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Indledning
Chokolade...Chokolade...Chokolade... 

Denne bog har chokolade på hjernen. 

Men kun god, sund og nærende chokolade, hvis man vel at 
mærke bruger god kvalitetschokolade og raw kakaosmør og 
kakaopulver.

Fyldte chokolader, boller med chokolade, cookies med chokolade, 
kokosbarer, kugler og praliné med chokolade. 

Og så er der også opskrifter på karamel, karamelliserede 
popcorn og æbler.

Alt sammen helt uden mælk, hvede og gluten.

MUMS!

God fornøjelse!

Karina Villumsen

MADGUDINDEN
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Alle ingredienserne på siderne her kan købes i helsekostbutikker eller 
førende supermarkeder.

Fyldet kan varieres i det uendelige. Nougat (s. 36), marcipan (s. 32), 
karamelcreme (s. 24), nøddefyld, tørrede bær/frugter eller frysetørrede bær. 

Hvis man bruger overtrækschokolade, kan cornflakes, popcorn, jordbær og 
dadler overtrækkes og bruges som ekstra søde mellemmåltider.

Man kan også dyppe rosiner, incabær, gojibær, kakaonibs, tørrede tranebær, 
figner, dadler, tørrede kirsebær, ananas, mandler, paranødder, hasselnødder, 
cashewnødder eller kokosflager i overtrækschokoladen (s. 16).

Fyld til chokolader skal helst have stuetemperatur eller være koldt. For varmt fyld 
får chokoladen til at krakelere eller smelte.

Frugt, der skal overtrækkes, skal tørres af, da vand vil få chokoladen til at gryne 
eller skille.

 Hjemmelavet chokolade?
Her introduceres de forskellige produkter, som skal bruges til fyldte chokolader 
(s. 38) eller til chokoladefremstilling (s. 20).

For det første skal man enten bruge kakaosmør eller kokosolie til chokoladebasen. 
Den største forskel på disse to olier er, at kakaosmørret først smelter over 30 
grader, så den kan holde sig bedre udenfor køleskabet og smelter langsommere 
i hånden. Kokosolien smelter allerede ved 24 grader, men til gengæld har den 
en fin kokossmag, medmindre man bruger smagløs kokosolie.

For det andet skal man bruge kakaopulver. Kakaopulver fås både ristet 
(almindeligt kakaopulver) eller råt. Råt/raw kakaopulver har en mildere smag 
end det ristede kakaopulver og for nogle kan den bitre smag af chokolade 
mangle, når den ikke er ristet. 

Er man ikke til kakao, kan man bruge carobpulver i stedet for og så holde lidt 
igen med sødemidlet. Carob er det brune pudder fra Johannesbrød, der tørres 
og knuses. Det smager lidt hen af kakao, men indeholder mindre fedt, færre 
kalorier og er koffeinfrit. Carobchokolade er grynet inden det fryses ned.

For det tredje kan man bruge enten rørsukker, kokospalmesukker, palmesukker-
sirup (s. 22), ahornsirup, agavesirup, Birkesød (Xylitol) eller Sukrin/Sukrin 
Melis (Erytrithol) til at søde med. 

Man kan også søde med Lucumapulver, som er en tørret og knust peruviansk 
frugt med en ahornagtig smag. 

Til sidst skal der en lille smule salt i, for at give chokoladen lidt ekstra smag og 
mere sødme (Ja, den er god nok). Allerhelst Kalaharisalt, Himalayasalat eller 
Atlanterhavssalt.

Derudover kan man også lave hvid chokolade (s. 50) af kokosnøddekød 
(creamed coconut fra Cosmoveda) eller nøddesmør (s. 41).    Creamed 
coconut, også kaldet kokossmør eller  kokosnøddecreme, er sammenpresset 
kokoskød, som smager sødt og let af kokos.

Fyld
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Sådan gør du:

Brug 3 dl tørrede bær/nødder/cornflakes og 1 
dl overtrækschokolade. 

Bland det hele godt sammen, og sæt de 
overtrukne bær og nødder på frost eller i 
køleskab.

Cornflakes eller popcorn skal ikke i fryseren!

Det, der kan overtrækkes:

Tørrede bær og frugter: 

Rosiner, incabær, 
gojibær, tørrede 
tranebær, figner, dadler, 
tørrede kirsebær, ananas,

Nødder og kerner: 

Mandler, paranødder, 
hasselnødder, 
cashewnødder, kokos-
flager, ristede kokos-
flager, pinjekerner, pista-
cienødder, pekannødder, 
solsikkekerner, græskar-
kerner

Andet: 

Marcipan, riskager, 
cornflakes, kakaonibs, 
popcorn (side 76)

Overtrækschokolade (side 
16)

Chokoladefondue
Friske jordbær, vindruer, bananer, pærer, 
blåbær, kirsebær, hindbær, ananas eller 

æbler kan også overtrækkes med chokolade. 
Eller brug chokoladen til fondue.
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Sådan gør du:

Skær nougaten (hvid eller mørk) i skiver, og rul 
skiverne til 12 små æg. Sæt de små nougatæg 
på et spækbræt med bagepapir. 

Del marcipanen i 6 stykker. Tryk hvert stykke 
fladt og fold marcipanen omkring nougaten. 
Rul det til et æg. Gør det samme med mango-
marcipanen.

Sæt æggene i fryseren i ca. 10 minutter. Hvis 
overtrækschokoladen begynder at blive fast, 
varmes den i en kasserolle på svag varme, til 
den lige begynder at smelte. Hæld chokoladen 
tilbage i skålen igen. 

Tag æggene ud af fryseren. Dyp hvert æg i 
lys eller mørk chokolade med en gaffel og sæt 
ægget tilbage på bagepapiret. 

Drys med groft kokosmel farvet i forskellige 
farver. Lad chokoladen stivne et køligt sted eller 
i køleskabet. 

 Påskeæg
Nougat, marcipan og chokolade i en mundfuld. Uhm!

Ca. 6-12 stk. 

Det skal du bruge:

Hasselnøddenougat og/
eller hvid nougat (side 
36)

Mandel marcipan og/
eller mango marcipan 
(side 32)

Mørk og/eller lys 
overtrækschokolade (side 
16)

Drys

Farvet kokosmel (fx 
spinatsaft, rødbedesaft, 
gulerodssaft eller 
Urtegaardens naturfarver)
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 Fyldte chokolader

Det skal du bruge:

Chokoladeforme, siliko-
neforme eller isterninge-
bakker. 

Overtrækschokolade 
eller lys chokolade (side 
16) - gerne tempereret 
(se side 12)

Fyld

Marcipan (side 32)

Nougat eller praliné (side 
36 eller 60)

Karamelcreme (side 
24 eller 28)

Frysetørrede bær

Hakkede abrikoser, 
dadler figner eller andre 
tørrede frugter/bær

Vaniljecreme eller nødde-
creme (side 40)

Sådan gør du:

Sæt chokoladeform, silikoneform eller isternin-
gebakke på frost mens fyldet laves. 

Tag formen ud. Fyld chokolade i bunden af 
formen og vend chokoladen omkring, så den 
dækker siderne. Hæld overskydende choko-
lade ud så der stadig er et lille lag flydende 
chokolade i bunden. 

Fyld fyldet i så der stadig er 2 mm tilbage til 
overtrækschokolade. Sæt formen på frost i 5 
minutter. 

Tag formen ud og hæld chokolade over. Skrab 
overskydende chokolade væk fra formen og 
sæt på frost. Hvis chokoladen er tempereret 
rigtigt, kan chokoladen stå ude og sætte sig i 8 
timer, eller til chokoladen er stivnet, men det er 
svært at vente så længe.

Når chokoladerne er klar, slås chokoladefor-
men eller isterningebakken ned på et spækbræt 
med bagepapir, med chokoladerne nedad. 
Chokolader i silikoneform trykkes ud.

Chokoladerne burde løsne sig af sig selv, hvis 
de er klar, ellers skal de have lidt længere tid 
på frost. 

Løsnes chokoladen ikke, kan man hælde 
kogende vand på undersiden af formen. Pas 
på fingrene!

Opbevar de fyldte chokolader i køleskabet.
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Sådan gør du:

Fyld chokoladesauce i silikoneforme.

Drys med rosenblade eller frysetørrede bær.

Sæt chokoladen køligt.

Rosenchokolade

Ingredienser

Chokoladesauce side 
20

Rosenblade, frysetørrede 
hindbær, jordbær eller 
brombær

Spiselige tørrede rosenblade fra A’ROM 
kan købes i specialbutikker, der sælger 

Otherwines produkter. 

Naturdrogeriet, som sælges i helsekostbu-
tikker, har også hele, tørrede rosenknopper, 
som kan spises, men bunden skal skæres af.
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Sådan gør du: 

Smelt kokoscremen i en kasserolle på svag 
varme. Bland pebermynte og dadelpasta i 
cremen. 

Fordel cremen i en silikoneform. Drys eventuelt 
med fx gojibær og kakaonibs og sæt silikone-
formen i fryseren. 

Efter 5-10 minutter er pebermynte-chokoladen 
klar. 

Tryk den hvide mynte-chokolade ud af silikone-
formene og nyd!

Ingredienser

1 ¼ dl kokossmør (ikke 
kokosolie)

1-2 dråber japansk 
pebermynteolie

1-2 spsk. agavesirup

Drys:

Fx gojibær, hakkede 
nødder, kakaonibs, 
rosiner, morbær, kokos-
drys mm.

   Hvid mynte-chokolade
Hurtig mellemsnack a la hvid chokolade.

   Creamed Coconut, kokossmør eller  kokosnød-
decreme er sammenpresset kokoskød, som 
smager sødt og let af kokos. Kokosnødde-
creme kan købes i helsekostbutikker eller i 

thaibutikker.

Tilsæt eventuelt kakao- eller carobpulver til 
den hvide chokolade, så en let kakaosmag 

fremkommer.
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Ingredienser

200 g dadler – gerne 
friske dadler uden sten

3 ½ spsk. kakaopulver

½ tsk. vanilje

Sådan gør du:

Blend i foodprocessor. Brug kokosolie på 
hænderne, og tril til kugler med det samme, 
eller sæt klumpen i køleskabet i en times tid. 

Dejen kan godt være lidt klistret, hvis der er 
brugt friske dadler. 

Tril kuglerne i kakaopulver eller kokosmel, hvis 
det skal være ekstra festligt.

Browniekugler
15 store eller 30 små kugler

Ingredienser

100 g dadler

60 g cashewnødder

35 g rosiner

15 g carob/kakaopulver

10 dråber pebermyn-
teessens eller 1 dråbe 
japanske pebermyn-
tedråber

Sådan gør du:

Blend i foodprocessor til alt er samlet. 

Tril til kugler med det samme, eller lad massen 
stå i køleskabet i ca. en time. 

Myntekugler
15 store eller 30 små kugler
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 Popcorn
Popcorn er glutenfri og nemme at lave selv.

1 stor skålfuld

Ingredienser

1 dl upoppede popcorn 
(fx Popmajs fra Urtekram)

1 spsk. kokosolie – gerne 
med smag, da det giver 
en smøragtig smag til 
popcornene

Salt efter smag

Karamelliserede popcorn

1/3 poppede popcorn

½ dl kokospalmesukker

½ dl agavesirup eller 
honning

Ca. ¼ tsk. salt

For en mere smøragtig 
smag tilsættes 2 spsk. 
kokosolie

Sådan gør du:

Popcornene poppes bedst i en stor gryde, med 
plads til 3 liter vand.

Varm olien op, til der begynder at komme små 
render i olien. Læg et enkelt majskorn i olien. 
Hvis olien er varm nok, begynder majskornet at 
syde og blive lysere. 

Når majskornet popper er olien klar, og resten 
af popkornene hældes i gryden. Læg låg på 
gryden, og skru ned for varmen. 

Nu begynder alle popcornene at poppe. 
Ryst gryden indimellem, så popcornene ikke 
brænder på. Når alle popcornene er poppede, 
sættes gryden til side og der hældes salt efter 
smag over popcornene. Ryst gryden, og hæld 
herefter popcornene i en skål.

Karamelliserede popcorn

I en kasserolle, på mellem varme, smeltes 
kokospalmesukker, agavesirup og lidt salt. 
Det går hurtigere, hvis kokosolie tilsættes. Rør 
i blandingen, indtil sukkeret er helt opløst. 
Hæld saucen over popcornene, og rør det hele 
sammen.

Vent 10 minutter, før popcornene spises. De er 
meget varme og man kan let brænde tungen. 

Drys eventuelt med ekstra salt, hvis dette er 
nødvendigt.

Prøv også at tilsætte chokoladenibs, hakkede 
saltede mandler, jordnødder, cashewnødder, 
pinjekerner eller tørrede frugter til de færdige 

popcorn. 

Eller dyp popcornene i overtrækschokolade 
side 16.

Se video om, hvordan man 
laver popcorn her:
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Sådan gør du:

Hæld alle ingredienser i en blender eller 
minifoodprocessor. Blend det hele sammen. 

Jo varmere blandingen bliver, jo mere buddings-
agtig bliver den. 

Hæld buddingen op i to glas, og sæt glassene 
på køl. 

Spis buddingen, når den er kold.

Chokoladebudding
 – uden æg

Til 2 personer

Ingredienser

2 dl sød vegetabilsk mælk 
(fx rismælk eller mandel-
mælk)

2 spsk. agavesirup plus 
1 tsk. kokospalmesukker 
(eller 2 medjool dadler)

2 spsk. kokosolie – gerne 
smeltet

1 ½ spsk. kakaopulver

1 strøget tsk. guarker-
nemel (side 79)

¼ tsk. salt

½ tsk. vaniljepulver


