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KAGER DER SMAGER

Under opskrifterne er angivet, hvor
meget et stykke kage svarer til i
franskbrød og smør. Under nogle af
opskrifterne er angivet kJ, Kcal,
fedt, kulhydrat og protein indhold i
et stykke. 
Så er det op til dig at vælge, hvor
meget fedt du vil spise i form af 
kage. Du kan bedømme ud fra 
indholdet af smør i et stykke kage
og vælge derudfra. Angivelsen af
skiver franskbrød kan give dig en
retningslinie for hvor meget 
kulhydrat der er i et stykke kage.

Kager, fedt og sukker 
hænger sammen. 

Man kan godt bage kager
uden sukker, eller med 

mindre sukker men 
kager uden fedt giver ikke

noget godt resultat. 
I denne bog er der ikke 

forsøgt at fremstille 
kager uden fedt og heller

ikke helt uden sukker. 

Forord
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SØDESTOFFER
Sødemidler indeholder sødestoffer.
Sødestoffer er sukkererstatnings
produkter, der søder mere end 
sukker. Sødeevnen af disse stoffer
er meget koncentreret, så de skal
bruges med forsigtighed, søde-
evnen er 10 - 300 gange større end
husholdningssukker. Sødemidlerne
købes som tabletter, pulver eller 
flydende. Sødeevnen for det enkel-
te sødemiddel fremgår som regel af
emballagen.

Der er energigivende sødestoffer 
og ikke energigivende sødestoffer. 
Diabetikere anbefales at bruge ikke
energigivende sødestoffer, da de
ikke påvirker blodsukkeret, d.v.s. de
giver ikke stigning i blodsukkeret
efter man har spist madvarer der
indeholder sødestoffer i stedet for
sukker. De mest gængse er sakkarin,
cyklamat, acesulfam K og
aspartam.

Energigivende sødestoffer giver 
både energi og stigning i blodsuk-
keret. Så de anbefales ikke i store
mængder til diabetikere og skal
regnes med i kulhydratindtagelsen. 
De mest brugte er frugtsukker
(fruktose), sorbitol, xylitol, isomalto-
se, maltitol og maltodextrin. Deres
sødeevner og energiindhold er lig
med eller lidt mindre end hushold-
ningssukker. 

En ny
type 
søde-
stof er 
polydex-
trose. Det indeholder lidt energi, 
men påvirker ikke blodsukkeret og
er fortrinligt til bagning, da det 
giver konsistens og fylde 
til kagerne. 
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HVILKET SØDEMIDDEL 
SKAL MAN VÆLGE?
Det kommer an på hvad det skal
bruges til. Udvalget af sødemidler
er meget stort og indholdet af sø-
destoffer meget forskelligt. 
Det er en god ide at se på varede-
klarationen. Se efter hvilket søde-
stof, sødemidlet indeholder og se
efter sødeevnen, hvor meget af sø-
demidlet der svarer til en given
mængde sukker. Men det er altid
bedst at smage sig frem til mæng-
den af sødestof. 
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Alle sødetabletter kan bruges. Hvor
meget de forskellige tabletter svarer
til i sukker, varierer alt efter mærke.
De sødetabletter der indeholder cy-
klamat og acesulfam K giver mindre
bismag end dem der indeholder
sakkarin. Især ved opvarmning er
cyklamat bedst egnet. Søde-
tabletter, der med fordel bruges 
i kaffe og the, kan også 
bruges til f.eks. 
syltning og frugtgrød. 
De opløses let eller 
knuses inden 
de anvendes.



Flydende sødemidler er nemme at
dosere, 1 tsk sødemiddel svarer ca.
til 50 gram sukker. Det kan bruges
til alt i madlavningen. Det kan let
fremstilles ved at opløse sødetablet-
ter i vand. Flydende sødemidler 
indeholder en blanding af søde-
stofferne sakkarin og cyklamat.
Sakkarin kan godt give en bismag,
især hvis det overdoseres eller 
opvarmes. 

Ren cyklamat kan købes som pul-
ver, Natriumcyklamat eller tabletter,
Dakaryl og giver ikke bismag. 
Det kan bruges til al madlavning.
Sødeevnen er 30 gange sukker, så
brug det forsigtigt. 

Forord




