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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, kokossukker, kokossukkersirup 
(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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Kakao
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 næringsstoffer, da ristningen 
har ødelagt de fleste. 

Der er stor forskel på smagen af rå kakao og ristet kakao. Rå kakao har ikke 
ligeså meget smag, men det er heller ikke så bittert som ristet kakao. Rå kakao 
er at foretrække, men det er desværre temmelig dyrt. 

Almindelig kakao fås både i en fedtreduceret udgave og i helt ren form. 

Vær opmærksom på at visse ikke-økologiske kakaopulvere indeholder 
antiklumpningsmiddel og sukker.

Fedtet fra fedtreduceret kakaopulver bruges til kakaosmør. 

Kakaosmør hører til i et mælkefrit køkken. Kakaosmør bruges til at lave 
mælkefri overtrækschokolade og mælkefri 
kager, der gerne må smage af hvid 
chokolade. Køb helst rå kakaosmør, 
da det har den bedste smag.  

Kakaonibs er knuste rå eller 
ristede kakaobønner. De 
smager fantastisk i kager, 
på morgenmad eller 
ovenpå mælkefri is.
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Metode nummer to:

Mørk chokolade: Smeltes 
til max 42 grader, afkøles 
til 29 grader, og opvarmes 
til 31-33 grader.

Hvid chokolade: Smeltes til 
max 40 grader, afkøles til 
27 grader, og opvarmes til 
29-31 grader.

Den anden måde er at lave chokoladen fra 
bunden. Smelt kakaosmørret i en tykbundet 
kasserolle/over vandbad. Det må ikke komme 
over 42 grader. Tag kasserollen af varmen/væk 
fra vandbadet, og hæld kakaosmørret i en skål. 
Sigt chokoladepulveret i kakaosmørret. 

Tilsæt agavesirup/kokossukkersirup/flormelis 
af Birkesød/Sukrin, vaniljepulver og lidt salt. 
Rør rundt med et piskeris til chokoladen når en 
temperatur på 29 grader. Hæld chokoladen 
tilbage i kasserollen, og varm forsigtigt op til 
31-33 grader. Tag kasserollen af varmen, og vikl 
et viskestykke omkring den, så chokoladen holdes 
varm (omkring 31-33 grader). Brug chokoladen 
i chokoladeforme, til fyldte chokolader eller som 
overtrækschokolade. 

Hvad er temperering?: Når man tempererer chokolade, gør man det 
fordi, at man ønsker en chokolade med en sprød 
overflade og et lækkert knæk. Når man laver 
chokolade fra bunden, har chokoladen ikke 
været tempereret før, som købe-chokolade har, 
så man bliver nødt til at tjekke temperaturen og 
få de specielle kakaosmør-krystaller til at lægge 
sig på den rigtige måde. 

Når jeg laver chokolade, tempererer jeg 
sjældent chokoladen. Dette er oftest fordi jeg 
spiser chokoladen direkte fra fryseren eller 
køleskabet. Så skal chokoladen ikke stå ude 
og bevare sin blanke overflade. Men hvis man 
gerne vil præsentere flotte chokolader, der også 
kan stå ude, og samtidig har en flot farve og 
sprødt knæk, skal chokoladen tempereres.

Temperering af chokolade

Der er to måder at tempe-
rere chokolade på.:

Metode nummer et:

Den ene måde er at købe chokoladepla-
der/-knapper, der er færdiglavet. Smelt 2/3 dele 
af chokoladen over et vandbad/en kasserolle 
med meget tyk bund på svag varme. 

Når chokoladen er smeltet, tages kasserollen af 
varmen/væk fra vandbadet. Rør den sidste 1/3 
del af chokoladen i gryden. Sæt termometeret 
i, og rør rundt til chokoladen har en temperatur 
på 31-33 grader for mørk chokolade og 29-31 
grader for hvid chokolade. 

Hvis man knap smelter købe-chokoladen, og den 
ikke bliver varmere end 33 grader, kan man ofte 
undgå at skulle gennem hele tempererings-møl-
len. Den nemmeste måde at smelte chokoladen 
på, er at hakke chokoladen i små stykker og 
smelte det på en radiator eller en varme-måtte. 
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Hvis der skal pynt på chokoladen, skal dette drysses på umiddelbart efter, at 
chokoladen bliver dyppet. Hvis fx en trøffelkugle er kold, vil chokoladen stivne 
hurtigt. 

Forslag til pynt: Lakridspulver (side 63), groft kokosmel, frysetørret 
hindbærpulver/hindbærstykker/jordbærstykker/brombærstykker, kokoschips, 
hakkede mandler, nødder, pistacienødder, tørrede frugter eller bær, saltflager, 
kandiserede frugter eller ingefær. 

Hvis chokoladerne skal spises kort efter: Pebermynteblade, jordbærstykker, 
granatæble, hele hindbær, brombær, blåbær, rosenblade. 

Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Gode råd
Der må aldrig komme vand i chokolade. Dette får chokoladen til at gryne eller 
skille. 

Når man smelter chokolade over vandbad, skal skålen være større end gryden 
med vand i. Vandet må ikke koge eller røre bunden af skålen. Tør altid skålen 
af, efter du har smeltet chokolade over vandbad. Så er du sikker på, at der ikke 
kommer vand i chokoladen. 

Jeg bruger selv en tykbundet kasserolle, som jeg sætter direkte på blusset. Den 
gør arbejdet nemmere, og jeg slipper for at brænde kakaosmør eller chokolade 
på. Brug altid svag varme!

Undlad at overpiske chokoladen under nedkøling, da den kan skille.

Chokolade opbevares bedst ved temperaturer på 15-20 grader. Chokolade 
kan blive hvidlig, hvis den står for varmt. 

Sæt dyppede chokolader på printerpapir eller bagepapir. Printerpapir suger 
overskydende chokolade, og samtidig vil der ikke ligge et lag chokolade omkring 
de dyppede chokolader. Bagepapir suger ikke chokolade, men chokoladerne 
er lettere at flytte rundt på med et bagepapir.

Bruges hårde chokoladeforme, skal de ikke vaskes efter brug. Et lille lag 
kakaosmør vil være tilbage i formen og på denne måde er formen altid smurt, 
og gør det nemmere at få chokoladen ud af formen. Førstegangsforme kan give 
et dårligt resultat, da formen skal smøres først. Hvis formen skal vaskes, gøres 
dette med en tynd eddikeopløsning og kogende vand.

Sæt altid chokoladeforme, silikoneforme eller det der skal overtrækkes i fryseren. 
Efter 5-10 minutter i fryseren stivner chokoladen hurtigere og fyldet kan lægges 
i formen med det samme.

Man kan ikke temperere chokolade fremstillet af kokosolie. Kokosolie smelter 
ved 24 grader, hvor kakaosmør først smelter ved 27 grader. Chokolade med 
kokosolie vil smelte i hånden og skal helst opbevares i køleskab.

Pynt
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Overtrækschokolade
Til fyldte chokolader, marcipan, nougat og meget andet.

Mørk chokolade

1 dl kakaosmør eller 
kokosolie

¾ dl kakaopulver

½ dl kokossukkersirup (se 
side 22), ahornsirup 
eller agavesirup 

En knsp. vaniljepulver

En knsp. salt

Sådan gør du: 

Smelt kakaosmørret eller kokosolien på lav 
varme i en kasserolle. 

Tag gryden af varmen, og sigt kakaopulver 
eller lucumapulver i. 

Rør palmesukkersiruppen i, samt lidt vanilje og 
salt.

Temperér gerne chokoladen, jævnfør side 
12, hvis der bruges kakaosmør og kakao-
pulver.

Lys chokolade

1 ½ dl kakaosmør

2 spsk. lucumapulver 
(se side 8) - kan 
udelades

2 ½ spsk. kokossukker-
sirup (side 22), ahorn-
sirup eller agavesirup 

Lidt vaniljepulver

Kokosolie findes både med og uden smag. 
Hvis chokoladen godt må smage lidt af kokos, 

bruges kokosolie med smag.
Chokolader med kokosolie smelter ved 24 

grader og skal derfor opbevares køligt.
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Marcipan (stor portion)
Kan dyppes i chokolade.

Ingredienser 

500 g smuttede mandler 
eller hele mandler, hvis 
marcipanen godt må se 
grov ud

Evt. 2 spsk. vand

6 spsk. agavesirup eller 
honning eller 5-6 medjool 
dadler

1 knivspids salt

1 spsk. kokosolie

½ tsk. vaniljepulver

Sådan smuttes mandlerne:

Overhæld mandlerne med kogende vand, 
og lad dem stå i 5-10 minutter. Smut herefter 
mandlerne.

Sådan laves marcipanen:

Mal de smuttede eller hele mandler fint i 
foodprocessoren, og kom resten af ingredien-
serne i, til du har en fast masse. Dette tager 3-5 
minutter.

Blend ikke så længe, at olien fra mandlerne 
begynder at trænge ud. Så bliver marcipanen 
mere porøs, og svær at arbejde med.

Læg marcipanen i en pose i køleskabet, til den 
skal bruges.

Marcipanen kan farves med:

Kakao (brun)

Rødbedesaft (rød)

Gulerodssaft (orange)

Gurkemeje (gul)

Spirulinapulver (grøn)

Naturlige farver fra Urtegaarden:

Sort, brun, orange, gul, rød, blå (azulen),

grøn (dråbeform)

Guld og sølv (pulverform)
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Marcipan (lille portion)
Til påskeæg (side 34) eller juleguf.

Til 6 påskeæg eller 12 små kugler

Mandelmarcipan

Til 6 påskeæg (s. 34)

125 g smuttede mandler 
eller hele mandler, hvis 
marcipanen godt må se 
grov ud

1 ½ spsk. agavesirup, 
ahornsirup eller honning 
eller 3-4 medjool dadler

¼ knivspids salt

¼ tsk. vaniljepulver 

Evt. ¼ spsk. kokosolie

Evt. ½ spsk. vand

Mango marcipan

Til 6 påskeæg (s. 34)

60 gram rosiner

60 gram mandler

40 gram tørret mango 
(abrikoser kan også 
bruges)

40 gram cashewnødder

Sådan smuttes mandlerne:

Overhæld mandlerne med kogende vand, 
og lad dem stå i 5-10 minutter. Smut herefter 
mandlerne.

Sådan laves mandelmarcipanen:

Mal de smuttede eller hele mandler fint i 
foodprocessoren, og kom resten af ingredien-
serne i, til du har en fast masse. Dette tager 3-5 
minutter.

Blend ikke så længe at olien fra mandlerne 
begynder at trænge ud. Så bliver marcipanen 
mere porøs, og svær at arbejde med.

Læg marcipanen i en pose i køleskabet, til den 
skal bruges.

Mango marcipan:

Blend det hele sammen i en foodprocessor, 
til marcipanen hænger sammen, og er let at 
arbejde med. Det tager 3-5 minutter.
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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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I stedet for overtrækschokolade smeltes 50 
gram fast chokolade.

Hasselnøddenougat og hvid cashewnougat 
kan fyldes i silikoneforme og overtrækkes 
med chokolade som under pistaciepraliné.

Nougat
Brug nougat som fyld i konfekt og til marcipan.

Hasselnøddenougat

4 spsk. hasselnøddesmør 
(side 41)

½ dl overtrækschokolade 
(side 16)

½ spsk. ahornsirup

1 tsk. vaniljepulver

Sådan gør du:

Rør alle ingredienser sammen.

Stil nougaten køligt. 

Når nougaten næsten er fast, skæres den i 
skiver og fordeles på marcipan.

Skal nougaten i fyldte chokolader, bruges den 
flydende version.

Hvid cashewnougat

1 ½ spsk. kakaosmør

4 spsk. cashewnød-
desmør (side 41)

½ spsk. ahornsirup

1 tsk. vaniljepulver

Sådan gør du:

Smelt kakaosmørret. Tag gryden af varmen, og 
rør de resterende ingredienser i.

Brug cashewnougat som hasselnøddenougat.

Marcipan og nougat kan trilles til kugler 
og dyppes med en gaffel og en tandstik 
i overtrækschokoladen (side 16). Sæt 

kuglerne på et stykke bagepapir. 
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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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Ingredienser

2 ½ dl cashewnødder

2 dl vand

½ dl kokossmør (ikke 
kokosolie)

½ dl ahornsirup eller 
agavesirup

½ tsk. vaniljepulver

Sådan gør du: 

I en tør blender blendes cashewnødderne til fint 
mel. Hæld resten af ingredienserne i blenderen 
og blend til massen er helt fin. Det kan godt 
tage lidt tid. 

Hæld cremen op i en frysepose og læg posen 
på køl i 10-15 minutter.

Vaniljecreme

Ingredienser

½ dl nøddesmør

Lidt salt

1 spsk. agavesirup eller 
ahornsirup

Sådan gør du: 

I en skål røres nøddecreme med agavesirup og 
salt. Lad det stå lidt og brug det som fyld til 
fyldte chokolader eller tril kugler af cremen.

Sæt kuglerne på frost i 10 minutter. Dyp dem i 
overtrækschokolade (side 16) med en gaffel 
eller strikkepind. 

Sæt de chokoladeovertrukne kugler på bagepa-
pir og sæt dem i fryseren. 

Tag kuglerne ud ca. 15 minutter før de skal 
spises, da de ellers bliver for hårde.

Nøddecremefyld

Nøddesmør
Cashewsmør, hasselnøddesmør, mandelsmør 
eller jordnøddesmør kan købes i helsekost-

butikker eller laves selv ved at blende i hvert 
fald 5 dl nødder i en Vitamix blender, indtil 

nødderne bliver til creme/nøddesmør. Andre 
blendere duer ikke i samme grad.

Vaniljecremen kan tilsættes pebermyn-
tedråber, lidt kakao, lidt karamelaroma eller 
jordbærsmag. Man kan også farve cremen 

med naturlige farver.



Mælkefri Chokolade42

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 
helsekostbutikker, har også hele, tørrede 

rosenknopper, som kan spises, men bunden 
skal skæres af.

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). 

Plamil chokolade er helt uden mælk, men kan være svær at finde i butikkerne. 
Søg i Meny og helsekostbutikker, som forhandler Allergikost’s varer. 

Allergikost.dk har, foruden Plamil, også en chokolade som hedder Moofree.

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

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

”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 ”Kan indeholde spor af 
mælk”. Dette skyldes, at der på produktionsstedet bliver produceret fødevarer 
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/12109/15144/mærkning.pdf/f0676b3c-f6bd-409e-98fc-d1d38f3a982d

Chokolade helt uden mælk?
Hvor kan man finde chokolade helt uden mælk?
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Ingredienser

130 g dadler

100 g groft kokosmel

70 g kokoscreme fra en 
dåse kokosmælk, der har 
stået på køl - se boks

5 g hybenpulver

2 spsk. kokosolie – gerne 
med smag

Overtrækschokolade side 
16

Drys: Kokosmel

Sådan gør du:

Brug det øverste cremede lag i dåsen med 
kokosmælk. 

Blend alle ingredienser sammen. Hvis der skal 
være lidt bid i kokosmelet, skal dette blendes 
med til allersidst. 

Blandingen bliver lidt fedtet at arbejde med, så 
det nemmeste er at smøre hænderne i kokosolie 
og rulle aflange kugler i hånden. 

Sæt kuglerne på et skærebræt, beklædt med 
bagepapir, og tryk dem lidt flade. De må gerne 
være 3 cm lange og 2 cm brede. 

Når alle barer er rullet, sættes de på frost i 
10-15 minutter. Imens gøres overtrækschokola-
den klar (side 16).

Dyp hver bar i overtrækschokoladen. Brug en 
gaffel, og lad chokoladen dryppe af, inden 
baren sættes tilbage på bagepapiret. Drys med 
kokosmel.

Opbevar barerne i køleskabet eller i fryseren.

Kokosbarer
Ca. 12 stk.

Brug helst økologisk kokosmælk, da det har 
den bedste smag. Fx Santa Maria, Blue 
Dragon, coops eller Irmas kokosmælk.
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Ingredienser

1 dåse kokosmælk, der 
har stået på køl

2 store spsk. kokosolie 
med smag

1-2 spsk. agavesirup eller 
2-3 spsk. kokossukker-
sirup (side 22)

150 g groft kokosmel

En anelse vaniljepulver

Mørk eller lys overtræks-
chokolade side 16

Sådan gør du:

Brug det øverste cremede lag i dåsen med 
kokosmælk. 

Smelt kokoscremen i en kasserolle sammen med 
kokosolien. Tilsæt sødemidlet og kokosmelet og 
rør det hele godt sammen.

Hæld hele molevitten i en bøtte med låg, og 
sæt den på køl i et par timer. Når blandingen 
er klar, formes små aflange barer på et  stykke 
bagepapir. 

Sæt barerne i fryseren, mens chokoladen laves 
(side 16).

Dyp barerne i chokolade, og sæt dem på 
bagepapiret. 

Opbevar bountybarerne på frost eller i 
køleskab.

Wannabe Bountybarer
Ca. 10-12 stk.

Brug helst økologisk kokosmælk, da det har 
den bedste smag. Fx Santa Maria, Blue 

Dragon, coops eller Irmas kokosmælk. Sæt 
dåsen på køl en times tid, og brug den 

øverste cremede del.
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Brændte mandler
Ingredienser

3 dl mandler

1 dl kokossukker 

½ dl vand

Lidt salt

Evt. 1 spsk. honning

Smagsvarianter, vælg en 
af disse:

½ dl groft kokosmel

1-2 tsk. kanel

1-2 tsk. lakridekstrakt

1-2 tsk. kakaopulver

Sådan gør du:

Smelt kokossukker med vand på en pande, 
indtil det begynder at karamellisere/blive til tyk 
sirup. 

Hvis der skal honning i, tilsættes det nu. 

Tilsæt mandlerne, og rør det hele rundt, til 
mandlerne begynder at klistre sammen. 

Vælg en smagsvariant, og drys det over, mens 
mandlerne stadig klistrer.

Fordel mandlerne på et stykke bagepapir. 

Når mandlerne ikke klistrer mere, hældes de i 
en beholder med låg.

Cashewnødder, macadamianødder, 
græskarkerner, solsikkekerner, sesamfrø, 
hasselnødder og jordnødder kan også 

karamelliseres.



Mælkefri Chokolade76

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 kokossukker

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 
kokossukker, agavesirup og lidt salt. Det går 
hurtigere, hvis kokosolie tilsættes. Rør i blandin-
gen, 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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Chokoladeis
Chokoladeisen her er en absolut vinder.

Giver ca. 750 ml

Ingredienser

1 dåse kokosmælk

10 udstenede medjool 
dadler (eller 15 alminde-
lige dadler) Hvis dadlerne 
er tørre, sættes de i blød i 
15 minutter

2 ½ dl cashewmælk eller 
hampemælk (side 80)

¾ dl kakaopulver

1 tsk. vaniljepulver

Evt. 2-3 plader husblas 
opløst i ½ dl kogende 
vand eller ½ tsk. 
guarkernemel. (Dadlerne 
vil automatisk gøre 
blandingen mere fast, 
men gelatinen/guarker-
nemelet gør isen ekstra 
cremet)

En knivspids havsalt

Sådan gør du: 

I en foodprocessor eller blender, blendes kokos-
mælken med dadlerne.

Blend, indtil massen er helt fin og cremet.

Blend de resterende ingredienser med, til ismas-
sen er fint pureret.

Fyld iscremen i en enliters form med låg.

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.

Tag isen ud 20-30 minutter før servering.

Denne is kan også laves i en ismaskine. Følg   
instrukserne på ismaskinen.

Den hjemmelavede is skal i foodprocessoren 
for at få det lækre italienske is-look. Derefter 
er det nemt at fryse isen og tage den ud før 

servering. 

Guarkernemel er kværnede frø fra 
guarplanten. Det er et naturligt vegetabilsk 
binde- og fortykningsmiddel, som også gør 
is cremet. Det suger mange gange sin egen 
vægt, så der skal kun bruges lidt i budding, 

kager eller is. Guarkernemel kan købes 
i helsekostbutikker eller bestilles hjem via 

Helsam.dk.

Se video om, hvordan man 
laver mælkefri is her:


