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Indhold
Jeg bruger disse symboler i bogen for at give bedre overblik over opskrifternes 
indhold af eventuelle allergener. 

Nogle steder vil der være et dobbelt symbol med æg eller nødder uden en advarsel  
og med advarsel over. Her er der skrevet mulige erstatninger ved.

Symboler

Indeholder nødder

Indeholder ikke nødder

Indeholder æg

Indeholder ikke æg

Nødder kan erstattes

Æg kan erstattes

Det er sjældent, at folk med nøddeallergi reagerer på kokosolie. Derfor kan 
der godt være et ”indeholder ikke nødder” tegn ved opskrifter, som indeholder 
kokosolie. Kokosolie kan udskiftes med smør (hvis tåles), ghee (klaret smør – 
hvis tåles), mælkefri margarine (fx Nutana, Fri eller Vitaquell) eller bæredygtig 
palmeolie. Olivenolie kan bruges i de fleste tilfælde, med undtagelse af kagecreme 
og toppings.

Kokosnødden er botanisk set ikke en nød. Den er klassificeret som en frugt. 
Dog benævner man kokosnødden i dagligdagen som en nød og der er også 
dokumenteret enkelte allergiske reaktioner ved kokosnødden. De fleste mennesker, 
der er allergiske over for nødder (trænøddefamilien), kan uden problemer spise 
kokos. Hvis du er allergisk over for nødder, så snak med din læge, eller hold pause 
fra kokosnødden i et par uger og prøv den forsigtigt af, før den bruges i mad.
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Kartoflen er verdens tredje mest dyrkede 
afgrøde efter ris og hvede. Den har et 
udbytte, der er 4 gange højere end ris 
og hvede på samme areal. Kartoflen 
er mere næringsrig end ris, hvede 
og majs, da den indeholder mere 
protein. Kartoffelstivelse kaldes også 
kartoffelmel i Danmark. Kartoffelfibre 
laves ved, at kartoflerne rives koldt, 
hvorefter stivelsen bortvaskes. Fibrene 
vaskes nænsomt i kartoflens egen 
saft, afvandes og tørres herefter. I 
Danmark findes Naturlic Fiber, som er 
et dansk produkt. Pofiber er et svensk 
produkt. Kartoffelfibre indeholder 70 % 
kostfibre.

Kastanje kommer fra et træ i 
bøgefamilien. Den ægte kastanje er 
udbredt fra Spanien og er almindeligt 
dyrket som prydtræ i Danmark, Norge 
og Sverige, hvor kastanjerne ikke kan 
bruges til at spise, men fx til sjove 
kastanjedyr. De spiselige kastanjer fås 
i danske supermarkeder til efteråret og 
kan ristes hele med havsalt i ovnen, 
hvorefter den inderste bløde kerne 
spises. Kastanjemel dufter sødt og 
giver en god smag til brød. Indeholder 
6,8 % kostfibre.

Kikærter stammer fra en enårig 
bælgplante i ærteblomstfamilien, der 
ses i Sydeuropa, Asien og Nordafrika. 
Kikærter bruges hele, efter iblødsætning 
og kogning, i salater, i pandestegte 
retter, mosede til hummus og i falafler. 
Kikærtemel bruges fx til kikærtepan-
dekager og til hurtig hummus med 
kogende vand. Vandet fra kikærter på 
dåse kaldes Aqua Faba og kan bruges 
som æggehvideerstatning i mange 
kager og desserter. Kikærtemel og 
-vand smager neutralt. Indeholder 12 
% kostfibre. 

Kokosnødden er ikke en nød, men 
tilhører palmefamilien palmaceae, der 
foruden kokos består af dadel, sago 
og palme. Det er meget sjældent, at 
folk med nøddeallergi reagerer på 
kokosnødden. Kokosnød kan fås som 
kokoschips i rå eller ristet version, groft 
kokosmel, fint kokosmel, kokosolie 
(med eller uden smag). Rå kokosnød 
indeholder 14 % kostfibre.

Majs stammer fra Mexico eller den 
nordligste del af Sydamerika. Ved 
europæernes kolonisering havde den 
allerede været dyrket i flere tusinde 
år. De tørrede majskerner bruges til 
popcorn eller males til mel og laves 
til cornflakes. Vær opmærksom på, at 
cornflakes ikke altid er glutenfri, da 
hvede også indgår i produktionen. Gå 
efter cornflakes med tydelig glutenfri 
mærkning på. Majs fås både som 
majsmel, majsgryn, instant majsgryn 
til polenta (kan ikke bruges som 
mel), couscous og majsstivelse (fx fra 
Maizena). Majsmel indeholder 3,2 % 
kostfibre.

Quinoa/quinua [kwi-noah] er en 
speciel frøplante, der har været dyrket 
af Bolivias højlandsindianere i mange 
årtusinder. Quinoa adskiller sig fra 
traditionelle kornsorter ved et meget 
højt proteinindhold (14 g pr. 100 g). 
Quinoa kan anvendes i bagværk, grød 
og som erstatning for ris. Hel quinoa 
skal skylles grundigt inden brug, da der 
sidder nogle bitterstoffer på overfladen 
af frøet, som holder insekter væk. 
Quinoa fås som hel quinoa i farverne 
hvid, rød eller sort, som flager eller som 
mel. Desuden fås quinoa færdigkogt 
i poser og som instant quinoa (fx 
Clearspring). Indeholder 7 % kostfibre.

Amarant er i familie med den danske 
plante rævehale. Amarant er ligesom 
quinoa et sydamerikansk frø, der 
indeholder store mængder protein. 
Amarant fås både som hele frø og 
som mel. Man kan også købe puffede 
amarant med honning. Indeholder 6,7 
% kostfibre. 

Bindemidler, se side 23

Boghvede stammer fra Centralasien og 
kom til Europa i Middelalderen. Selvom 
navnet boghvede hentyder til hvede, 
indeholder boghvede ingen gluten. Da 
boghvede har et højt indhold af protein 
og sunde fedtstoffer, vil indtagelsen af 
dette give en længere mæthedsfornem-
melse og er ganske nyttigt som mor-
genmadsgrundlag. Indeholder 2,3 % 
kostfibre.

Carob er det brune pulver fra knuste 
johannesbrødkerner. Carob smager lidt 
hen ad kakao, men indeholder mindre 
fedt, færre kalorier og er koffeinfrit. 
Carob er naturligt sødt, men uden at 
give udsving i blodsukkeret.

Chiafrø er små frø, som er rige på ome-
ga-3-fedtsyrer og fibre. Chiafrø minder 
om hørfrø og kan bruges på samme 
måde. Dog suger de en halv gang 
mere væske end hørfrø. Kværnede 
chiafrø kan holde sig i op til en uge 
i køleskabet i en lukket beholder. 
Indeholder 45 % kostfibre.

Durra/Sorghum stammer sandsynligvis 
fra Afrika og Sydvestasien. I Egypten 

har den været kendt i mere end 4000 
år. Ordet durra kommer af arabisk 
dhurah, der betyder ’korn’. Durramel 
(Sorghummel) kan erstattes af fuld-
kornsrismel eller anden meget sugende 
mel (fx amarant-, soja-, boghvede- eller 
hirsemel). Indeholder 6,6 % kostfibre.

Fibre, se side 21

Havre blev dyrket som kornart allerede 
i bronzealderen cirka 1000 år f.v.t. 
Havre indeholder fra naturens side ikke 
gluten, men kan være kontamineret af 
hvede, rug eller byg på marken eller 
ved at blive valset på samme mølle som 
hvede. Havregryn, der er fri for gluten 
kan købes i helsekostbutikker og visse 
supermarkeder. Havremel kan laves 
selv, ved at kværne havregryn i en tør 
blender eller foodprocessor, men kan 
også købes som mel. Vær opmærksom 
på at voksne med cøliaki gerne må 
spise havre, hvis deres tal er ok, men 
det anbefales, at man ikke spiser mere 
end 40 g pr. dag, hvilket svarer til cirka 
1 dl. Indeholder 10 % kostfibre.

Hirse og dyrkning af hirse forekom 
allerede i bronzealderen i Danmark, 
men på grund hirseplantens lave 
ydeevne, blev den hurtigt udkonkurreret 
af andre kornsorter. Hirse indeholder 
saponiner; sæbestoffer, som skal skylles 
af hele hirsefrø inden brug. Hirseflager 
og hirsemel skal ikke skylles. Indeholder 
8,5 % kostfibre.

Hævemidler, se side 19

Fødevarer og meltyper
Som er naturlig fri for gluten og mælk
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Glutenfri og mælkefri Brød og Boller 

Grove boller
Andre glutenfri meltyper som quinoamel eller boghvedemel kan bruges.

Giver 8 boller

Ingredienser

100 g fuldkornsrismel

100 g hirsemel

60 g solsikkekerner

Ca. 2 g havsalt (ca. ½ tsk)

1 tsk. tørgær (2 g) eller 1 
tsk. bagepulver

2 spsk. fintmalede 
loppefrøskaller (20 g)

4 ½ dl lunkent vand

Evt. 1 spsk. olivenolie

Evt. pensling med æg eller 
olivenolie

Sådan gør du: 

Bland de tørre ingredienser i en skål. Rør vandet 
i, og rør godt sammen. Lad blandingen stå i 5 
minutter, og vend derefter dejen rundt i skålen. Nu 
burde dejen være samlet på grund af de fintma-
lede loppefrøskaller. 

Form otte boller med en våd ske på en bageplade 
med bagepapir, og lad dem hæve i 15 minutter 
(skal ikke hæve med bagepulver). 

Sæt ovnen på 200 grader. Pensl evt. bollerne med 
æg, og sæt dem i ovnen. Bag i 40-45 minutter. 

Selvom bollerne ser færdige ud efter tyve minutter, 
er de ikke færdige endnu.

Afkøl bollerne, inden de spises.

Se video her:

Kernerne kan undlades.

Ingredienser

5 dl lunkent vand (4 dl koldt 
vand blandet med 1 dl 
kogende vand)

1 ½ spsk. fintmalede 
loppefrøskaller (ca. 15 g)

1 tsk. bagepulver

300 g havremel (kværn hele 
havregryn i en blender eller 
køb det som mel)

100 g finvalsede havregryn

½-1 tsk. kanel

½ tsk. kardemomme

¼ tsk. korianderfrø

1-1 ½ tsk. havsalt

Havregryn som drys

Havreboller
... med et twist af jul.

9-10 boller eller 1 brød

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 200 grader.

Bland de tørre ingredienser i en skål. Hæld vandet 
i, og rør det hele godt sammen. Det klistrer rigtig 
meget.

Boller: Form 9-10 boller, og rul dem i havregryn. Sæt 
bollerne på et stykke bagepapir, og bag bollerne i 
40-45 minutter ved 200 grader. 

Brød: Fold dejen til en kugle på et bagepapir og 
drys med havregryn, eller hæld havregryn i en 
hævekurv, læg dejen deri, og tryk dejen forsigtigt 
ned i kurven. Vend den herefter ud på et bagepapir. 

Bag brødet i 1 time og 20 minutter ved 200 grader. 

Afkøl bollerne, inden de spises.
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