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Hvordan laver man en brunch med alle de velkendte retter uden at bruge hvede, 
sukker og traditionelle mejeriprodukter? Og uden at gå på kompromis med den gode 
smag? Det er lettere, end du tror, og dit fordøjelsessystem vil elske dig for det! 

Maveglad brunch er den tredje bog i succesrækken af Maveglad mad-bøger efter 
Maveglad julemad og Maveglad kickstart. Fælles for bøgerne er madopskrifter uden 
gluten, laktose og raffineret sukker – de ingredienser, som hyppigst forårsager for-
døj elsesgener som oppustethed, ubehag i kroppen og forstoppelse, som flere og flere 
danskere døjer med.

Det stigende antal skyldes næppe, at vi pludselig har fået mere følsomme maver, 
men snarere at vores fødevarer er blevet mere og mere forarbejdede. Men så er det 
godt, at du har et valg. Valget om at give dig selv og dine kære en sundere kost til 
kroppen – uden at det skal blive for mystisk og anderledes.

Bogen giver dig 40 lækre opskrifter skabt med sunde og mavevenlige ingredienser  
– det er lutter optimalt brændstof til din krop! Hvem har ikke lyst til at smage ny-
bagte chiaboller, cashew-blåbærtærte, hjemmelavet nutella af ristede hasselnødder, 
pandekager eller æggewraps med laks og fuldmoden avokado – uhm! Opskrifterne 
i bogen kan også snildt bruges i andre sammenhænge – til madpakker, morgenmad, 
frokost og aften. 

Husk blot at lave rigelige portioner, for folk vil elske den fantastisk smagfulde og 
lækre brunch – nu også med en god mavefornemmelse bagefter!

http://www.muusmann-forlag.dk
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Tips og gode råd til opskrifterne

Som i de tidligere udgivelser i Maveglad mad-serien, har vi forsøgt at holde os til opskrifter 

med lettilgængelige fødevarer. Vi vælger så vidt muligt råvarer, der kan fås i langt de fleste 

velassorterede supermarkeder.

Der er dog enkelte undtagelser:

• Mandelmælk: Du kan enten give dig i kast med at lave din egen mandelmælk (op-

skrift findes i Maveglad kickstart) eller købe den færdiglavet. Mandelmælk finder du 

efterhånden i alle større supermarkeder. Du kan også sagtens erstatte med hassel-

nøddemælk, macadamiamælk, rismælk eller quinoamælk.

• Glutenfri havregryn: Fås efterhånden i de fleste større supermarkeder.

• Chiafrø: Fås i større supermarkeder eller i helsekostforretninger.

• Quinoa: Fås i alle større supermarkeder.

• Glutenfri bagepulver: Vær opmærksom på, at bagepulver kan indeholde gluten, så 

sørg for at vælge en, der er mærket med ‘glutenfri’. Købes i helsekostforretninger.

• Rå kakaopulver: Her skal du skal være opmærksom på at vælge kakaopulver, der er 

lavet af ren kakao og dermed fri for tilsat sukker. Findes i alle større supermarkeder.

• Kakaonibs: Fås i helsekostforretninger.

• Vaniljeekstrakt: Fås i de fleste større supermarkeder. Du kan erstatte med korn fra en 

vaniljestang.

• Kokosvand: Fås i større supermarkeder eller i helsekostforretninger.

• Gojibær: Fås i større supermarkeder eller i helsekostforretninger. Du kan evt. erstatte 

gojibær med tørrede tranebær.

• Fiberhusk: Når du bager glutenfrit, bemærker du hurtigt, at konsistensen på din dej 

ikke er, som den plejer, og det kan være svært at få din dej til at hænge ordentligt 

sammen. Her kan fiberhusk være en stor hjælp til at få dit brød og bagværk til at 

hænge bedre sammen. Fiberhusk er derfor en næsten uundværlig basisvare i det 

glutenfri bagekøkken. Købes i større supermarkeder, i helsekostforretninger eller på 

apoteket.
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Forberedelser til opskrifterne:

Det kan være en god idé altid at have masser af frugt på frost til smoothies. I vores opskrif-

ter kan du altid erstatte den eller de frugter, der er nævnt, med en anden efter eget valg.

Frosne bananer er en god basisvare at have tilgængelig i fryseren. De er gode til at give 

en cremet og lækker konsistens i blandt andet smoothies. Skræl friske (modne) bananer, 

skær dem i mindre stykker og kom dem i fryseren. I forhold til din fordøjelse er det vigtigt, 

at dine bananer er godt modne. Gå efter dem med ‘leopardpletter’ på skrællen.

Sørg for altid at have mandelmælk eller en anden af de førnævnte mælketyper på lager. 

Heldigvis har de lang holdbarhedsdato.

I de opskrifter, hvor vi benytter os af honning, anbefaler vi koldslynget honning.

I de opskrifter, hvor vi benytter mørk chokolade, er det vigtigt, at du er opmærksom 

på, at chokolade kan indeholde både gluten og laktose. Læs derfor altid varedeklarationen 

grundigt, inden du køber. Vi anbefaler en mørk chokolade med minimum 70 procent i 

kakaoindhold.

Antal portioner:

Opskrifterne i bogen veksler generelt mellem 1-2 portioner. Skal du invitere til brunch-

buffet eller selskab, hvor I bliver mange, er opskrifterne nemme at gange op til det antal, 

du har brug for.
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Boghvedeknækbrød med kerner

Ingredienser:

2½ dl vand

½ dl hørfrø

½ dl sesamfrø

½ dl græskarkerner

2 dl boghvedemel

½ dl rapsolie

½ tsk salt

Fremgangsmåde:

1. Forvarm ovnen til 150 °C (varmluft).

2. Kom alle ingredienser i en skål, og rør det 

hele sammen med en håndmixer.

3. Fordel dejen på en bageplade med bage-

papir og læg endnu et stykke bagepapir 

ovenpå. 

4. Rul dejen ud i et jævnt lag mellem de to 

stykker papir.

5. Fjern det øverste lag bagepapir.

6. Bag knækbrødet midt i ovnen i ca. 1 

time.

7. Lad knækbrødet køle af, og knæk det 

herefter i passende stykker.

8. Opbevares i en beholder med låg, hold-

barhed ca. 1 uge.

20 STK.

TIP: 
Du kan erstatte boghve-demel med majsmel.

Egner sig også godt med pålæg til et lille mellemmåltid.
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Jordbær-rabarberbrød

Ingredienser:

1 spsk kokosolie

200 g mandelmel

1 tsk bagepulver, glutenfri

½ tsk kanel

2 tsk vaniljeekstrakt eller kornene 

fra 1 stang vanilje

2 æg

1 spsk solsikkeolie

3 spsk honning

75 g jordbær, skåret i små stykker

75 g rabarber, skåret i små stykker

Fremgangsmåde:

1. Forvarm ovnen til 175 °C (varmluft).

2. Smør en rugbrødsform med kokosolie.

3. Bland mandelmel, bagepulver, kanel og 

vanilje i en skål.

4. Tilsæt æg, olie og honning.

5. Pisk dejen grundigt sammen med en 

håndmixer.

6. Vend til sidst jordbær og rabarber i dejen.

7. Kom dejen i rugbrødsformen.

8. Bag brødet midt i ovnen i ca. 30 minut-

ter. Stik en kniv i brødet, kommer den ud 

uden dej på, er brødet bagt færdigt.

9. Lad brødet køle af og sætte sig i formen i 

minimum 15 minutter inden servering.

1 BRØD

TIP: 

Du kan sagtens bruge 

frossen frugt til dette 

brød. 

Du kan erstatte med 

anden frugt, eksempel-

vis blåbær, fersken eller 

hindbær.
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Æggemuffins med 
spinat og champignon

Ingredienser:

kokosolie

8 æg

100 g spinat

50 g champignon

salt og peber 

Fremgangsmåde:

1. Forvarm ovnen til 175 °C (varmluft).

2. Smør en muffinform med kokosolie, eller 

kom små papirforme i hullerne.

3. Pisk æggene sammen i en skål.

4. Skyl spinaten og tilsæt til æggemassen.

5. Skyl champignon, skær dem i skiver og 

tilsæt til æggemassen.

6. Krydr med salt og peber.

7. Fordel æggemassen i 8 muffinforme.

8. Bag æggemuffins midt i ovnen i ca. 20 

minutter.

9. Lad dem køle af inden spisning.

10. Opbevares på køl, holdbarhed ca. 3 dage.

8 STK.

TIP: 
Denne ret egner sig også godt som et hurtigt mellemmåltid eller i madpakken.

TIP: 

Fyldet kan varieres i 

det uendelige. Brug 

de grøntsager, du har, 

eller evt. en rest kød fra 

aftensmaden, skåret i 

mindre stykker.
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Pandekager

Ingredienser:

3 dl mandelmel

½ dl fintmalet kokosmel

2 dl mandelmælk

3 æg

4 spsk honning

kornene fra 1 stang vanilje

1 tsk bagepulver, glutenfri

½ tsk salt

2 spsk kokosolie 

ekstra kokosolie til stegning

Fremgangsmåde:

1. Kom alle ingredienser i en skål og rør 

dem grundigt sammen med en hånd-

mixer.

2. Smelt en lille klat kokosolie på en pande.

3. Steg pandekagerne ved middelvarme i ca. 

1 minut på hver side.

4. Server pandekagerne med hjemmelavet 

jordbærsyltetøj (se side 87) eller hjem-

melavet nutella (se side 65).

CA. 12 STK.

TIP: 

Pandekagerne smager 

også godt kolde og kan 

derfor sagtens tages 

med som en lille snack i 

madpakken.

TIP: 
Lav hellere pandekager-ne for små end for store, de kan være svære at få til at hænge sammen og vende, hvis de bliver for store i størrelsen.
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Cashewyoghurt med bær

Ingredienser:

200 g cashewnødder, usaltede

2 bananer

saften fra 1 lime

1 dl kokosvand

¼ tsk salt

frisk frugt efter eget valg til 

servering

Fremgangsmåde:

1. Hæld vand over cashewnødderne og lad 

dem bløde op i mindst 2 timer, gerne 

natten over.

2. Hæld vandet fra cashewnødderne og 

kom dem i en foodprocessor.

3. Skræl bananerne og kom dem i foodpro-

cessoren.

4. Tilsæt limesaft, kokosvand og salt.

5. Blend det hele grundigt sammen, til du 

opnår en cremet og lind konsistens. 

6. Anret yoghurten i to glas eller skåle og 

pynt med frisk frugt.

2 PORTIONER

TIP: 
Denne ret er et fint alternativ til en portion traditionel yoghurt.

Egner sig også godt som et mellemmåltid eller en lille dessert.
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Bananmilkshake 
med chokoladesauce

Ingredienser:

2 frosne bananer

2½ dl mandelmælk

1 tsk vaniljeekstrakt, eller kornene 

fra en stang vanilje

Chokoladesauce:

2 spsk karamelsauce, se side 95

1 spsk rå kakaopulver

Fremgangsmåde:

1. Lav chokoladesauce ved at røre karamel-

sauce med kakaopulver.

2. Kom bananer, mandelmælk og vanilje i 

en blender eller foodprocessor.

3. Blend, indtil du opnår en cremet og blød 

konsistens.

4. Server milkshaken med den hjemmelave-

de chokoladesauce.

1 GLAS

TIP: 
Har du ikke fået lavet karamelsauce, kan du evt. søde med honning i stedet.


	Forside
	Om bogen
	Titelblad
	Kolofon
	Indholdsfortegnelse
	Indledning
	En god fordøjelse – et godt helbred
	Kort og godt om laktoseintolerance
	Gluten og maven
	Sukker og søde alternativer
	Vand, vand og vand 
	Gode råd til en bedre fordøjelse
	Tips og gode råd til opskrifterne
	Det hjemmebagte
	Det lune
	Det søde
	De hyggelige
	De læskende
	Tak til
	Om forfatterne
	Andre bøger i Maveglad mad-serien

