
Backup Datakokboken
Så här gör du för att ta backup på dina egna recept i Datakokboken. För att flytta dina 
recept från en dator till en annan är det samma mapp som du tar backup på som du ska 
flytta.

Windows XP
På Windows XP sparas dina egna recept i mappen  
C:\Program Files\Allt om Mat\Datakokboken\personalRecipeDB\.

Windows Vista
Om du använder Windows Vista kan dina egna recept ligga på samma ställe som på XP 
förutsatt att du kör som Administrator-användaren. Annars ligger recepten i
C:\Users\Din Användare\AppData\Local\AlltomMat\Datakokboken\personalRecipeDB\. 
Observera att mappen AppData inte visas i fil-Explorern utan för att öppna mappen måste 
du göra så här:

1. Klicka på start-knappen och välj ”Documents”
2. Klicka på ett tomt utrymme i adressfältet, någonstans till höger om texten som visar 

aktuell plats (t ex ”▶ jens ▶ Documents”).

3. Skriv in AppData\Local\\AlltomMat\Datakokboken\ istället för Documents

Precis som på Windows XP är det mappen personalRecipeDB som innehåller dina egna 
recept. 



Windows 7
Windows 7 kan också spara dina egna recept på samma ställe som XP men det 
vanligaste är att de ligger i din användar-mapp. För att hitta dem gör du så här:

1. Klicka på start-knappen, skriv %LocalAppData% i sökfältet och tryck retur.

2. Dubbelklicka på mappen ”AlltomMat” och sedan ”Datakokboken”.
3. Mappen ”personalRecipeDB” innehåller alla dina sparade viner.

Windows 8
Windows 8 kan också spara dina egna viner på samma ställe som XP men det vanligaste 
är att de ligger i din användar-mapp. För att hitta dem gör du så här:

1. Öppna Utforskaren och skriv %LocalAppData% i fältet där sökvägen visas och tryck 
retur.

2. Dubbelklicka på mappen ”AlltomMat” och sedan ”Datakokboken”.
3. Mappen ”personalRecipeDB” innehåller alla dina sparade viner.

Mac OSX
På Mac OSX väljer du ”Gå” och sen ”Gå till mapp...” i Findern. Skriv in 
~/Library/Datakokboken/ och tryck på retur. Mappen som du ska spara heter även här 
personalRecipeDB.


