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Mål og vægt
Et lille drys eller lidt = Ca. 1 knivspids/knsp. = ¼ ml
1 tsk. = 1 teske = 5 ml
1 spsk. = 1 spiseske = 15 ml
1 dl = 1 deciliter = 100 ml
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Fødevarer i opskrifter
Æg er mellem æg på ca. 60 gram
Bananer er mellemstørrelse bananer på ca. 100 gram
Avocado er mellemstørrelse avocado og allerhelst af sorten Hass
Medmindre andet er angivet i opskriften
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Indledning
Vi danskere holder meget af mejeriprodukter, fordi vi er vokset
op med dem. Vi elsker ost og spiser yoghurt, smør og fløde.
Men når man så ikke kan tåle dette mere, hvad gør man så?
Jeg har i denne bog forsøgt at give mine bud på forskellige
oste, yoghurter, cremefraiche og syrnede produkter, så man
forhåbentlig kan lave noget, der kunne minde om det, man
savner.
Selvfølgelig er det svært at ramme en havarti eller en mellemlagret
ost. Selve smagen af osten og lagringen er svært at ramme helt
præcist. Jeg har ikke spist ost i mange år, men kan dog stadig
huske smagen af et stykke lyst brød med havartiost og boysenbærsyltetøj.
Jeg håber dog alligevel, med
alle disse forskellige varianter
der findes, at muligheden for
at finde en mælkefri ost, som
man nyder og som man kan
bruge i stedet for ost, er til
stede.
God fornøjelse!
Karina Villumsen
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Gæring og fermentering
Gæring og syrning, som også kaldes fermentering, omhandler de processer,
hvor levende celler, især mikroorganismer, såsom mælkesyrebakterier, gær og
svampe, omdanner/for-fordøjer sukker og andre kulhydrater til organiske syrer,
fx alkohol, mælkesyrer (har intet med mælk at gøre) eller andre stoffer med
konserverende virkning. Via denne proces omdannes frugtsaft til vin, kornsorter
til øl og surdej, samt mælk til yoghurt, ost og cremefraiche.
Over hele verden er fermentering en del af hverdagen. Vi drikker fx vin, cider,
øl og kombucha. Vi bruger eddike, gærekstrakt, miso og sojasauce som smagstilsætninger og spiser surkål, mælkesyregærede grøntsager, surdejsbrød, pickles,
ost, yoghurt mm.
De fleste fermenteringsprocesser, som vi kender i dag er sandsynligvis blevet
opdaget ved et tilfælde. Fx syrnet mælk, smør og ost, surdej og gærbrød, surkål,
gæret vin, samt syrnede pølser, fisk og kød, som har hængt længe.
Fermentering har en særdeles gavnlig effekt på fordøjelsessystemet, samt er god
føde for de gavnlige bakterier i tarmen.
70-80 % af vores immunforsvar er forbundet til fordøjelsessystemet.
Immunforsvaret er en forudsætning for, at vi kan holde os raske og friske. Vi
kan ikke overleve uden det. Hver dag indånder og indtager vi en række stoffer:
Bakterier, virus, svampe, giftstoffer i luft, jord, vand og mad. Vi ville blive meget
syge, hvis ikke vores krop var i stand til at skille os af med disse stoffer igen.
Immunforsvaret er tæt forbundet med både nervesystemet og hormonsystemet.
Derfor betyder det også en del for immunforsvaret, om vi er i god psykisk
balance. Fx bliver man nemmere syg, hvis man er stresset i en periode.

Udstyr
En god blender: Hvis blenderen er god,
kan den kværne tørre hørfrø, chiafrø,
mandler og cashewnødder til fint mel.
Derudover kan den lave smoothies og
puré uden problemer. En Phillips blender
er genial som en lidt billigere model.
En anden god blender er en Wilfa
BL1200 blender, der giver rigtig meget
for pengene. Hvis man vil have en helt
igennem kvalitetsblender, kan en højhastighedsblender fra VitaMix være værd
at investere i. Opskrifterne her i bogen

er lavet med 2 ½ dl cashewnødder,
for at blenderen kan blende det hele
sammen lettere. Hvis dette er for svært
for blenderen at blende, laves dobbelt
portion.

Stavblender: Phillips har en alsidig
stavblender med to små minihakkere til
at hakke løg, hvidløg, guacamole eller
lignende, samt et piskeris. Man kommer
langt med stavblenderen og kan i
mange situationer både undvære en stor
foodprocessor, piskeris og blender.

Andet udstyr: Glas med låg, bøtter med
låg og andet Tupperware kan være
godt at have. Små ramekiner eller
tærteskåle fungerer fint som forme.
Husk at lægge et stykke osteklæde eller
stof i bunden, så osten er nem at få
ud, når den er klar. En finmasket sigte,
osteklæder, finmaskede sylteposer
eller nøddemælksposer er gode at
have ved hånden.

Foodprocessor: Der er mange forskellige
slags, og hvis man ikke laver store
portioner, kan det godt betale sig at
købe en lidt mindre model. Magimix,
KitchenAid og Philips er gode valg.

For at have en velfungerende fordøjelse, må tarmfloraen være optimal, dvs. med
overvægt af gode tarmbakterier. Tarmen hos en rask person indeholder omkring
2 kg tarmbakterier, som er med til at hjælpe på en sund fordøjelse. Tarmbakteriernes funktion er bl.a. at forhindre indtrængning af uønskede mikroorganismer,
opretholde en normal pH-værdi, sørge for optagelse af vitaminer og mineraler,
samt virke afgiftende. For at hjælpe kroppen på vej kan det være en fordel at
tage ekstra tilskud af tarmbakterier, også kaldet mælkesyrebakterier eller probiotika (side 42), eller ved at spise hjemmelavet yoghurt, ost og surkål. Hvis man
har været eller er på antibiotika/penicillin, hjælper det altid at tage mælkesyrebakterier under og efter kuren, forskudt fra penicillinen. Antibiotika/penicillin
dræber også alle gode tarmbakterier og de fleste mennesker har derfor tilbøjelighed til at blive syge efter en antibiotikakur.
Pro-biotika betyder “for livet”, hvor anti-biotika betyder “imod livet”.
’Ost’, ’yoghurt’ og ’cremefraiche’ opskrifterne kan alle bruges i opskrifter med
mælkerige modparter.
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Kom godt i gang
For at lave sin egen mælkefri ost, yoghurt eller cremefraiche bliver man nødt til
at bruge noget, som kan få ost og yoghurt til at syrne. Hvis ikke man syrner
yoghurten, får man ikke den syrnede smag, som man forventer yoghurt skal have.
Hvis man ikke syrner ’ostene’, vil de forskellige typer af ost i denne bog blot smage
af cashewnødder, kokosmælk eller solsikkekerner og ikke af så meget andet.
Derfor er det vigtigt at kunne syrne ost og yoghurt, men også lade ost og yoghurt
stå i kort eller lang tid i stuetemperatur, for at få den korrekte syrnede smag og
duft. Fx skal en mozzarellaost ikke smage af så meget. Den skal blot have en smule
smag og fylde, hvorimod en gruyéreost har en dybere smag og det, man i daglig
tale også kalder umami smag.

Umami smag
Umami er japansk og betyder velsmag. Umami giver maden fylde og runder de
andre grundsmage af, som syre, bitterhed, sødme og salt. Umami er den mindst
kendte af de andre grundsmage, fordi det er en smag, som først for nylig er blevet
beskrevet af en japansk forsker – deraf det japanske navn. Umami findes naturligt
i små mængder i råvarer, som fx svampe, ansjoser og bacon. Smagen af umami
bliver dannet og koncentreret ved langvarig kogning (suppe/bouillon, tomatpuré
og engelsk sovs) og ved tilberedningstraditioner som saltning og tørring (skinke,
bacon, tørrede tomater), saltning og gæring (soja, ansjoser og fiskesauce) og
saltning og lagring (fx parmesan og gorgonzola). Når smagsgivere med umami
bruges i madlavningen, skal de bruges, før maden smages til med salt.
Da man i en mælkefri ostebog ikke kan bruge ost med umami smag, må man ty til
andre smagsgivere, som kan give den eftertragtede smag.
Bouillon kan være lavet med både okse, svin, høns og grøntsager samt meget
ofte gærekstrakt. Grøntsagsbouillon med eller uden gær kan bruges i stedet for
Herbamare grøntsagsbouillon i opskrifterne i denne bog.
Herbamare grøntsagsbouillon er en økologisk grøntsagsbouillon, der smager
skønt og som kan bruges i alle retter. Denne bouillon fås både med og uden salt.
Herbamare grøntsagsbouillon er et godt bud og min foretrukne favorit, når jeg skal
smage noget til. Til 3 spsk. gærflager bruger jeg ca. ½ - ¾ tsk. bouillon (vær obs
på salt i opskriften).
Citronsaft tilfører syrnet smag til yoghurt, ost eller cremefraiche. Citronsaft forbedrer
desuden smagen af de andre råvarer. Friskpresset citronsaft er bedst at bruge og
helst fra økologiske citroner. Brug også gerne lidt af citronskallen. Friskpresset
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citronsaft fra Vogel eller Beutelsbacher er muligt at købe i helsekostbutikker.
Gærflager kender de fleste i bouillon som gærekstrakt eller inaktivt gær. Gærflager
indeholder B-vitaminer og har en oste-agtig smag. De kan købes i helsekostbutikker i både små og store bøtter. Der kan være stor forskel i smag på de forskellige
produkter. Hvis man ikke bryder sig så meget om gærflager, som de er, kan man
erstatte dem med en god og velsmagende grøntsagsbouillon.
Miso er en fyldig, let saltet og umami-smagsgivende form for bouillon. Det bliver
lavet af sojabønner som fermenteres. Miso fås fra lyst til helt mørkt bouillonpasta.
Jo mørkere farve, jo mere smag. Hvid, sød miso (white sweet miso) er den mildeste
slags og egner sig godt til dampede retter eller i desserter, hvorimod rismiso eller
bygmiso (som ikke er glutenfri) er bedre til ’ost’, hvor der ønskes en dybere og knap
så sødlig smag. Miso kan holde sig i mange måneder i køleskabet efter åbning.
Salt er en smagsforstærker og bruges i stort set alle produkter, hvor der mangler
lidt smagsforstærkning. Salt er med til at trække væske ud af fødevarer, fx agurker,
og samtidig kan det få chokolade til at smage ekstra lækkert. Brug ikke salt med
jod i til mælkefri ost.
Brug havsalt, sydesalt, Himalayasalt eller Kalaharisalt i stedet. Disse salttyper
indeholder et stort antal forskellige mineraler, som får kroppen i balance. Udover
natriumklorid har vi nemlig også brug for kalium, magnesium, selen, jod, samt en
række andre mineraler og sporstoffer, der findes i havvand. Det er derfor langt
sundere at disse salte, men man skal selvfølgelig ikke overdrive sit saltindtag.
Herbamare urtesalt indeholder urter, der har opsuget saltsmagen og man opnår
derved et betydeligt mindre saltforbrug, men stadig en god saltsmag.
Sennep har en let skarp og syrnet smag, som egner sig godt i nogle oste- og
madretter. Brug en lettere stærk dijonsennep. Man kan også bruge sennepspulver,
men mængden af pulver skal tilpasses, da sennepspulver kan være stærkt i sig selv.
Tahini – også kaldet sesamsmør eller tahin er lavet på sesamfrø, som blendes til
en fin creme. Smagen af sesamsmør er skarp, dyb og let bitter, hvilket passer godt
til tørre oste eller som tilbehør til ris og kikærter. Der skal kun bruges meget lidt
sesamsmør til opskrifterne, men det kan lige give det lille ekstra, når man synes der
mangler en unik eftersmag.
Tamari/Shoyu (Sojasauce) er lavet med flere sojabønner end konventionel
sojasauce, hvilket resulterer i en blødere, mere balanceret og kompleks smag.
Originalt er Tamari glutenfrit, men der findes Tamari, der også er baseret på byg.
Brug Tamari der, hvor du ønsker en let saltet smag, men som er mere kraftig og
lækker end almindelig sojasauce.
Æbleeddike eller æblecidereddike er æblesaft, der er gæret, så der dannes
alkohol, som senere bliver omdannet til eddike. Det har en mild æblesmag og kan
bruges i stedet for citron i mange opskrifter. Æbleeddike er glutenfrit.
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Nødder og frø

Syrning af ost og yoghurt

Cashewnødder er et must i det mælkefrie køkken. De har en blid, blød og sødlig
smag, der egner sig fortrinligt til ostecreme, flødecreme og vegetabilsk drik.

Der er fire måder at syrne ost og yoghurt på:

Cashewnødder kan bruges som de er, eller overhældes med vand og iblødsættes.
Dette gør dem nemmere at arbejde med og lettere fordøjelige. Man behøver ikke
at sigte cashewnøddedrikken, som man gør, når man laver mandeldrik.
Hvis cashewnødderne bruges tørre, skal de blendes til helt fint mel, før resten af
ingredienserne hældes i. Desuden skal der bruges mere vand/starterkultur, for at
få blenderen til at blende det hele sammen og cashewnødderne suger ekstra vand
efterfølgende.
Pinjekerner, macadamianødder, paranødder, hampefrø og solsikkekerner kan
bruges i stedet for cashewnødder. Muligvis kan kogt blomkål, gulerødder og
squash i små tern bruges i stedet. Blancherede mandler kan også bruges, men der
går flere mandler til og resultatet bliver mere marcipanagtigt og grynet.
Silketofu er også en mulighed i stedet for cashewnødder. Silketofu er lavet af soja,
så hvis man ikke tåler soja, så skal man være obs. på tofu og silketofu. Der går ca.
1 ½-2 dl silketofu til 2 ½ dl iblødsatte cashewnødder.
Pinjekerner har en fin smag og egner sig godt til parmesan'ost' eller hvor man
bytter halvdelen af cashewnødderne ud med pinjekernerne i en ’oste’opskrift.
Macadamianødder har en lidt anderledes smag end cashewnødder, men er stadig
milde og gode til 'flødeost' eller 'ricotta'. Strukturen bliver lidt mere grov end med
cashewnødder.
Hampefrø smager let nøddeagtigt. Når man bruger hampefrø i 'ost', vil 'osten' få
en grønlig farve.
Solsikkekerner kan bruges i stedet for cashewnødder. De smager dog af mere
og har selvfølgelig smagen af solsikkekerner med sig. De er et billigere alternativ
til cashewnødder og kan også tåles af dem, som ikke tåler nødder. Solsikkesmøre’ost’ (side 63) syrner hurtigere i køleskabet og skal derfor ikke syrne ligeså
længe som cashewsmøre’ost’ i stuetemperatur.
Havregryn er det billigste alternativ til at lave sine oste med, men ostene får en
mild havresmag og har tendens til at klistre mere. Sørg for at koge havregrynene til
en tyk grød og blende grøden herefter. Det giver det bedste resultat. Havregrøden
skal smages ekstra til, da den cremede smag fra cashewnødderne mangler. Til 2
½ dl iblødsatte cashewnødder bruges ca. 1 ½-2 dl havregrød.
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Se mere om syrning
og mælkesyrebakterier
side 8.

Mælkesyrebakterier (probiotika): Den nemmeste måde er at bruge mælkesyrebakterier i pulverform eller i kapsler, som åbnes. Når oste- eller yoghurtbasen
er færdig, tilsætter man den mængde mælkesyrebakterier, som opskriften siger.
Derefter lader man oste- eller yoghurtbasen stå et sted, hvor der er cirka 37 grader
varmt (fx ved en radiator eller under en varm dyne) mellem 8-24 timer, indtil ønsket
duft og smag er nået. Det er det optimale forhold for bakterierne. Ost og yoghurt
kan holde sig op til 2 uger i lukkede beholdere i køleskabet. Når man bruger mælkesyrebakterier på denne måde, bruger man kapsler hver gang og dette kan godt
gå hen og blive dyrt i kapsler. Dog kan man altid bruge en lille del yoghurt eller
ost til næste portion, så man på den måde kan spare på købte mælkesyrebakterier.
Mælkesyrebakterier starterkultur: Den billigste måde er at bruge 1 liter filtreret
lunkent vand sammen med 1 tsk. pulver eller 3 kapsler mælkesyrebakterier, som
åbnes. Se opskriften side 40. Denne starterkultur kan holde sig i glasset op til
2 uger i køleskabet.
Færdiglavet yoghurt: Lav en portion syrlig 'yoghurt' (side 42-46) eller køb
sojayoghurt, hvis dette tåles. Brug yoghurten som starterkultur for en ny portion
yoghurt eller til 'Flødeost' (side 62 eller 68) eller hvor en ret skal understøttes
med en syrligere smag. Hjemmelavet yoghurt kan holde sig i køleskabet i 2 uger
eller mere.
Korn-starterkultur: Den metode, hvor man får den dybeste smag, er en starterkultur
som er baseret på korn eller quinoa. Hvis man skal undgå gluten bruges quinoa
eller ris. Quinoa er det frø, der hurtigst spirer, så hvis det skal gå hurtigt, foretrækkes
quinoa. Men brune ris, rug, byg, spelt og hvedekorn kan bruges. Se korn-starterkulturen på side 40.
Denne starterkultur indeholder mælkesyrebakterier, som dannes under
fermenteringen (gæringen) af kornene, samt en del mælkesyre (som intet har med
mælk at gøre). Mælkesyre har en skarp smag og duft, og gør derfor starterkulturen
til den mest smagsgivende starterkultur af dem, som er nævnt her. Dog tager det et
par dage at lave. Korn-starterkulturen kan holde sig i køleskabet i 2 uger.
Er osten blevet for sur efter ens smag, kan man servere osten med noget sødt, som
fx marmelade eller figenmos. Men hvis osten bliver alt for sur, kan man lade osten
syrne i færre timer næste gang. Hvis citronsaft bruges til at syrne med i en opskrift,
kan man prøve at halvere mængden eller helt undvære citronsaft.
Fryser: Overskydende starterkultur kan fryses ned i isterningebakker i fryseren.
Bakterierne går hermed i dvale og vil først vågne, når de bliver blandet i noget
lunt.
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Fortykningsmidler
Der er mange forskellige måder at lave vegansk og raw/rå 'ost'. Når man laver
raw 'ost', varmer man ikke ostemassen op eller bruger fortykningsmidler. For at få
en ost til at blive tyk eller til at få en hårdere skorpe vil man først lave cremen, lade
cremen syrne under pres i en sigte med et klæde i og et par sten eller bøger på
toppen, så overskydende væde presses ud. Derefter formes osten (se side 60).
For den helt hårde skorpe lader man osten lufttørre et tørt sted i op til 3 dage, i en
tørreovn/dehydrator på 42 grader i 24 timer eller en ovn på 50 graders varmluft
natten over. Efter 12 timer vendes osten, så den bliver tørret hele vejen rundt.
Osten får herved en kant, der minder lidt om brie. Det er en omstændelig proces,
men med et meget smagfuldt resultat.
For den hurtigere model bruges fortykningsmidler, så osten ikke skal ligge i pres
eller tørre. Man kan selvfølgelig lade osten lufttørre i op til 3 dage, hvis man ønsker
en hård skorpe, men med fortykningsmidler er osten fast til at blive rullet eller lagt
i form med det samme, og man sparer derfor tid.
Fortykningsmidlerne gør noget forskelligt, afhængigt af om det skal være faste
oste, eller oste, som har en elastisk eller sej karakter, som fx mozzarellaost (side
80 til 82) eller ’oste’fondue (side 66). Derfor ses ofte en eller to forskellige
typer fortykningsmidler i opskrifterne.
Jo færre fortykningsmidler i en opskrift, jo mere naturlig finder jeg opskrifterne.
Derfor har jeg prøvet at undlade alt for mange fortykningsmidler. Til yoghurt skal
der fortykningsmiddel i, hvis man bruger andre vegetabilske drikke end sojadrik.
Ved at bruge pektin eller husblas/gelatine får man en mere naturlig yoghurt, end
hvis man bruger xanthan gum eller guarkernemel.
Agar agar er et vegetarisk alternativ til gelatine og udvindes af alger. Agar agar
kaldes også agar pulver eller agar flager. Der går tre gange så mange agar
flager til agar pulver. Opskrifterne i denne bog er lavet med agar pulver. Man kan
ikke bytte agar agar ud med gelatine i osteopskrifterne. Ostene bliver mere a la
gelérand og knap så appetitlige. Vær opmærksom på, at agar agar ikke smelter.
1 tsk. agar pulver svarer til 1 ½ blad husblas eller ½ spsk. gelatinegranulat.
Arrowroot kaldes også pilerodsstivelse og er et alternativ til Maizena/majsstivelse
og tapiokastivelse. Man bruger det til at tykne saucer med eller i glutenfri kager.
Guarkernemel (E 412) er kværnede frø fra guarplanten. Det er et naturligt
vegetabilsk binde- og fortykningsmiddel. Det suger mange gange sin egen vægt,
så der skal kun bruges lidt i budding, kager eller ost. ½ tsk. guarkernemel svarer
til 1 spsk. majsstivelse.
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Husblas/gelatine er lavet af kollagen fra hud, sener og knogler fra slagtedyr.
Husblas stivner godt og bruges til mousses, fromager, vingummier mm. 1 tsk. gelatinegranulat (fra Urtegaarden) svarer til 1 blad husblas. Hvis man bruger gelatinegranulat i stedet for husblas, skal granulatet lægges i lidt af væsken fra opskriften,
før brug. Tilsæt det herefter som i opskriften. Gelatine er hverken vegetarisk eller
vegansk. Hvis du hverken er veganer eller vegetar, og ingen problemer har ved
at spise vingummier eller marschmallows, så er gelatine/husblas et godt alternativ
til de andre fortykningsmidler. Desuden indeholder gelatine kollagen, som er godt
for muskler, led og tarmens slimhinde. Gelatine er oftest lavet på svin, hvorimod
kapsler oftest er lavet af ko- eller fiskegelatine.
Johannesbrødkernemel (E 410) er et kulhydrat, der er udvundet af johannesbrødtræets frø. Johannesbrødkernemel anvendes i levnedsmiddelindustrien som
stabilisator og fortykningsmiddel i fx is, da det kan tåle at blive tøet op og frosset
ned igen. Johannesbrødkernemel bruges på samme måde som guarkernemel.
Lecithin granulat laves af lecithin fra solsikkekerner eller soja. Det er en naturlig
kilde til fosfolipider, som er hovedbestanddel i cellemembraner; godt for hjernen,
huden og øjnene, samt bidrager til vedligeholdelse af normalt kolesterolniveau og
normal leverfunktion. I opskrifterne i denne bog bruges lecithin som emulgator og
gør cremefraichen (side 54) cremet og fyldig. Lecithin kan også fås flydende.
Pektin (E 440) er et kulhydrat, der forekommer i frugter og grøntsager, hvor
det styrker cellevæggene. Når frugten bliver blød, er det bl.a. fordi pektinen
nedbrydes. Pektin er et fortykningsmiddel (geleringsmiddel), som er med til at
tykne drikke’yoghurt’ (side 48). Pektin fra Urtegaarden (lavet på citron) kan
købes i helsekostbutikker. Pektin fra Dr. Oetker (lavet på æble) kan købes i større
supermarkeder. Det hedder ”Geleringspulver til Gelé”.
Tapioka er en stivelsesholdig rod fra Brasilien, hvor den er blevet dyrket de sidste
10.000 år. Tapiokastivelse bruges i glutenfri brød, samt i sydamerikanske og
asiatiske opskrifter. Tapiokastivelse er mere geleagtigt end majsstivelse og holder
derfor længere på fugten. Tapiokastivelse kan substitueres med arrowroot eller
kartoffelmel.
Xanthan gum/gummi er et polysaccharid, som dannes af bakterier kaldet
Xanthomonas Camestris. Deraf navnet Xanthan, som udtales san-than (than som i
thanks på engelsk). Xanthan gum bruges i is, ost, cremer, slik og kager. Xanthan
gum bruges på samme måde som guarkernemel. Xanthan gum gør oste mere
elastiske og seje. Brug kun lidt ad gangen, da for meget vil gøre osten meget sej.
Alle fortykningsmidler, med undtagelse af tapiokastivelse, kan fås i helsekostbutikker eller bestilles via Helsam.dk. Guarkernemel skal dog bestilles specifikt fra
helsekostbutikken eller via allergikost.dk. Tapiokastivelse fås i thaibutikker.
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Andre specielle ingredienser
Produkter med kokos
Kokosolie er fast ved rumtemperatur, men smelter over 24 grader celsius.
Kokosolie kan tåle at stå på køkkenbordet i over 2 år efter åbning. Smagsmæssigt
giver kokosolie en delikat kokossmag til maden. Kokosolie uden smag er ideel
til kødretter og stegning af bøffer på panden. Kokosnødden er ikke en nød, men
tilhører palmefamilien palmaceae, der foruden kokos består af dadel, sago og
palmeolie. Det er sjældent, at folk med nøddeallergi reagerer på kokosnødden.
Kokosmælk er en god erstatning for mælk i diverse retter eller desserter. Man kan
enten bruge hele kokosmælken ved at røre det øverste tykke lag sammen med det
nederste tynde lag, eller man kan bruge det øverste cremede lag til flødeskum
eller i opskrifter, hvor man har behov for en cremet konsistens. Brug økologisk
kokosmælk fra Blue Dragon, Santa Maria, Coop eller Irma.

Diverse pulvere og meltyper
Carob er det brune pulver, der kommer fra Johannesbrød. Carob smager lidt hen
ad kakao, men indeholder mindre fedt, færre kalorier og er koffeinfrit.
Vaniljepulver er hele vaniljestænger, der er blevet tørret og knust. Vaniljepulver er
lettere at arbejde med end stængerne og giver en dejlig smag og duft af vanilje.
HUSK eller loppefrøskaller er fibre, som suger en del væske til sig. I madlavningen
bruges HUSK som bindemiddel. FiberHUSK er fintmalede loppefrøskaller. Hvis
opskriften siger 1 spsk. fintmalede loppefrøskaller, bruges 2 spsk. grove loppefrøskaller. Hvis der står 15 gram fintmalede loppefrøskaller i en opskrift, kan 15 gram
grove loppefrøskaller bruges i stedet.
Majsstivelse (fx Maizena) er lavet på majs. Majsstivelse er mere skrøbeligt i
konsistensen og klistrer ikke nær så godt som tapiokastivelse eller arrowroot i
opskrifter.
Sorghummel er en glutenfri meltype og kan bestilles i helsekostbutikker eller via
Helsam.dk. Sorghummel kan erstattes af rismel eller anden meget sugende mel (fx
amarantmel, sojamel, boghvedemel eller hirsemel).
Rismel findes både som fuldkornsrismel, lavet på hele brune ris og fint rismel,
lavet af polerede ris. Om man bruger fuldkornsrismel eller fint rismel i opskrifterne
betyder ikke det store.
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Tørrede bær
Gojibær har i årtusinder været brugt i traditionel kinesisk medicin. De har en
intens rød farve og smager som en blanding af rosin og tranebær. De indeholder
mere end 500 gange så meget C-vitamin som appelsiner. Vær opmærksom på,
at gojibær hører til natskyggefamilien (kartofler, aubergine, chili, peberfrugter og
tobak) og kan derfor give problemer for nogle.
Morbær er et sødt lille bær, der smager hen ad små karameller. De har i årtusinder
været brugt i traditionel kinesisk medicin. Morbær kan, ligesom dadler, blendes til
en sød morbærsirup og bruges i kager, over havregrød mm.

Frø og nødder
Chiafrø er små frø, som er rige på omega-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 og hørfrø kan holde sig op til en uge i køleskabet i
en lukket beholder.
Cashewnødder er spiselige, nyreformede frø fra akajutræet. De har en blid, blød
og sødlig smag, der egner sig fortrinligt til flødecreme og vegetabilsk ’mælk’. Hvis
man ikke kan tåle eller lide cashewnødder, kan man bruge macadamianødder
eller pinjekerner i stedet.
Hampefrø anerkendes af WHO som en fødevare med det optimale forhold mellem
omega-6- og omega-3-fedtsyrer, nemlig 3-1. Dette forhold menes at være ideelt til
at fremme helbredet på langt sigt ved at mindske sandsynligheden for udvikling af
hjertesygdomme og forhøjet kolesterol. Køb dem afskallede, og brug dem ovenpå
havregrøden, i smoothien eller i desserter. De smager også godt i salater.

Kakao
Kakao, rå og ristet: 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 stoffer, da ristningen har ødelagt de fleste.
Rå kakao har ikke ligeså meget smag, men det er heller ikke så bittert som ristet
kakao. Rå chokolade er at foretrække, men det er desværre temmeligt dyrt.
Almindelig kakao fås både i en fedtreduceret udgave og i helt ren form. Fedtet fra
kakaopulveret bruges til kakaosmør. Vær opmærksom på, at nogle ikke-økologiske
kakaopulvere indeholder antiklumpningsmiddel og sukker.
Kakaonibs er knuste rå eller ristede kakaobønner. De smager fantastisk i kager, på
morgenmaden eller ovenpå chiamousse (side 138-140).
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Sødemidler

Erstatning af sødemidler

Agavesirup er dobbelt så sødt som sukker, så i stedet for 100 gram sukker bruges
50 gram agavesirup.

1 spsk agavesirup erstattes med ca. 2 spsk. rørsukker, kokospalmesukker eller
Sukrin/Sux. Eller med nogenlunde den samme mængde honning, kokospalmesirup eller ahornsirup, alt efter smag.

Ahornsirup er saften fra ahorntræet, der udvindes og koges ind til en tyk sirup.
Ahornsirup indeholder mange gode mineraler og smager lettere karamelagtigt.
Dadler kan også bruges som sødemiddel. Hvis man blender 3 ½ dl vand med 2
dl dadler, får man en flydende dadelpasta, som kan bruges i stedet for agavesirup
eller honning. Dadelpasta søder næsten ligesom sukker. Til 1 dl sukker bruges 1 dl
dadelsirup. Tilsæt lidt citronsaft for holdbarhedens skyld og en knivspids salt som
smagsgiver. Opbevar pastaen i en bøtte med låg i op til et par uger i køleskabet.
Honning indeholder antioxidanter, mineraler og vitaminer og er et naturligt
sødemiddel, som også styrker immunsystemet. Er du diabetiker eller veganer,
undlades honning.

1 spsk. kokospalmesukker kan erstattes med ca. 1 spsk. rørsukker, ½ spsk.
agavesirup eller ¾ spsk. ahornsirup/Sukrin/Sux.
Rørsukker/sukker søder lidt mindre en kokospalmesukker, men dobbelt så meget
som agavesirup.
1 ½ almindelig tørret dadel svarer til 1 spsk. ahornsirup, kokospalmesirup eller
agavesirup.

Kokospalmesukker er nektar fra kokospalmeblomster, som er tørret og granuleret.
Kokospalmesukker har en lækker sød farinsmag og kan fx bruges i stedet for
brun farin i kager. Kokospalmesukker kaldes også Palmesød, Palm Sugar, Coconut
Sugar, kokosnektar og palmenektar. Bør ikke bruges af diabetikere.
Stevia/Steviol glycosid er udtræk fra Stevia planten. Man kan købe steviol glycosid
i flydende form (med smag af vanilje, karamel, hindbær, neutral, hasselnød og
kokos), som sødetabletter eller som pulver. Stevia påvirker ikke blodsukkerbalancen.

Se video med
Sødemidler her:

Sukrin/Sux/erythritol fremstilles ved en naturlig gæringsproces (fermentering), hvor
druesukker og vand omdannes til alkohol. Bagefter bliver det filtreret, krystalliseret
og tørret. Dette giver erythritol. Erythritol findes i naturen i blandt andet pærer,
meloner og spisesvampe. Erstat 100 gram sukker med 80 gram erythritol. Sukrin/
Sux findes også som flormelis (Sukrin Melis/FlorSux) og brunt sukker (Sukrin Gold).
I familien findes også sirup (FiberSirup). Sukrin påvirker ikke blodsukkerbalancen.

Alle ovenstående produkter kan købes i helsekostbutikker, via Helsam.dk eller
hos førende supermarkeder. Se også Forhandlere side 152.

Info: Når jeg skriver ’eller’ med fed i opskrifterne, betyder det, at der fx kan
bruges enten agavesirup, ahornsirup eller rørsukker. Ikke alle tre på én gang!
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Mælkeerstatninger
Mælkeprodukter

Mælkeerstatninger

Mælkeprodukter

Mælkeerstatninger

Mælk: Skummet-, sød-, let-, mini-,
kærne- og andre typer mælk.

Havre-, hirse-, ris-, soja-, mandel- eller
kokosmælk. Man kan lave mælk
af solsikkekerner, græskarkerner,
sesamfrø, cashewnødder, mandler,
hampefrø og hirse (s. 24)

Smør: Da smør næsten ikke indeholder
laktose eller kasein, kan det
muligvis bruges efter 1-3 måneders
udelukkelse.

I stedet for smør kan bruges
kokosolie, ’smør’ (s. 26), Nutana
sandwichcreme, hummus, tahin eller
mayonnaise.

Vær opmærksom på, at mange
margariner, selv Becel og
Minarine, kan indeholde smør eller
mælkeprodukter.

Margarine, som fx Vitaquell og
Nutana margarine kan også bruges,
men ikke til opvarmning.

Yoghurt: Alle typer yoghurt, også
cremefraiche og ymer. Måske kan
biodynamisk og økologisk ymer med
stort indhold af mælkesyrebakterier
bruges efter 1-3 måneders
udelukkelse.

Sojayoghurt kan købes i de fleste
supermarkeder og helsekostbutikker.

Kærnemælk: Se side 39.
Se også bogen ”Det Mælkefri Køkken”
af Karina Villumsen (undertegnede).
Ost: Alle former for ost, både flødeost,
smøreost og skæreost. Skæreost er ren
mælkeprotein (kasein), som slet ikke
tåles af mælkeallergikere.
Laktoseintolerante kan ofte tåle små
mængder ost.

Det er muligt at købe sojaost og
soja-smøreost i helsekostbutikker. Ost
kan laves af nødder. Man kan også
bruge en opskrift på vegansk skæreost
til pizzaer og andre ovnretter.
Streich, Tartex, Cremisso og Urtekram
har forskellige smørepålæg/-’oste’. De
kan købes i helsekostbutikker.
Som parmesan kan bruges græskarkerne-parmesan-drys (s. 88).

Is: Alle former for is, der indeholder
mælkepulver, fløde, smør eller yoghurt.
Mange sorbetis indeholder også
mælkepulver, så vær opmærksom.
Sorbetis uden mælk er fint.
Fløde: Både madlavningsfløde og
almindelig fløde.

Brug sorbetis uden mælkeprodukter,
eller lav is af frosne bananer eller
frosne bær.
Se også bogen ”Is og kolde desserter”
af Karina Villumsen (undertegnede).
Havre-, ris-, mandel- og sojafløde kan
købes i helsekostbutikker. Man kan
også købe soja-, ris- og kokosfløde
til flødeskum. Det tykke lag i en dåse
kokosmælk kan piskes og bruges som
flødeskum (s. 32). Opskrift på madlavningsfløde findes fra side 36.

Hold særligt øje med disse benævnelser i madvarer: Laktose, kasein, kaseinat,
lactalbumin, myse, vallepulver, skummetmælkspulver, animalsk fedtstof, colostrum
(ses ofte i tandpasta). Der kan være laktose i kosttilskud og medicin. Hvis man er
allergisk over for komælksproteiner, kan man normalt heller ikke tåle gede- eller
fåremælk.

Proteinpulver: Valleprotein er
lavet af overskydende valle fra
osteproduktionen.
Der er meget lidt kasein og laktose
i valleprotein, men ekstreme
mælkeallergikere bør undgå det.

Chokolade og smørepålæg:
Chokolade og chokoladesmørepålæg
indeholder ofte mælk. Hvid chokolade
skal undgås.

Ghee (s. 28) er klaret smør, som
kan bruges af nogle, men ikke hvis
man er ekstremt allergisk overfor
kasein.

Det er nemt at lave sin egen yoghurt
(s. 42-46) og cremefraiche (s.
54).
Ærteprotein er fint pulveriseret og kan
hverken ses, mærkes eller smages i en
smoothie. Risprotein kan være grynet.
Hampeprotein er grønt, men kan ellers
ikke smages. Plantforce proteinpulvere
med ris-, hampe- og ærteprotein
er ikke grynede. Sojaprotein er et
fint pulver, men det kan være svært
fordøjeligt for nogle.
Man kan sagtens få chokolade uden
tilsat mælk. Gå efter mørk chokolade
med 70 % kakao eller derover.
Hvid chokolade, lavet på rismælk, og
chokoladesmørepålæg uden mælk kan
findes via helsam.dk og i helsekostbutikker.
Se også bogen ”Mælkefri Chokolade”
af Karina Villumsen (undertegnede)

Mælkesyre, mælkesyrekultur og kakaosmør indeholder ingen mælkeproteiner. Der
er ingen E-numre, som indeholder mælkeprotein.
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Vegetabilsk ’mælk’
Hjemmelavede mælkeerstatninger på nødder, mandler, sesamfrø og quinoa
er næringsrige drikke, som giver masser af essentielle mineraler, fx kalk og
magnesium. De er lette at lave selv, og man ved, hvad der er i dem. Se side
24.
Hvis man har brug for den lette løsning, findes et hav af mælkefri drikke i helsekostbutikker og supermarkeder. Det er altid en god idé at variere de forskellige
typer vegetabilske ’mælk’. Nøddemælk og andre vegetabilske ’mælk’ er ikke
egnede som modermælkserstatninger.

Et hav af muligheder
• Mandeldrik (med eller uden sødemiddel)
• Quinoadrik
• Havredrik (ikke glutenfri, medmindre man kan finde havredrikken fra Rude
Health fra Gaia Trade)
• Macadamiadrik
• Risdrik (med eller uden calcium)
• Sojadrik (med eller uden calcium)
• Hirsedrik
• Hasselnøddedrik
Samt forskellige designs, måder at lave dem på og producenter.
De mælkefri drikke, jeg foretrækker, er fra Urtekram (risdrik med calcium), Isola
Bio (hirsedrik) og Provamel (mandeldrik uden sukker, havredrik (ikke glutenfri),
hasselnøddedrik og risdrik).
Man kan sagtens bruge mandeldrik og sojadrik i stedet for cashew- og
hampefrødrik (side 24).
Hvis man kan tåle soja og gerne vil lave sin egen yoghurt, kan jeg foreslå den
blå sojadrik fra Provamel med æblekoncentrat i. Den tykner godt og har en god
smag til yoghurt. Yoghurt på sojadrik behøver ingen fortykningsmidler.
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Vegetabilsk ’ost’ og erstatninger
I dag kan man købe mange forskellige slags alternativer til ost. De findes for det
meste lavet på soja, men kan også fås med kokos.
Det nyeste alternativ til mælkefri oste er fra Astrid og Aberne (Astrid och Aporna,
astridochaporna.se), som kan købes i Meny supermarkeder i Danmark. Der findes
både ’flødeoste’, hårde skære’oste’ og ’oste’, der kan rives til pizzaen. De er gode
alternativer, hvis man ikke tåler soja (obs. nogle af ostene indeholder soja) eller
nødder, da ostene er baseret på kokosolie.
Da jeg er tilhænger af så ren mad som muligt, er sådanne oste, som Astrid og
Aberne har i deres sortiment, ikke på min hverdagsliste. Men en gang imellem,
når det skal gå hurtigt eller hvis man gerne vil fråse lidt, så er det et udmærket
alternativ.
Her er ingredientslisten for Jeezly ’ost’ til pizza, som kan rives: Vand, kokosolie
(23%), kartoffelstivelse, modificeret kartoffel- og majsstivelse, havsalt, emulgatorer:
(citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer, mono- og diglycerider af
fedtsyrer), veganske smagstoffer, surhedsregulerende midler: (citronsyre), konserveringsmiddel: (sorbinsyre), farvestof: (beta-caroten).
Man kan få mange forskellige sojaoste, sojasmøre’oste’ og soja’cremefraiche’.
Disse kan findes i helsekostbutikker og butikker, som forhandler produkter fra
Special Foods. Fx kan nævnes mærket Tofutti, som har Mozzarella- og cheddar-style
skiveoste, smøreostene neutral, French Onion, Garlic & Herbs, Herbs & Chives,
Country vegetable samt Cremefraiche.
I Tyskland findes et vegansk mærke, der specialiserer sig i skiveoste. Det hedder
Wilmersburger og findes i større supermarkeder og førende specialbutikker. Se efter
laktosefri produkter og vegetarvarer på køl. Man kan også købe Wilmersburgers
produkter i førende helsekostbutikker og Meny supermarkeder i Danmark.
Et andet mærke hedder Bedda World. Det er temmelig nyt, men er allerede at finde
mange steder i Tyskland. Forhåbentlig ser vi også dette mærke i Danmark snart.
I Sverige findes, som tidligere beskrevet, Astrid och Aporna, der har et stort udvalg
af varer i ICA supermarkeder. Derudover findes mærket Oatly, der både har
cremefraiche, is, yoghurt, havredrikke og madlavningsfløde. Oatlys produkter er
lavet af havre og indeholder under 100 ppm gluten pr. kilo, så deres varer er ikke
glutenfri. Madlavningsfløde, cremefraiche, havredrik og kakao kan fås i Danmark
i Irma’s butikker. Kryds fingre for, at deres lækre is også kommer.
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