvitløks båter
1 dl brune linser (kan byttes ut med kjøtt)

1 sitron (revet skall og presset saft)
1 ss hakket fersk timian

1 ss kummin
5 ss Cocosa (Pure eller Extra Virgin)

Grønnsaksbuljong (kan sløyfes)
Havsalt

Slik gjør du:
Kutt opp grønnsakene i terninger. Varm løken 
lett i 1 ss Cocosa. Legg i rotfrukter, hvitløk, 
sitron, krydder og linser. Hell vann ca 2-3 cm 
over ingrediensene og la koke opp. Etter opp-
kok senk varmen og la putre under lokk i 20 
min. Bland i resten av Cocosaen mot slutten 
av koketiden. Smak til med havsalt. Smaker 
godt med råris. 



 

Vintergryte
Kylling i 

Grønn Karri
Ingredienser:
(4 personer)

2 stk finhakket løk 
2 båter hvitløk 

3 ss Cocosa Pure                                                                                                                  
ca. 3 ts karri, gjerne thai-karri (sterkere)

800 g strimlet kyllingkjøtt 
salt og kvernet pepper 

ca. 1 dl hønsebuljong (utblandet) 
2 boks kokosmelk 

1 ts gurkemeie 
evt. litt soyasaus 

ris etter mengdeanvisning på pakken 
2 bunter frisk, grønn asparges 

2 pk sukkererter, evt. aspargesbønner
2 bokser hermetiske vannkastanjer 

2 ss hakket frisk koriander (kan sløyfes)

Slik gjør du:
Kok ris som anvist på pakken.
Fres løk, hvitløk og karri i Cocosa. Tilsett kyl-
lingkjøtt og krydre med salt og pepper. Stek 
til kjøttet er hvitt. Ha i buljong, kokosmelk og 
gurkemeie og la det koke et par minutter før 
du har i grønnsaker. Kok videre i 4-5 minutter.  
Dryss over koriander og server med ris. Pynt 
eventuelt med hakket rød paprika eller chili og 
limebåter.



 

Kremet rød linsesuppe
Ingredienser: 

(4 pers)
500 g røde linser
1 stk løk finhakket 

2 båter hvitløk
2 ss raspet ingefær

1/2 ss gurkemeie
1/2 ss kummin

5 ss Cocosa Extra Virgin
1 terning grønnsaksbuljong

10 dl vann
2 søtpoteter i terninger
3 jordskokk i terninger

Fersk finkakket koriander

Slik gjør du:
Fres løk, hvitløk og ingefær lett i olje på mid-
dels varme (skal ikke bli brunt), hell over vann 
og tilsett buljongen. Skyll linsene lett før du 
tilsetter dem i det kokende vannet. La koke til 
linsene er oppløst. Tilsett Cocosa og bruk en 
stavmikser til suppen er kremet og jevn. Kok 
søtpoteter og jordskokk ved siden av til de er 
litt møre og tilsett i den kremete suppen. Tilsett 
gurkemeie på slutten av koketiden og dryss 
koriander over ved servering. Smaksett med 
havsalt og pepper.



Ingredienser: 
400 g kokte kikerter (150 g ukokte) - kan evt 

erstattes med kylling
6 ss Cocosa (2 ss til steking og 4 tilsettes mot 

slutten)
1 rød løk 

2 fedd hvitløk 
½ rød chili 

½ ss raspet ingefær 
3 dl vann 

1 ss presset sitronsaft 
1 håndfull persille blader 

Havsalt
Pepper

Slik gjør du:
Varm oljen i en panne. Tilsett løk og la frese 
noen minutter til løken er myk. Tilsett hvitløk, 
chili, ingefær og krydder. La syde noen minut-
ter. Tilsett kikertene og rør rundt.  Bland nå 
inn 3dl vann, sitronsaft og hakkede persille- 
blader. La kikertene småkoke i 10 minutter. 
Tilsett resten av Cocosaen. Smak til med salt 
og pepper.
 
God kilde til: 
Fiber 
Magnesium 
Antioksidanter 
Fettsyrer 

 

Kikerter i Cocosa



Rogan Josh

Indisk lammegryte
Ingredienser: 
(2 porsjoner) 

400 g benfritt lammekjøtt fra stek eller bog
1 stk. løk 

2 ss Cocosa Pure til steking
2 ss indisk, rød karripasta 

1 boks hakkede, hermetiske tomater 
1 ts sukker eller Sukrin

2 ss Cocosa Extra Virgin
 
 

Slik gjør du:
1. Del lammekjøttet i terninger (ca. 3 x 3 cm), 
hakk løken og legg dette i en varm stekepan-
ne med Cocosa Pure. Tilsett karripastaen når 
kjøttet og løken er blitt gyllen.
2. Tilsett hermetiske tomater og la alt småkoke 
i 10–15 minutter.
3. Rør inn sukker og Cocosa Extra Virgin.  
Klipp gjerne litt frisk koriander over. 
Server sammen med ris og en salat. Frisk kori-
ander passer perfekt til denne retten, for deg 
som vil gjøre det lille ekstra. PS:Karripasta 
fåes kjøpt i ulike varianter og er en blanding 
av forskjellige krydder og olje. I India er det 
vanlig at hver husstand lager sin egen kar-
ripasta.



Rogan Josh

Indisk lammegryte
Asiatisk 

Kyllingsuppe
Ingredienser: 
(4 personer)

3 stk. kyllingfilet 
8 dl kyllingkraft 

100 g fersk ingefær 
1 båt hvitløk 

1 stk. sitrongress 
2 ss fiskesaus (asiatisk) 

saft og skall av 1 stk. lime 
4 dl kokosmelk

4-8 ss Cocosa Extra Virgin  

Slik gjør du:
Kok opp kyllingkraften og legg i finkuttet inge-
fær, hvitløk og sitrongress, og la det småkoke 
i 3 minutter. 
Skjær kyllingfiletene i biter og ha dem i 
kraften. Kok videre i 2 minutter og tilsett resten 
av ingrediensene. Trekk til side og sjekk at 
kyllingen er ferdig kokt. Bland i Cocosa Extra 
Virgin og server i suppeboller.



 

Gresskarsuppe
Ingredienser: 

(4 pers)
750 g gresskar 

4 ss Cocosa 
1/2 gul løk 

2 fedd hvitløk 
1 ss raspet ingefær 

1 ss kummin 
1 ss gurkemeie 

Litt havsalt 
Litt pepper 
5 dl vann 

1 ss eller terning vegetarbuljong 

Slik gjør du:
Kutt gresskaret i terninger, og varm opp vann 
med buljong. Smelt Cocosa i en kjele, og 
bland kummin, ingefær og gurkemeie i den 
varme oljen. Tilsett finhakket løk og hvitløk i 
olje- og krydderblandingen. La dette småfrese 
i noen minutter. 
 
Tilsett opphakket gresskar. Bland deretter inn 
buljongvannet og la dette småkoke i ca 10-
15 minutter. Kjør blandingen i en blender (evt 
med stavmikser) til en fin suppe.  
Server gjerne med frisk koriander. 



 

Gresskarsuppe

Ingredienser: 
(4 pers)

500 g røde linser
1 stk finhakket  løk

2 båter hvitløk
½ rotselleri

10 cherry tomater
1 purreløk

5 ss cocosa (1 spiseskje til steking, og 4 som 
smeltes i suppen mot slutten)

1 ss grønnsaksbuljong
10 dl vann

Slik gjør du:
Fres løk, hvitløk og rotselleri lett i olje på 
middels varme (skal ikke bli brunt), hell over 
vann og tilsett buljongen. Skyll linsene lett 
før du tilsetter de i det kokende vannet og la 
koke i ca 12 min. Mot midten av koketiden 
bland i finhakkede tomater. Tilsett purreløk og 
kokosolje på slutten av koketiden og smaksett 
med havsalt.

 

Rød linsesuppe



Ingredienser: 
200 g Cocosa 

250 g Sukrin eller rørsukker
2 egg

1 ts salt
1 ts vaniljesukker

2 dl havregryn
125 g hvetemel

1 ts natron
200 g mørk sjokolade (70%)

Slik gjør du:
Pisk Cocosa og Sukrin/sukker godt. Rør egg, 
salt, vaniljesukker og havregryn inn. Bland 
mel og natron og rør det i blandingen. Tilsett 
den hakkede sjokoladen. Fordel deigen i 
klatter på en bakeplate, ca. 6-8 stk. Trykk de 
gjerne ned med en skje. Stekes i ca. 10 min. 
ved 200 °C. 

 

Sunnere havre- og sjokolade-  
  Cookies



 

Cocosa-is m/valnøtter
Ingredienser: 

1 kopp valnøtter
1/2 kopp smeltet Cocosa

1 kopp vann
1/3 kopp agave sirup (Kan søtes med Bjør-

kesøt. Smak til selv.)

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene i en blender. Miks til 
konsistensen er kremete. Fryses i en passende 
form i 2-3 timer. Bruk en is-skje til å servere 
isen, eller ta isen ut av formen hvis du har 
porsjonsformer. Smaker godt med karamell og 
valnøtter, raspet sjokolade eller varme bær.



 

Mandelkake med bær
En saftig kake med deilig mandelsmak. 

Toppingen kan varieres etter smak og behag.
65 g Cocosa

Ingredienser:
1 egg

1 ¼ dl melk
100 g mandelmel
1 ½ ts bakepulver

85 g Sukrin eller rørsukker

Topping:
Sukkerfritt syltetøy, eller friske bær og Sukrin

Slik gjør du:
Bland melk og Cocosa i en bolle. Visp i 
egget med en stålvisp. Bland mandelmelet 
med bakepulver og Sukrin/rørsukker i en 
annen bolle. Ha i væsken og rør deigen godt 
sammen.

Hell røren over i en rund form, 20-24 cm. 
Hvis du ønsker å bruke bær, hell disse over 
røren, og dryss godt med Sukrin over. Stek på 
rist midt i ovnen ved 200°C i ca 30 minutter.

Ha på syltetøy når kaken er avkjølt. Dekorer 
gjerne med friske bær.

Ett stykke uten bær (1/8 av kaken) inneholder 
104 kcal, 2 g karbohydrater, 6 g protein,  
8 g fett og 4 g fiber.



Ingredienser: 
125 g mykt Cocosa

200 g havregryn
180 g Sukrin

40 g kakao
1 ss honning

4 ss kaffe
2 ts vaniljesukker

Kokos eller hakkede nøtter å rulle kulene i

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene i en skål (du kan 
også bruke en food processor).
Formes til kuler og rulles i kokos eller hakkede 
nøtter.

Oppbevares kaldt inntil de skal spises.

 

Sjokoladekuler



Ingredienser: 
4 kopper pecannøtter eller cashewnøtter 

1 kopp lime-juice
1/2 kopp smeltet Cocosa

1/2 kopp agave sirup (Kan søtes med Bjør-
kesøt. Smak til selv.)

1 kopp vann

Slik gjør du:
Bland alle ingrediensene i en blender bortsett 
fra vann, og miks. Spe deretter med vann til 
konsistensen er kremete. Hell så massen i en 
passende form som settes i fryseren. Sjekk 
konsistensen med jevne mellomrom. Den er 
perfekt når den kan skjæres i passende biter, 
eller tas med isskje.

Tas frem 30 minutter før servering, pynt gjerne 
med en skive lime og litt sitronmelisse.

Kan oppbevares i fryseren i flere uker.

 

Cocosa-lime sorbet



 

Pære med Cocosa krem
Ingredienser: 

(4 pers)
3/4 kopp kokosmasse

3/4 kopp valnøtter
3/4 kopp vann

Litt under en 1/2 kopp smeltet Cocosa
1/4 kopp agave sirup (Kan søtes med Bjør-

kesøt. Smak til selv.)

1 pære per person

 

Slik gjør du:
Alle ingrediensene til kremen mikses godt i en 
blender. Kremen kan oppbevares i kjøleskap 
i en uke. 
Pærene skrelles og kuttes i to. Varmes lett i 
ovnen. Server med Cocosa krem og hakkede 
mandler. 



Ingredienser:
Piskes: 

4 økologiske egg
3 dl rårørsukker, evt 2 dl Sukrin og 1 dl 

rårørsukker

Siktes og blandes i: 
3 dl. speltmel (185g)

2 ts. natron
2 ts. kanel

1 ts. salt
1 ts. vaniljesukker 

Rør inn: 
1 ½ dl. Cocosa Extra Virgin

Tilsett: 
5-6 dl. rå revne økologiske gulrøtter

Hakkede nøtter, sjokolade eller rosiner etter 
smak

Slik gjør du: 
Stek kaken i rund form 26 cm på 190 grader 
ca. 40 min.
(sjekk at kaken er gjennomstekt.)

Avkjøl og smør på krem:
100g philadelphia cream cheese
3ss Cocosa Extra Virgin
Ca. 125g melis (Evnt. tilsett litt sitronsaft)
 
Pynt gjerne med hele valnøtter

Gulrotkake



Ingredienser: 
5 dl mel (gjerne spelt) 

2,5 dl Rårørsukker 
¼ ts bakepulver 

2 ts vaniljesukker 
3 ts kanel 

2 ts natron 
1 ts salt 

2 ½ dl solsikkefrø og valnøtter (hakkes)
3 egg

2 ½ dl Cocosa Pure eller Extra Virgin 
5 dl revet squash

Topping:
1 pk Philadelphiaost, naturell, 200 g 

1 beger rømme 
125 g melis  

1 ts vaniljesukker

Slik gjør du:
Bland alt det tørre. Brun farin kan også  
brukes, den blir saftigere, men mindre ”sunn”. 
 
Rør sammen egg, og bland det med Cocosa 
som på forhånd er smeltet i vannbad. Rør inn 
squash tilslutt.  
 
Bland det tørre med det våte sammen. Helles 
i en liten langpanne eller en oval ildfast form. 
Stekes på 200 grader i ca. 40-50 min. midt 
i ovnen. 

Når kaken er avkjølt, smør på toppingen

Pynt med tørkede ringblomster el.l. og server 
med Kesam Vanilje.

Gulrotkake

Squash-kake



Ingredienser: 
(Ca 6 stk)

100 g sjokolade (minimum 70% kakao)
100 g Cocosa Extra Virgin

80 g rårørsukker eller Sukrin
3 egg

50 g siktet hvetemel

Slik gjør du:
Fondant betyr at kaken er ”smeltet” i midten, 
og denne desserten er manges favoritt med 
sin flytende varme sjokoladekjerne. Server 
den gjerne med en kule vaniljeis ved siden 
av.

1. Hakk sjokoladen og ha den i en blande-
bolle sammen med Cocosa Extra Virgin. Sett 
bollen i vannbad. Varm vannet forsiktig opp 
og rør hele tiden, til du har en flytende og 
blank saus. 
2. Rør sukker og egg sammen. Blandingen 
skal ikke bli luftig – du skal bare røre, ikke 
piske. 
3. Bland sjokoladeblandingen og eggeblan-
dingen raskt sammen. 
4. Sikt i melet og rør det kjapt inn. 
5. Smør formene med et tynt lag med Cocosa 
Extra Virgin. Fordel litt mel i formene slik at de 
er dekket innvendig. Bank ut det overflødige 
melet. Ha blandingen i formene og fyll opp til 
ca ½ cm under kanten. 
6. La formene stå en time til kjøling. Stek dem 
deretter i ovnen i 7 minutter på 200 grader. 
La formene stå i et ett minutt før du tar ut fon-
dantene. Pynt med melis og mintblader.

 

Sjokolade 
   fondant



 

Sjokolade 
   fondant

 

Cocosa-boller
 

Ingredienser: 
250 g Cocosa Extra Virgin

200 g mørk sjokolade (helst 70 % kakao)
2 egg

2 dl rårørsukker eller Sukrin
3 ss sterk kaffe

100 g puffet ris

Slik gjør du: 
Smelt Cocosa og sjokolade sammen på svak 
varme. Avkjøl. Pisk eggedosis av egg og 
sukker. Rør inn kaffe og Cocosa/sjokolade. 
Ha i puffet ris og bland forsiktig. Sett boller 
med skje på matpapir. Avkjøl og oppbevar i 
kjøleskap til servering.



 

Bananbrød
Ingredienser: 

5 egg
300 g rårørsukker eller Sukrin

400 g speltmel
2ts bakepulver

1,5 ts natron
1,5 ts ingefær

1,5 ts kardemomme
3 ts kanel

5-6 bananer
1,5 dl kokende vann

225 g Cocosa Extra Virgin

Slik gjør du: 
Pisk egg og sukker. Tilsett alt det tørre. Mos 
bananene i kokende vann. Smelt Cocosa og 
bland alt sammen. Tilsett gjerne litt hakkede 
nøtter/rosiner/sjokoladebiter.
Fyll røren i en langpanne eller 2L brødformer. 
Stek på 175 grader i ca 45 min.



Ingredienser:
250 g Cocosa Extra Virgin 

250 g mørk sjokolade (50 - 70 % kakao) 
Hakkede nøtter/mandler og rosiner/tørket 

frukt etter ønske

Slik gjør du: 
Sett Cocosa-glasset i varmt vann slik at kokos-
oljen blir flytende. Brekk sjokoladen i biter 
og smelt den i vannbad. Hell den flytende 
Cocosaen i den smeltede sjokolademassen 
og bland godt. Fyll små muffinsformer eller en 
liten langpanne med hakkede nøtter/mandler 
og evt tørket frukt. Hell deretter sjokolade/-
Cocosa-massen over. Settes kjølig til de 
stivner. Oppbevares kjølig eller fryses. 

Denne deilige konfekten er full av sunne fettsy-
rer, proteiner og antioksidanter og inneholder 
minimalt med karbohydrater. 

 

Bananbrød
Deilig 

Konfekt



 

Cocosa-kake
Ingredienser: 

1 ts pulverkaffe
½ dl vann 

350-400 g mørk sjokolade (70% kakao)
2 ss konjakk 

1 ss appelsinmarmelade 
250 g Cocosa Extra Virgin 

2 økologiske egg 
2 ss økologisk rårørsukker eller Sukrin

6-8 valnøtter 
1 pk Per kjeks (eller annen søt kjeks) 

 
Til servering:

Friske bær
Evt. mynteblad

Slik gjør du:
Kle en brødform med aluminiumsfolie. Rør 
pulverkaffen ut i ½ dl vann. Smelt sjokolade 
og Cocosa Extra Virgin over vannbad. Tilsett 
kaffe, cognac og appelsinmarmelade. 
Pisk egg og sukker til eggedosis og hell i 
sjokoladeblandingen litt og litt, mens du rører 
rundt. 
Dekk bunnen og legg på kjeks. Legg deretter 
sjokoladeblanding og kjeks lagvis – med 
sjokolade på toppen. La kaken stå i kjøle-
skapet i ca to timer, hvelv den deretter på et 
passe fat. Serveres med appelsinskiver eller 
appelsinsalat, friske bær og eventuelt en klatt 
med Kesam vanilje.



Cocosa® Extra Virgin Coconut Oil
Cocosa® Extra Virgin gir deg en eksotisk duft og 
smak av de tropiske øyer: Bare det ferske, rene, hvite 
kjøttet fra håndplukkede kokosnøtter med høyt næ-
rings- og smaksinnhold blir brukt til å kaldpresse oljen. 
Innen 2 timer etter at kokosnøtten åpnes, utvinnes 
oljen gjennom en sentrifugeringsteknologi som på en 
enestående måte bevarer den nydelige smaken og 
duften av kokos, i tillegg til det brede næringsspek-
teret: Laurinsyre, caprinsyre, caprylsyre, vitaminer, 
mineraler og anti-oksidanter som beskytter oljen og gir 
den naturlig lang holdbarhet og stabilitet. Cocosa® 
Extra Virgin gir deg hele spekteret av kokosoljens for-
deler; benytt den som kosttilskudd eller som matolje. 
Cocosa® Extra Virgin er økologisk og Debio-godkjent.

Vær nøye med kvaliteten!
Det meste som tilbys av kokosnøttolje på markedet er fremstilt av soltørket kokoskjøtt som lett 
utsettes for mugg. For å fjerne dette og annen forurensning må det omfattende raffinering/be-
arbeiding til, og mye av oljene herdes. Det tilbys også uraffinerte oljer av varierende kvalitet. 
De som fremstilles ved hjelp av gjæring eller hurtig-tørking har ikke den ferskheten og unike 
friske smaken som kjennetegner oljer som kaldpresses i kort tid etter at kokosnøttene er plukket 
fra trærne. Ved å velge oljene i Cocosa®-serien er du sikret det ypperste av kvalitet, til alle 
behov. 

Cocosa® Pure Coconut Oil
Cocosa® Pure Coconut Oil er den optimale mat oljen; 
uten smak og lukt, og rik på mellomlange fettsyrer 
(laurinsyre, caprylsyre og caprinsyre). Studier viser 
at disse fettsyrene fordøyes og forbrennes lett, og 
de styrker immunforsvaret. Cocosa® Pure anbefales 
spesielt til steking og tilbereding av varm mat, fordi 
den tåler høyere temperaturer uten å bli ødelagt (i 
motsetning til varmesensitive planteoljer).
Cocosa® Pure er økologisk og Debio-godkjent.

Vi har to økologiske varianter: 

Cocosa-kake



Stadig fler får øynene opp for de gunstige egenskapene Cocosa kokos-
oljer har for helsen. Du unngår transfettsyrer og delvis ødelagte fettsyrer 
fra de mange denaturerte matoljene som finnes på markedet - og får i 
stedet en økologisk matolje som gir kroppen en rask energiinnsprøytning 
samtidig som den er gunstig for å øke fettforbrenningen og styrke immun-
forsvaret!

I dette delikate oppskriftsheftet får du oppskrifter og inspirasjon til hver-
dags og fest. Her finner du oppskrifter på sunne smoothies, sunt godteri 
og smakfulle middagsretter. Velbekomme!

Vil du motta vårt helsemagasin Soma News – 
GRATIS, eller ønsker du å motta mere informa-
sjon om kokosoljer? Se www.soma.no

Legenden bak Yerba Mate Teen...

Soma Nordic AS, Årvollskogen 95, 1529 Moss, Tel: 69 23 27 70, 
Faks: 69 91 11 10,  www.soma.no , info@soma.no

Cocosa oppskriftshefte

7090001170683
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