
MADGUDINDEN

Karina Villumsen

Mælkefri Chokolade
– helt uden mælkeprodukter eller gluten



6

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, småkager 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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Sådan gør du:

Brug 3 dl tørrede bær/nødder/cornflakes og 1 
dl overtrækschokolade. 

Bland det hele godt sammen, og sæt de 
overtrukne bær og nødder på frost eller i 
køleskab.

Cornflakes eller popcorn skal ikke i fryseren!

Det, der kan overtrækkes:

Tørrede bær og frugter: 

Rosiner, incabær, 
gojibær, tørrede 
tranebær, figner, dadler, 
tørrede kirsebær, ananas,

Nødder og kerner: 

Mandler, paranødder, 
hasselnødder, 
cashewnødder, kokos-
flager, ristede kokos-
flager, pinjekerner, pista-
cienødder, pekannødder, 
solsikkekerner, græskar-
kerner

Andet: 

Marcipan, riskager, 
cornflakes, kakaonibs, 
popcorn (side 78)

Overtrækschokolade 
(side 18)

Chokoladefondue
Friske jordbær, vindruer, bananer, pærer, 
blåbær, kirsebær, hindbær, ananas eller 

æbler kan også overtrækkes med chokolade. 
Eller brug chokoladen til fondue.
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Karamelliserede æbler
Klar til Halloween.

4 æbler

Ingredienser

4 ispinde

4 kolde æbler fra 
køleskab (opbevares i 
køleskab natten over)

Karamelcreme – næsten 
nedkølet, men stadig 
flydende (side 28)

1 dl pistacienødder – 
gerne saltet, men uden 
skal

Sådan gør du:

Sæt en ispind i hvert æble. 

Hak pistacienødderne groft eller fint. 

Læg et stykke bagepapir på bordet. 

Dyp æblerne i gryden med karamelcreme. Drej 
æblet rundt i cremen, og hold det oppe med 
ispinden, så cremen får lov at stivne. 

Dyp æblet i pistacienødderne, og sæt det på 
bagepapiret. Gør det samme med resten af 
æblerne.

Sæt æblerne ind i køleskabet på bagepapiret 
med en tallerken under. 
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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 
40)

Mandel marcipan og/
eller mango marcipan 
(side 36)

Mørk og/eller lys 
overtrækschokolade (side 
18)

Drys

Farvet kokosmel (fx 
spinatsaft, rødbedesaft, 
gulerodssaft eller 
Urtegaardens naturfarver)
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Ingredienser

200 g dadler – gerne 
friske dadler uden sten

3 ½ spsk. kakaopulver

½ tsk. vanilje

Sådan gør du:

Blend i foodprocessor. Brug kokosolie på 
hænderne, og tril til kugler med det samme, 
eller sæt klumpen i køleskabet i en times tid. 

Dejen kan godt være lidt klistret, hvis der er 
brugt friske dadler. 

Tril kuglerne i kakaopulver eller kokosmel, hvis 
det skal være ekstra festligt.

Browniekugler
15 store eller 30 små kugler

Ingredienser

100 g dadler

60 g cashewnødder

35 g rosiner

15 g carob/kakaopulver

10 dråber pebermyn-
teessens eller 1 dråbe 
japanske pebermyn-
tedråber

Sådan gør du:

Blend i foodprocessor til alt er samlet. 

Tril til kugler med det samme, eller lad massen 
stå i køleskabet i ca. en time. 

Myntekugler
15 store eller 30 små kugler
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 Himmelsk choko-smørepålæg
Helt uden nødder.

Ca. 2 ½ dl

Ingredienser

1 dl kokoscreme fra 
toppen af en dåse økolo-
gisk kokosmælk (fx Blue 
Dragon eller Coop)

½ dl kokosvæske (det 
tynde lag i bunden af en 
dåse kokosmælk)

30 gram kokospalme-
sukker eller 15 gram 
agavesirup

-

150 gram 55 % choko-
lade uden mælk (fx 
Vivani eller hjemmelavet 
side 22) 

-

40 gram kokosolie – 
gerne med smag

Lidt salt (skal med!)

Sådan gør du:

Smelt kokoscreme, kokosvæske og kokospal-
mesukker sammen i en gryde på middel varme, 
til det er fuldstændigt opløst. 

Tag gryden af varmen og smelt chokoladen i 
den gyldne creme. 

Rør det hele sammen med kokosolie og lidt salt. 

Hæld chokoladecremen på et glas med låg, og 
sæt det i køleskabet. 

Når cremen er fast, er den klar til brug.

For en mildere chokoladesmag bruges 70 
gram ’mælke’chokolade samt 80 gram mørk 

chokolade.

Brug for andre ‘mælke’chokolader eller hvid 
chokolade, som ikke indeholder mælk?

 Rapunzel, Ombar og the Raw Chocolate 
Company fører mælkefrie chokolader, som 

ikke indeholder spor af mælk. 

Vivani fører 3 slags mælkefri chokoladebarer, 
hvor de ”kan indeholde spor af...”.

 Bonvita fra Rømer er en hvid chokolade uden 
mælk. 

Rapunzel, Ombar, the Raw Chocolate 
Company, Bonvita og Vivani kan købes i 

helsekostbutikker eller via Helsam.dk. 
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Chokoladebomber
Med cashewcremefyld.

Ca. 30 stk.

Ingredienser

120 gram valnødder eller 
pekannødder

200 gram bløde dadler

1 tsk. vaniljepulver

Lidt salt

3 spsk. kakaopulver

Fyld

½ dl cashewsmør, 
mandelsmør, hasselnød-
desmør eller kokossmør 
(creamed coconut - ikke 
kokosolie) 

½ spsk. agavesirup

¼ tsk. vaniljepulver

Evt. 1 tsk. kakaopulver, 
for en rigtig chokolade-
bombe

Sådan gør du:

Blend valnødder, dadler, vaniljepulver, salt og 
kakaopulver i en foodprocessor. 

Læg et stykke bagepapir på bordet. Sæt dejen 
derpå, læg et stykke bagepapir ovenpå, og rul 
dejen ud. Udstik dejen i cirkler, hjerter, stjerner 
eller lignende. Læg de udstikkede cirkler på et 
bagepapir, og sæt dem på frost.

Fyld

Rør cashewsmør sammen med agavesirup og 
vaniljepulver. 

Tag cirklerne ud, og smør halvdelen af cirklerne 
med fyldet. Læg en cirkel ovenpå, og mas 
kagen lidt sammen. Sæt kakaobomberne på 
frost igen.

Spis dem direkte fra fryseren, eller opbevar 
dem i køleskabet. 

Se side 45 for hvordan man laver 
nøddesmør. Hasselnøddesmør og 

cashewsmør kan købes i helsekostbutikker. 


