
BAKA
EPILEPSIBAKELSEN

OCH STÖD EN GOD SAK!

INTERNATIONELLA VÄRLDSEPILEPSIDAGEN ÄR DEN 
14 FEBRUARI - BAKA VÅR EPILEPSIBAKELSE!
Bakelsen är framtagen för att uppmärksamma personer som har diagnosen epilepsi, stödja den 
viktiga epilepsiforskningen samt ge extra stöd till familjer där barn har fått diagnosen epilepsi. 

Upphovsmannen till epilepsibakelsen är Peter Bengtsson, ordförande i Svenska Epilepsiförbun-
dets lokalförening i Halland. Han har själv epilepsi och har tagit hjälp av sina elever på gymnasie-
särskolan för att skapa Svenska Epilepsiförbundets egna bakelse. Det var under kursen ”Bageri 
och konditori” som eleverna planerade både smakerna och hur epilepsibakelsen skulle se ut.

På sociala medier kommer förbundet att synliggöra bagerier och konditorier som hjälper oss att 
uppmärksamma dagen med att baka epilepsibakelsen. I kampanjen kan fotot på bakelsen taggas 
med hashtag #epilepsibakelse samt firmanamn.

Svenska Epilepsiförbundet hoppas att det blir riktigt många bagerier och konditorer runt om i 
Sverige som är med och bakar vår nya Epilepsibakelse. Vi behöver vara fler som uppmärksam-
mar den viktiga epilepsidagen och hur det är att leva med epilepsi.

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till 
följd av en skada. Det finns ca 81 000 personer i Sverige som har epilepsi (varav ca 12.000 barn) . 
Svenska Epilepsiförbundets logotyp är en ljuslåga, vilken finns med på epilepsibakelsen.

SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET
Box 1386, 172 27 Sundbyberg • Tel: 070-629 41 06 • info@epilepsi.se • www.epilepsi.se
Facebook: svenskaepilepsiforbundet • Instagram: svenskaepilepsiforbundet

RECEPT
BAKELSE



Antal: 8–10 st

CHOKLADBOTTEN
130 g smör
125 g florsocker
45 g vetemjöl (eller glutenfritt mjöl)
17 g kakao
62 g mandelmjöl
3 äggvitor 

Bryn smöret nötaktigt, låt svalna till 40°. Blanda ihop florsocker, vetemjöl, 
kakao och mandelmjöl och sikta ned i smöret. Tillsätt äggvitorna, och 
blanda ihop till en slät smet. Bred ut på bakplåtspapper, baka i cirka 10 
minuter 165°,  låt sedan svalna och stansa ut.

MOUSSE
250 g vispgrädde (går bra med laktosfri)
170 g vit choklad, i bitar
4 gelatinblad
0,5 l vispgrädde, lättvispad
hallonsylt

Koka upp grädden och slå den över chokladen, blanda i gelatinet. Vänd 
ihop smeten medgrädden och fyll ut moussen i silikonformar. Gör en 
kärna av hallonsylt, lägg på chokladbotten. 
Ställ in i frysen. Dekorera på valfritt sätt men glöm inte oblatet/det ätbara 
epilepsimärket (ljuset).
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