


Kære Bageven

At bage er for os er at bringe glæde og lys til andre, og i juletiden er 
der ekstra fokus på at bære og bage glæden frem. Det var derfor indly-
sende for os, at vores første bagebog sammen, skulle være en julebage-
bog. 

Velkommen til et finurligt indblik i vores glutenfri julebageglæde. 
Forhåbentlig kan opskrifterne inspirere dig til at bage glæden frem i 
dig og dine.

Juletid er lig med den kolde tid, mørket er krøbet ind i selv de fjerne-
ste afkroge, og man skal insistere lidt på lyset i denne tid. Så når du 
sætter tænderne i en dejlig og knasende sprød småkage eller i en smi-
dig æbleskive, så tal til dem fra dit hjerte, sig; ”Dit lys og din energi 
skal leve og skinne i min krop og frøene af dig skal blomstre i mig, din 
duft bliver en del af min duft” Lad der være en sang i dit indre for det 
bagværk du skaber og siden nyder. 

Send en taknemmelig tanke til afgrøderne, der har stået stolt og knej-
set på en solbeskinnet sommermark, de afgrøder som i efteråret lod 
sig tålmodigt og gavmildt høste. Tænd et lys og bag en kløgtig kage, 
der minder dig om fortryllelsen ved årstidernes skiften og de gunstige 
tider, der kommer og går, kommer og går.

”There is a glutenfree cracker in everything 
that´s how the light gets in”

Tag et middagshvil og smil
Kærlig hilsen

Kathrine og Mette Marie
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Ingredienser

Økologi og kærlighed
For os er det vigtigt at bruge de bedste ingredienser vi kan finde, og vi 
vælger altid økologisk, da det er bedre for jorden og for kroppen. Som 
du kan læse af forordet, føler vi også det er vigtigt at sende sit bag-
værk lidt god energi undervejs. At bage er næsten som at meditere, 
vær i det og kom i kontakt med din indre bageintuition.

Glutenfri meltyper
Det fungerer altid bedst at blande flere typer sammen, og vi foretræk-
ker selv at gøre det i stedet for at købe et færdigt blandingsprodukt, 
som tit er fyldt med alt muligt mærkeligt. I køkkenskabet har vi altid 
følgende basislager:

Boghvedemel
Hirsemel
Kartoffelmel
Kokosfibermel, lige en lille smule gør underværker i brødbagning f.eks.
Majsmel
Majsstivelse
Mandelmel
Rismel (gerne fuldkorns)
Quinoa (lyst mel) eller quinottomel (3 farvet, giver grovere udseende)
 
Det er vigtigt at huske på, at glutenfri meltyper har lidt mere bitter-
hed end almindeligt mel, og at de er mindre salte i smagen, så vi til-
sætter lidt ekstra salt samt lidt krydderi, såsom kardemomme og stødt 
koriander, til vores brød og kager.

Loppefrø
Der er forskel på loppefrøskaller. Vi bruger økologiske fra Urtekram 
eller Biogan, de har større fylde end f.eks. Fiber Husk, som er malet. 
Så hvis du ligger inde med Fiber Husk, brug da kun halvdelen af det vi 
har skrevet, så hvis vi skriver 1 spsk. bruges 1/2 spsk Fiber Husk. 
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Krydderier
Der skal krydderi på tilværelsen og heldigvis er det blevet meget nem-
mere at skaffe skønne økologiske varianter. Vi har altid disse i skabet:

Atlanterhavssalt (fint)
Ingefær, stødt
Kanel (den ægte fra Sri Lanka)
Kardemomme, stødt
Koriander, stødt
Nelliker, stødt
Vanille (både stænger og pulver)

Mål
Når vi skriver tsk. Eller spsk. Så bruges der strøgne måleskemål.

Mælkefri variant
Vi bruger smør i en del opskrifter, men det kan erstattes af plantemar-
garine eller blød kokosolie gerne tilsat et nip salt. Småkager med koko-
solie flyder lidt mere ud under bagningen, men de bliver stadig sprøde 
og lækre.

Det søde
Vores sukkerkærlighed er økologisk Rapadura uraffineret rørsukker. 
Rørsukkersaften er langsomt inddampet og alt er bevaret, hvilket 
giver en fin dybde i smagen med noter af lakrids. Vi bruger det i stedet 
for brun farin, som bare er hvidt roesukker tilsat mørkebrun rørsuk-
kersirup. Kokossukker ligger vores hjerte nær og det har en fin, fyldig 
og karamelagtig smag, og så påvirker det kun blodsukkeret halvt så 
meget som almindeligt sukker. Ahornsirup bruger vi også ofte, da det 
giver en fin smag, og til slut bruger vi økologisk flormelis, som er lavet 
af rørsukker.




