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IndholdIndledning
Det er altid dejligt at spise is, og man skal bestemt ikke snydes 
for is, selvom man ikke kan tåle fløde, mælk eller yoghurt.

I denne bog har jeg samlet nogle af mine bedste opskrifter på 
lækre, smagfulde og herlige is og kolde desserter, samt snacks, 
kager og cookies, som hører sig til. Altsammen helt uden mælk 
og gluten.

Skulle det være en lakridsis, jordbæris, hyldeblomst is,  rabarberis,  
bananis eller ren vaniljeis? 

Eller hvad med en kold smoothie, milkshake, koldskål, frugtsalat, 
citronfromage eller Tiramisu?

Gå trygt årets højtider i møde med en bid af mit mælkefrie og 
glutenfrie køkken.

God fornøjelse!

Karina Villumsen
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Specielle ingredienser

Produkter med kokos
Kokosolie er fast ved rumtemperatur, men smelter over 24 grader celsius. Kokosolie 
kan tåle at stå på køkkenbordet i over 2 år efter åbning. Smagsmæssigt giver 
kokosolie en delikat kokossmag til maden. Kokosolie uden smag er ideel til kødretter 
og stegning af bøffer på panden. Kokosnødden er ikke en nød, men tilhører   
palmefamilien palmaceae, der foruden kokos består af dadel, sago og palmeolie. 
Det er meget sjældent, at folk med nøddeallergi reagerer på kokosnødden.

Kokosmælk er en god erstatning for mælk i diverse retter eller desserter. Man kan 
enten bruge hele kokosmælken ved at røre det øverste tykke lag sammen med det 
nederste tynde lag, eller man kan bruge det øverste cremede lag til flødeskum 
eller i opskrifter, hvor man har behov for en cremet konsistens. Brug økologisk 
kokosmælk fra Blue Dragon, Santa Maria, Coop eller Irma.

Kokosvand er væsken fra friske, grønne kokosnødder. Kokosvand smager sødt og 
salt på samme tid og indeholder en masse vigtige salte. Brug det, når kroppen 
sveder meget: under sport, motion og ved dehydrering.

Kokosnøddecreme eller Creamed Coconut er ikke det samme som kokosolie eller 
det øverste creme i en dåse kokosmælk. Kokosnøddecreme er sammenpresset 
kokoskød, som smager sødt og let af kokos.

Diverse pulvere
Carob er det brune pulver, der kommer fra Johannesbrød. Carob smager lidt hen 
ad kakao, men indeholder mindre fedt, færre kalorier og er koffeinfrit. Carob er 
naturligt sødt, men uden at give udsving i blodsukkeret.

Lucumapulver er en tørret og knust peruviansk frugt med en ahornagtig smag. 
Lucuma er rig på vitaminer, mineraler og fiber. Frugten er sødlig, og sammen med 
dadler minder smagen om karamel.

Vaniljepulver er hele vaniljestænger, der er blevet tørret og knust. Vaniljepulver er 
lettere at arbejde med end stængerne og giver en dejlig smag og duft af vanilje. 
Kan bruges til desserter, risalamande, smoothies, nøddebarer, nødde-/dadelkugler 
og udenlandsk mad. 

Tørrede bær
Gojibær har i årtusinder været brugt i traditionel kinesisk medicin. De har en intens 
rød farve og smager som en blanding af rosin og tranebær. De indeholder  mere 
end 500 gange så meget C-vitamin som  appelsiner. Vær opmærksom på, at 
gojibær hører til natskyggefamilien og derfor kan give problemer for nogle. Kan 
også fås som gojibærpulver fra The Raw Chocolate Company.

Morbær er et sødt lille bær, der smager hen ad små karameller. De har i årtusinder 
været brugt i traditionel kinesisk medicin. Når morbær hældes over is, bliver de helt 
sprøde og knasende. Morbær kan, ligesom dadler, blendes til en sød morbærsirup 
og bruges i kager, over havregrød mm.

Frø og nødder
Chiafrø er små frø, som er rige på omega-3-fedtsyrer og fibre. Chiafrø minder om 
hørfrø og kan bruges på samme måde. Dog suger de en halv gang mere væske 
end hørfrø. Kværnede chiafrø og hørfrø kan holde sig i op til en uge i køleskabet 
i en lukket beholder. 

Cashewnødder er spiselige, nyreformede frø fra akajutræet. De har en blid, blød 
og sødlig smag, der egner sig fortrinligt til flødecreme og vegetabilsk ’mælk’. Hvis 
man ikke kan tåle eller lide cashewnødder, kan man bruge macadamianødder 
eller pinjekerner i stedet. 

Hampefrø anerkendes af WHO som en fødevare med det optimale forhold mellem 
omega-6- og omega-3-fedtsyrer, nemlig 3-1. Dette forhold menes at være ideelt til 
at fremme helbredet på langt sigt ved at mindske sandsynligheden for udvikling af 
hjertesygdomme og forhøjet kolesterol. Køb dem afskallede, og brug dem ovenpå 
havregrøden, i smoothien eller i desserter. De smager også godt i salater.

Produkter af kakaobønner
Kakao, rå og ristet: Rå kakao har en masse gode egenskaber. Den indeholder 
store mængder muskelafslappende magnesium og også meget zink. Ristet kakao 
indeholder ikke nær så mange gode stoffer, da ristningen har ødelagt de fleste. 
Rå kakao har ikke ligeså meget smag, men det er heller ikke så bittert som ristet 
kakao. Rå chokolade er at foretrække, men det er desværre temmeligt dyrt. 
Almindelig kakao fås både i en fedtreduceret udgave og i helt ren form. Fedtet fra 
kakaopulveret bruges til kakaosmør. Vær opmærksom på, at nogle ikke-økologiske 
kakaopulvere indeholder antiklumpningsmiddel og sukker.

Kakaonibs er knuste rå eller ristede kakaobønner. De smager fantastisk i kager, på 
morgenmaden eller ovenpå den mælkefri is.
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Bagning
Arrowroot kaldes også pilerodsstivelse og er et alternativ til Maizena/majsstivelse. 

Mandelmel, der er lavet af blancherede og pulveriserede mandler, suger ikke 
specielt meget væske, men det er lækkert at bruge i fx vaniljekranse, pandekager 
eller andet, hvor en mild marcipansmag er en fordel.

Fint kokosmel, også kaldet kokosfibre, har en let kokosagtig smag. Fint kokosmel er 
kun kokosfibrene, og det er uden geleringsevne. Det kan ikke enkeltstående holde 
sammen på fx pandekager, men det smager godt i mange typer brød og kager.

HUSK eller loppefrøskaller er fibre, som suger en del væske til sig. I madlavningen 
bruges HUSK som bindemiddel. FiberHUSK er fintmalede loppefrøskaller. Hvis 
opskriften siger 1 spsk. fintmalede loppefrøskaller, bruges 2 spsk. grove loppefrø-
skaller. Hvis der står 15 gram fintmalede loppefrøskaller i en opskrift, kan 15 gram 
grove loppefrøskaller bruges i stedet.

Fortykningsmidler
Husblas/gelatine er lavet af kollagen fra hud, sener og knogler fra slagtedyr. 
Husblas stivner godt og bruges til kager, mousses, fromager, vingummier mm.        
1 tsk. gelatinegranulat (fra Urtegaarden) svarer til et blad husblas. Gelatine er 
hverken vegetarisk eller vegansk.

Agar agar er et vegetarisk alternativ til gelatine og udvindes af alger. 1 tsk. agar 
agar svarer til 1 ½ blad husblas.

Guarkernemel er kværnede frø fra guarplanten. Det er et naturligt vegetabilsk 
binde- og fortykningsmiddel. Det suger mange gange sin egen vægt, så der skal 
kun bruges lidt i budding, kager eller is. ½ tsk. guarkernemel svarer til 1 spsk. 
majsstivelse.

Xanthan gum/gummi er et polysaccharid, som dannes af bakterier kaldet 
Xanthomonas Camestris. Deraf navnet Xanthan, som udtales san-than (than som i 
thanks på engelsk). Xanthan gum bruges i is, cremer, slik og kager. Xanthan gum 
bruges på samme måde som guarkernemel.

Johannesbrødkernemel (E 410) er et kulhydrat, der er udvundet af johannes-
brødtræets frø. Johannesbrødkernemel anvendes i levnedsmiddelindustrien som 
stabilisator og fortykningsmiddel i fx is, da det kan tåle at blive tøet op og frosset 
ned igen. Johannesbrødkernemel bruges på samme måde som guarkernemel. 

Lecithin granulat laves af lecithin fra solsikkekerner. Det er en naturlig kilde til 
fosfolipider, som er hovedbestanddel i cellemembraner. I opskrifter bruges lecithin 
som emulgator og gør kagecreme eller fyld mere cremet og fyldigt.

Sødemidler
Agavesirup er dobbelt så sødt som sukker, så i stedet for 100 gram sukker bruges 
50 gram agavesirup. 

Ahornsirup er saften fra ahorntræet, der udvindes og koges ind til en tyk sirup. 
Ahornsirup indeholder mange gode mineraler og smager lettere karamelagtigt. 

Dadler kan også bruges som sødemiddel. Hvis man blender 3 ½ dl vand med 2 
dl dadler, får man en flydende dadelpasta, som kan bruges i stedet for agavesirup 
eller honning. Dadelsirup søder næsten ligesom sukker. Til 1 dl sukker bruges 1 dl 
dadelsirup. Tilsæt lidt citronsaft for holdbarhedens skyld og en knivspids salt som 
smagsgiver. Opbevar pastaen i en bøtte med låg i op til et par uger i køleskabet. 

Honning indeholder antioxidanter, mineraler og vitaminer og er et naturligt 
sødemiddel, som også styrker immunsystemet. Er du diabetiker eller veganer, 
undlades honning.

Kokospalmesukker er nektar fra kokospalmeblomster, som er tørret og granuleret. 
Kokospalmesukker har en lækker sød farinsmag og kan fx bruges i stedet for 
brun farin i kager. Se side 96 for kokospalmesirup. Kokospalmesukker kaldes 
også Palmesød, Palm Sugar, Coconut Sugar, kokosnektar og palmenektar. Bør ikke 
bruges af diabetikere.

Se video med 
Sødemidler her:
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Sødemidler fortsat
Jeg har med vilje hverken tilsat Sukrin eller Stevia i opskrifterne, men hvis man 
har brug for sødme, uden at blodsukkert påvirkes, kan stevia eller Sukrin bruges i 
stedet i mange af opskrifterne.

Stevia/Steviol glycosid er udtræk fra Stevia planten. Man kan købe steviol glycosid 
i flydende form (med smag af vanilje, karamel, hindbær, neutral, hasselnød og 
kokos), som sødetabletter eller som pulver. Stevia påvirker ikke blodsukkerbalan-
cen.

Sukrin/Sux/erythritol fremstilles ved en naturlig gæringsproces (fermentering), hvor 
druesukker og vand omdannes til alkohol. Bagefter bliver det filtreret, krystalliseret 
og tørret. Dette giver erythritol. Erythritol findes i naturen i blandt andet pærer, 
meloner og spisesvampe. Erstat 100 gram sukker med 80 gram Sukrin. Sukrin/
Sux findes også som flormelis (Sukrin Melis/FlorSux) og brunt sukker (Sukrin Gold). 
Sukrin påvirker ikke blodsukkerbalancen.

Erstatning for dadler, kokospalmesukker eller agavesirup?
1 spsk agavesirup erstattes med ca. 2 spsk. rørsukker, kokospalmesukker eller 
Sukrin/Sux. Eller med nogenlunde den samme mængde honning, kokospalmesi-
rup eller ahornsirup, alt efter smag.

1 spsk. kokospalmesukker kan erstattes med ca. 1 spsk. rørsukker, ½ spsk. 
agavesirup eller ¾ spsk. ahornsirup/Sukrin/Sux.

Rørsukker/sukker søder mere en kokospalmesukker og dobbelt så meget som 
agavesirup.

1 ½ almindelig tørret dadel svarer til 1 spsk. ahornsirup, kokospalmesirup eller 
agavesirup.

Guide til udstyr
En god blender: Hvis blenderen er god, 
kan den kværne tørre hørfrø, chiafrø, 
mandler og cashewnødder til fint mel. 
Derudover kan den lave smoothies 
og puré uden problemer. En Phillips 
blender er genial som en lidt billigere 
model. En anden god blender er en 
Wilfa BL1200 blender, der giver rigtig 
meget for pengene. Hvis man vil have 
en helt igennem kvalitetsblender, kan en 
højhastighedsblender fra VitaMix eller 
Blendtec være værd at investere i.

Ismaskine: Ismaskinen Vanilje fra Wilfa 
laver lækker hjemmelavet is på blot en 
time. Den har en automatisk kompressor,  
der fryser ingredienserne ned, mens den 
rører isen sammen. Andre ismaskiner 
fungerer ved at fryse iselementer ned, 
hvorefter de sættes ind i ismaskinen, 
som rører isen sammen. Har man ikke 
en ismaskine, fryses iscremen ned og 
blendes derefter i en foodprocessor 
(se side 32).

Foodprocessor: Phillips har nogle 
gode foodprocessorer. Der er mange 
forskellige slags, og hvis man ikke laver 
store portioner, kan det godt betale sig 
at købe en lidt mindre model. Magimix 
har også en rigtig god foodprocessor.

Stavblender: Phillips har en alsidig 
stavblender med to små minihakkere til 
at hakke løg, hvidløg, guacamole eller 
lignende, samt et piskeris. Man kommer 
langt med stavblenderen og kan i 
mange situationer både undvære en stor 
foodprocessor, piskeris og blender.

Info: Når jeg skriver ’eller’ med fed i opskrifterne, betyder det, at der fx kan 
bruges enten agavesirup, ahornsirup eller rørsukker. Ikke alle tre på én gang!

Alle ovenstående produkter kan købes i helsekostbutikker, via Helsam.dk eller 
hos førende supermarkeder. Se også Forhandlere side 190.
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Se video med 
Urtekrams vegetabilske 

drikke her:

Et hav af muligheder
• Mandeldrik (med eller uden sødemiddel), 

• Quinoadrik

• Havredrik (ikke glutenfri)

• Macadamiadrik 

• Risdrik (med eller uden calcium, med kokos eller med mandel)

• Sojadrik (med eller uden calcium, med vanilje eller med kakao)

• Speltdrik (ikke glutenfri)

• Hasselnøddedrik 

Samt forskellige designs, måder at lave dem på og producenter

De mælkefri drikke, jeg foretrækker, er fra Urtekram (risdrik med calcium) og 
Provamel (mandeldrik uden sukker, havredrik (ikke glutenfri), hasselnøddedrik og 
risdrik med kokos).

Man kan sagtens bruge hasselnøddedrik, mandeldrik og sojadrik i stedet for 
cashew- og hampefrødrik (side 16), som bruges i de forskellige mælkefri is. 
Disse mælkefri drikke har en lidt tykkere konsistens og egner sig derfor til at give 
ekstra fylde i is.

Risdrik, speltdrik (ikke glutenfri) og havredrik (ikke glutenfri) er for tynde til is og 
vil krystallisere for meget ved nedfrysning.

Vegetabilsk ’mælk’?

Se video med 
Provamels vegetabilske 

drikke her:
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Der kan være stor forskel på dåse-kokosmælk og på, hvilke 
kokosmælk, der kan bruges til at lave kokosflødeskum. Det 
vigtigste er, at der er tilsat guarkernemel. Kokosmælk 
uden guarkernemel er hårde og mere stive i konsistensen 
og egner sig ikke som flødeskum. De kan dog bruges 
til madlavning eller i desserter og kager.

Jeg har bedst erfaring med Irmas og Coops 
kokosmælk. Blue Dragon er også god. Til tider virker 
Santa Marias Thai Kitchen kokosmælk. Alle disse er 
økologiske.

Jeg plejer at skrabe det øverste hvide kokoscreme ud med 
en ske, men hvis der slet ikke skal være kokosvand med, kan 
man åbne bunden på dåsen og hælde kokosvandet ud. 

Alternativer til kokosmælk
’Flødeskum’
I de fleste helsekostbutikker kan man få Soyatoo ris-, soja- eller kokosflødeskum i 
300 ml pakker. Man kan også få ris- og sojaflødeskum på spray. 

Alpro Soya har en sojapiskefløde, som kan findes på køl i de fleste større 
supermarkeder. Den smager godt og kan bruges i stedet for flødeskum. Man kan 
evt. tilsætte lidt ekstra vaniljepulver, hvis den skal bruges i lagkage eller ovenpå 
is.

Gogreen Visp Vispi fra Sverige (!) er en rigtig lækker flødeskum uden soja. Det 
kræver dog, at man kommer til Sverige eller kender nogen, som kan tage et par 
pakker med. Denne er ikke glutenfri.

Carlshamn Vispgrädde er også fra Sverige. Denne er heller ikke glutenfri.

Lidt om kokosflødeskum ’Fløde’ i stedet for kokosmælk
Sojafløde (fx Provamel Soya Cuisine eller Sojade) er sojabaserede madlavnings-
fløder, der kan piskes til en tykkere creme, hvis de har været i køleskabet. De kan 
dog ikke piskes til flødeskum, men kan sagtens bruges i stedet for kokoscremen i is.

Havrefløde (fx Bio Avena Cuisine eller Oatly) har en lækker cremet konsistens og 
smager godt i madlavning eller is, men de er ikke glutenfri. 

Mandelfløde (Ecomil) smager let sødligt og egner sig godt til desserter og is. Den 
egner sig især til jordbærisen side 50.

Risfløde (Bio Rice Cuisine) er let sød, men god til madlavning og desserter.

Man kan også lave sin egen nøddefløde (se herunder).

Nøddefløde
Hvis man ikke kan få mandel-, havre- eller sojafløde, kan man lave sin 
egen nøddefløde og bruge den i opskrifter i stedet for kokosmælk.

Ingredienser 

2 dl nødder – fx mandler, 
cashewnødder eller 
hasselnødder. Havregryn 
kan også bruges.

2 dl vand

½ spsk. majsstivelse

Sådan gør du:

Blend nødder med vand. Hæld den tykke creme 
igennem en finmasket si og over i en kasserolle. 
Majsstivelse tilsættes, og det hele røres sammen. 

Lad blandingen småkoge under konstant omrø-
ring på svag varme, til massen er blevet mere 
cremet. 

Sæt ’fløden’ på køl inden brug. ’Fløden’ kan 
holde sig op til 5 dage i køleskabet.

En teske agavesirup og lidt vaniljepulver kan 
tilsættes, hvis ’fløden’ skal bruges over jordbær 

eller i desserter.



Is, is, is!
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Vaniljeis på gammeldags manér
I helsekostforretninger kan man få mælkefri risfløde, sojafløde og 
kokosfløde, som kan piskes op til flødeskum. 

Giver ca. 1 liter 

Ingredienser

4 pasteuriserede 
æggeblommer

½ dl agavesirup eller 
ahornsirup

1 tsk. vaniljepulver

3 pasteuriserede 
æggehvider

300 ml kokos-, ris- eller 
sojaflødeskum (eller 2 
dåser kokosmælk, hvor 
det øverste cremede lag 
bruges. Se andre forslag 
side 26)

Ekstra

Bland eventuelt hakket 
chokolade (50 g), 
kakaonibs, friske bær, 
nødder, makroner, 
lakridspulver eller lignende 
i isen

Sådan gør du: 

Pisk æggehviderne helt stive. Pisk æggeblommer 
med agavesirup og vaniljepulver, til massen er 
cremet og hvidlig (ligner æggesnaps). 

Pisk den mælkefri fløde til flødeskum. Disse typer 
af fløde bliver ikke helt så stive som almindelig 
flødeskum. Fløden skal blot piskes cremet og blød.

Vend flødeskummet i æggesnapsen. Vend derefter 
forsigtigt de stiftpiskede æggehvider i massen.

Kom ismassen i portionsforme – fx små tærteskåle 
– og sæt dem i fryseren en times tid. Ellers kan 
man hælde isen i en enlitersform og fryse den i 
7-8 timer. 

Ismaskine

Hvis du har en ismaskine, laves isen efter ismaski-
nens instruktioner. 

Når man pisker æggeblommer og agavesirup 
sammen, bliver æggemassen ikke cremet som 
med sukker. Det har dog ingen betydning for 

isen i sidste ende.
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Sådan gør du:

Blend det hele sammen i en god blender. 

Fyld iscremen i en enliters-beholder med låg eller 
en isterningebakke. Sæt isen på frost.

Når isen er frosset efter cirka 7-8 timer eller natten 
over, tøs den så meget op, at kanterne let slipper 
siderne af formen. Knæk isen over i tre dele, og 
blend delene i en foodprocessor. Det kan være, 
at isen først bliver grynet, men derefter vil den 
samle sig.

Fyld ismassen over i formen igen, og servér, eller 
frys isen ned igen.

Tø isen op ca. ½ time før servering.

Ismaskine

Hvis du har en ismaskine, laves isen efter ismaski-
nens instruktioner. 

Sæt herefter isen på frost i en enliters-beholder 
med låg. 

Tø isen op ca. ½ time før servering.

Rabarbersaft is
Syrligsød og frisk is med rabarbersaft.

Ca. 750 ml

Ingredienser

3 dl rabarbersaft (gerne 
hjemmelavet) eller 
hjemmelavet rabarbergrød, 
som blendes.

(Hvis rabarbersaften søder 
1:4 startes med 1 ¾ dl)

6 dadler (medmindre det 
er en meget sur saft, tilsæt 
8 dadler)

½ tsk. vaniljepulver

3 opblødte plader husblas 
opløst i ½ dl kogende vand 
(eller ½ tsk. guarkernemel)

1 dåse kokosmælk 
(økologisk fra Coop, Irma, 
Santa Maria eller Blue 
Dragon) (4 dl)

Evt. 1 tsk. revet citronsaft

Se side 30 for tips, brugen af fortykningsmid-
ler, erstatninger og sødemidler.
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Nødder, frø og kerner
Hak hasselnødder, pistacienødder, mandler, cashewnødder, pekannødder, 
valnødder eller macadamianødder som drys på is, eller rist dem på svag varme, 
evt. med lidt salt og kokosolie. Det giver en ekstra smagsdimension.

Solsikkekerner, græskarkerner, afskallede hampefrø eller pinjekerner egner sig fint 
til meget sød is. 

Prøv også at bruge blendede nødder eller nøddesmør over is eller i isen. Fx cas-
hewnøddesmør, hasselnøddesmør, mandelsmør eller jordnøddesmør (peanutbutter).

Cashewsmør, hasselnøddesmør, mandelsmør eller jordnøddesmør (peanutbutter) 
kan købes i helsekostbutikker eller laves selv ved at blende i hvert fald 5 dl nødder 
i en Vitamix eller Blendtec blender, indtil nødderne bliver til creme/nøddesmør. 
Andre blendere duer ikke i samme grad, medmindre man tilsætter en neutral olie 
(fx kokosolie), så nødderne lettere blendes.

Frugt og bær
Friske bær og frugter oven på is giver et lækkert twist af sødme og let syrlighed. 
Fx mango eller kirsebær til chokoladeis eller blåbær, jordbær eller bananer til 
vaniljeis. 

Friske bær: Blåbær, jordbær, hindbær, solbær, ribs (smager godt til meget søde is), 
kirsebær, ananaskirsebær eller brombær.

Frisk frugt: Bananer, mango, ananas, melon, figner, ferskner, æbler, pærer, 
nektariner, mandariner og appelsiner. Selv avocado kan bruges som et cremet 
alternativ til frugt.

Tørrede bær, chokolade og crunch
Brug kakaonibs eller morbær for ekstra crunch, eller rosiner for mere sødme.

Drys, topping og tilbehør
De fleste is kan spises, som de er, men fx vaniljeis kan godt bruge lidt 
ekstra topping eller nøddedrys for at blive mere delikat.

Som drys: Kakaonibs, rosiner, morbær (mulberries), gojibær, tranebær, afskallede 
hampefrø, hakket chokolade, chokoladesnuller eller chokoladestænger, groft 
kokosmel eller grove kokosstykker (gerne den ristede version), lakridsrodspul-
ver eller lakridsekstrakt, frysetørrede bær som jordbær, rabarber, hindbær eller 
brombær.

Topping og creme
Brug mælkefri chokoladecreme eller smørepålæg. Fx Chocoreale, Carobella, 
Rapunzel, Free Choko eller Sweet Nut. Alle kan købes i helsekostbutikker eller via 
Helsam.dk.

Chokoladesauce (stivner) (side 96) og Nougatcreme (stivner ikke) (side 100) 
er også lækkert som sauce til is.

Marmelade, syltetøj, rabarberkompot og jordbærgrød smager også godt på is. 
Eller prøv Hindbær- og jordbærsauce (side 106).

Lav eventuelt Farvet skum til kager (side 88) eller Chokoladecremen til hassel-
nøddeisen (side 102), som også smager fantastisk på andre is. 

Eller prøv Kokosflødeskum (side 24), Flødebollecreme (side 180) eller Gufskum 
(side 84).

Karamelsirup (side 104) eller lakridssirup 
(fx fra Johan Bülow eller side 104) 
er også lækre muligheder. 
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Hvis man skal være fuldstændig sikker på ikke at få spor af mælk i chokoladen, skal 
man lave chokoladen selv eller købe raw/rå chokolade, fx fra The Raw Chocolate 
Company eller Ombar (findes på Helsam.dk eller helsebutikker). 

I England og Sverige findes en chokolade, der hedder Plamil. Den er helt uden 
mælk, men kan ikke fås i DK (medmindre man finder en butik, som importerer den).

Free Choko, Seed & Bean, Vivani eller Økoladen er også uden mælk (’kan 
indeholde spor af’). Fås via Helsam eller helsebutikker. 

Ikke-økologiske 70% (og derover) chokoladeplader fra supermarkeder kan 
indeholde spor af mælk.

Hvis man vil lave sin egen chokolade, kan bogen ”Mælkefri Chokolade - uden 
spor af mælk eller gluten” være til stor hjælp.

”Kan indeholde spor af mælk”?
Hvis man er meget følsom, kan man reagere på ganske små mængder af den 
fødevare, man ikke kan tåle. 

På nogle fødevarer står der ”Kan indeholde spor af mælk”. Det skyldes, at der på 
produktionsstedet bliver produceret chokolade med mælkeprodukter. Risikoen for, 
at fløde, mælkepulver eller valle utilsigtet blandes i produktet, kan være tilstede. 
Nogle producenter overforsikrer sig imidlertid, når de skal varedeklarere et 
produkt, selv om produktet aldrig har været i nærheden af disse produkter. 

 
Læs mere her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2003213.pdf 

http://allergi.astma-allergi.dk/documents/10223/ce74b53b-86d8-4fac-b989-5e8ac7b2828b

Chokoladeplader uden mælk?
Hvor finder man chokolade helt uden mælk?
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Citron-/limekage
Lidt a la citronmåne.

Ingredienser

100 gram kokosolie

60 gram agavesirup eller 
ahornsirup

50 gram revet marcipan 
(evt. hjemmelavet side 
94)

2 æg

2 tsk. revet skal fra 
økologisk citron eller lime

1 spsk. citronsaft eller 
limesaft

60 gram rismel eller 
hirsemel

½ tsk. bagepulver

½ tsk. vaniljepulver

1 tsk. xanthan gum eller 
guarkernemel (se side 
165) 

Citron-/limetopping

75 gram blød kokosolie

25 gram agavesirup

¼ dl citronsaft eller limesaft

½ tsk. revet skal fra 
økologisk citron eller lime

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 175 grader. 

Pisk kokosolie sammen med agavesirup og 
marcipan.

Pisk et æg i ad gangen sammen med citronskal og 
-saft. Det skiller i starten, men samler sig igen. 

Bland rismel, bagepulver og guarkernemel i en 
skål. Vend det i æggemassen.

Smør en springform på 16 diameter med kokosolie. 

Kom dejen i formen, og glat den ud.

Bag kagen midt i ovnen i 40 minutter. Tag kagen 
ud, og afkøl den helt.

Tag kagen ud af formen, læg den på et fad og 
smør glasur eller creme på toppen. Pynt med revet 
citronskal.

Citron-/limetopping

Ingredienserne piskes grundigt sammen i en skål. 
Kokosolien vil stivne, når kagen er kold eller 
kommer på køl. 
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Nemme granolabarer
Tricket er at forme granolaerne i små forme, trykke dem godt ned, hælde 
dem ud på en rist og lade dem køle helt af. Så bevarer de sprødhed, 
fugtighed og form.

Ca. 16 små granolabarer

Ingredienser

1 dl cashewnødder

1 ½ dl mandler

1 dl groft kokosmel

¼ dl hakkede tørrede 
ananas stykker (eller andre 
tørrede bær: fx morbær, 
rosiner, hakkede figner, 
dadler, abrikoser)

½ dl kokosolie

½ dl honning eller 
ahornsirup

1 tsk. vaniljepulver

¼ tsk. stødt muskatnød

¼ tsk. stødt kanel

¼ tsk. salt

Sådan gør du:

Tænd ovnen på 180 grader, og smør en lille 
bradepande med kokosolie. 

Hak cashewnødder og mandler groft, eventuelt 
kortvarigt i en foodprocessor. 

Bland kokosmel, hakkede, cashewnødder og 
ananasstykker sammen.

I en kasserolle smeltes kokosolie, sødemiddel og 
krydderier sammen til en flydende masse. Sluk for 
varmen, og hæld de tørre ingredienser i kasse-
rollen.

Hæld blandingen i den smurte bradepande, og 
sæt bradepanden i ovnen.

Bag granolablandingen i 15-20 minutter, indtil 
den er gylden på toppen. Rør i den hver femte 
minut.

Tag blandingen ud, og lad den køle lidt af.

Fyld den stadig varme granolablanding i forme. 
Tryk fyldet godt ned i formen med en teske eller 
med fingrene til sidst. Pas på, det er varmt!

Lad barerne køle lidt af i formene, inden de trykkes 
ud og køles helt af på en rist eller et spækbræt.

Jo mere fyldet er trykket sammen, jo bedre bevarer 
barerne deres form.

Granolabarerne kan holde sig sprøde ved stue-
temperatur i en lufttæt beholder i omkring en uge 
– medmindre de alle er spist inden.

Se video her:


