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Forord 

 
Mad uden mælk er ikke en begrænsning,  
men nye spændende muligheder for god mad! 
 
I denne kogebog kan du hente ideer l at lave  
laktosefri mad på en let måde. Bogen er fyldt med  
enkle og gode hverdagsre er, der kan mo vere  
dig l at komme godt i gang. 
 
Da de fleste opskri er er afprøvet med havredrik er  
de e o est anført i opskri erne som mælkeerstatning.  
Brug dog blot din egen foretrukne mælkeerstatning! 
 
 
Kogebogen er lavet af kærlighed l min da er  
Johanne. Hun er født med en sjælden enzymdefekt  
og skal holde laktosefri diæt hele livet. 
 
Jeg har siden været interesseret i at tænke nye  
krea ve måder at lave mad på - uden mælk.  
De e har betydet en anderledes -  men mere  
spændende madkultur i vores familie. 
 
Jeg håber andre med samme behov vil bruge  
bogen som inspira on l en ny mælkefri livss l. 
 
Jeg ønsker dig velbekomme og velkommen! 
Gi e Østergaard 
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Aspargesene fra dåsen hældes l afdrypning i en si  
i en skål. Lagen fra aspargesene hældes i en gryde  
sammen med suppen/laktosefri bouillon + vand   
og den bringes l kogning. 
 
Rør blødgjort laktosefri margarine og mel sammen  

l en margarinebolle i en skål. 
Pisk denne i den kogende suppe, og pisk l den  
laktosefri margarinebolle er opløst. 
 
Kog suppen 5 minu er. 
 
Rør æggeblommerne med 1/4 tsk. salt. 
 
Sluk for suppen og rør først lidt af den varme  
suppe i æggeblommerne. Hæld æggeblommerne  
i suppen ved konstant piskning. 
 
Smag l med salt. 
 
Læg aspargesstykkerne lbage i suppen og varm op. 
 
Suppen må ikke koge. 
 
Tilbehør: Brød eller flûtes, kan pyntes med  
persille. 

 
Ingredienser 

500 g asparges fra  
Dåse + lagen 

1 1/4 – 1 1/2 l suppe 
eller laktosefri  
hønsebouillon 

 
20 g laktosefri  

margarine. 
25 g mel 

1-2 pasteuriserede 
æggeblommer 

 
evt. salt 

Aspargessuppe 

         16  



 

 

 
Rens blomkålen, og del den i buke er. 
 
Kog den i suppen evt. lsat suppevisk, udover  
bouillon - l den er mør ca. 5-10 minu er. 
 
Tag blomkålen op af suppen. 
 
Rør blødt laktosefri margarine og mel l en  
margarinebolle. Pisk den i den kogende suppe  
og pisk l margarinebollen er opløst. 
 
Kog suppen i 5 minu er. 
 
Rør æggeblommer med 1/4 tsk. salt. 
 
Sluk for suppen og rør lidt af den varme suppe  
med æggeblommerne. 
 
Pisk dere er æggeblommerne i suppen. 
 
Smag l med salt og evt. hvid peber og evt.  
muskat. 
 
E er at blommerne er lsat må suppen ikke koge. 
 
Læg blomkålsbuke erne lbage i suppen og  
varm op. 
 
Tilbehør: Brød eller flûtes. Kan pyntes med persille. 
  

 
Ingredienser 

1 blomkålshoved 
1 1/4 – 1 1/2 l suppe/

laktosefri  
hønsebouillon 

Evt. 1 suppevisk:  
lidt porrer, selleri og 

en dusk persille,  
(kan også købes færdig  

som en dybfrossen  
grønsagsblanding) 

 
20 g laktosefri  

margarine 
20 g mel 

1-2 pasteuriserede 
æggeblommer 

salt,  
hvid peber 
evt. muskat 

Blomkålssuppe 

                                                                                          17    

 

 
Rens champignonerne, skær dem i tynde skiver. 
 
Hak løgene meget fint. 
Damp dem i fedtstoffet, l de er klare, men ikke  
brune. 
 
Drys mel over og rør, l alt melet er opsuget. 
Tilsæt kogende suppe lidt e er lidt ved konstant  
omrøring. 
 
Smag l med salt og hvid peber. 
 
Tilsæt champignonskiverne. 
 
Rør havredrikken/havrefløden i suppen. 
 
Lad suppen småkoge uden låg i 8-10 minu er. 
 
Smag l med citronsa . 
 
Tilbehør: Godt brød eller flûtes. 

 
Ingredienser 

500 g champignoner 
20 g laktosefri  

margarine 
2 finthakkede  

skalo eløg 
2 spsk mel 

1 1/4 l suppe/
laktosefri  

Hønsebouillon 
 

salt, hvid peber 
evt. 1/2 – 1 dl  

havredrik/havrefløde 
1-2 spsk citronsa  

Champignonsuppe 
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Grøntsagerne svitses i olie. 
Krydderier og bouillon lsæ es. 
 
Suppen koges ca. 20 minu er l grøntsagerne  
er møre. 
 
Torsken rengøres, deles gro  og koges med  
i 5-7 minu er. 
 
Havredrik/havrefløde og majss velse piskes  
sammen og lsæ es. 
 
Suppen koges op og smages l 
 
Tilbehør: Gro  brød og hakket persille eller 
dild. 

 
Ingredienser 

500 g torskefilet 
(anden fisk kan  

bruges) 
4 gulerødder i skiver 

4 kartofler i tern 
3 porrer i skiver 
vegetabilsk olie 

 
2 l laktosefri  

fiske–  
eller grøntsags  

bouillon 
1/2 tsk karry 

1/2 tsk mian 
2 tsk gurkemeje 

salt og peber 
 

2 dl havredrik/
havrefløde 

2 tsk majss velse 

Fiskesuppe 
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Skræl kartofler og persillerod og skær begge dele  
i små ensartede terninger. 
 
Del porren 2 gange på den lange led og skær den  
i små stykker. 
 
Bring 1/2 l vand i kog med lidt salt og 1 spsk  
olie og kog pastaen i 4 minu er. 
 
Kom grøntsagerne i en gryde med 1 l vand  
(og evt. grøntsags bouillon og resten af olivenolien).  
Lad det koge i 8 minu er. 
 
Kom de pillede, hakkede hvidløg i sammen  
med pastaen. 
 
Varm op og smag l med salt. 
 
 
 
Skær brødet i fine terninger og rist dem gyldne i  
den middelvarme olivenolie. 
 
Læg dem på et stykke køkkenrulle og drys med salt. 
 
Servering: 
Læg brødterningerne og små kviste frisk merian  
ovenpå den varme suppe. 

 
Ingredienser 

200 g kartofler 
200 g persillerod 

1 porre (det hvide) 
1 1/2 l vand 

Evt. laktosefri  
grøntsags bouillon 

salt 
3/4 dl olivenolie 
100 g frisk pasta 

2 fed hvidløg 
 
 
 
 
 

Croutoner: 
6 skiver ciaba abrød, 

laktosefri 
1/ 2 dl olivenolie 

 

Tilbehør: små friske 
kviste merian 

ItalienskÊsuppeÊmedÊcroutoner 
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Porrerne renses og skæres i ringe. 
Kartoflerne skrælles og skæres i skiver. 
 
Smelt den laktosefri margarine i en stor gryde,  
kom porre ringene i og lad dem snurre i den  
laktosefri margarine i ca. 5 minu er. 
 
Så kommes kartoflerne i og bouillonen hældes  
over. 
 
Bring suppen i kog, læg låg på gryden og lad det  
koge for svag varme, l kartoflerne er helt møre -  
ca. 20 minu er. 
 
Dere er pureres suppen gennem en finmasket  
sigte eller i en blender. 
 
Tilsæt evt. havredrik/havrefløde for at ”jævne”  
den lidt. 
 
Hæld den purerede suppe lbage i gryden, giv  
den et opkog og lsæt persille, hvidløg og  
evt. grøntsags bouillon. 
 
 
Smag suppen l med salt og peber. 
 
Tilbehør: Gro  brød 

 
Ingredienser 
5 store porrer 
5 mellemstore  

kartofler 
50 g laktosefri  

margarine 
1 l laktosefri  

hønsebouillon 
Salt, peber 

 
evt. 1 spsk. laktosefri 

grøntsags bouillon 
1 spsk. hakket persille 
1 fed presset hvidløg 

(kan udelades) 
 

evt. 1 dl havredrik/
havrefløde 

 

Porre-ÊKartoffelsuppe 
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Rør den laktosefri mayonnaise igennem. 
 
Pisk æggehviden meget s v. 
 
Vend den i mayonnaisen med en dejskraber. 
 
 
 
 
Mayonnaise souffléen hældes over forskelligt fyld,  
e er eget ønske. De e kan være anre et på ristet  
brød eller i et gra nfad, der er smurt med  
laktosefri margarine. 
 
Bages midt i ovnen ved 175 grader i 10-15 min.  

l overfladen er gylden. 
 
Serveres omgående. 
 
Souffléen kan krydres med karry, paprika eller 
krydderurter. 

 
4 stykker brød 
Ingredienser 

100 g laktosefri  
mayonnaise 
1 æggehvide 

 
 

Evt. Ristet brød. 
 
 

Fyld: 
F.eks. asparges  

og/eller  
skaldyr 

kogt blomkål 
broccoli 

Dampede fiskefileter 
Rejer 

Skinke 
 

MayonnaiseÊsoufflé 
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Skær salaten fint. 
 
Hæld de optøede eller friske rejer og  
muslinger l afdrypning, evt. også asparges. 
 
Bland alle dele i marinaden lige inden  
serveringen. 
 
Serveres evt. med 100 g grønne ærter,   
100 g rå champignonskiver, tomatskiver  
og dild. 
 
Serveres med brød eller flûtes. 

 
Ingredienser 

1/2 Iceberg salat 
80 – 100 g frosne/

friske rejer 
1 lille ds muslinger  

naturel 
evt. 1 lille ds  

Aspargessni er 
Tomater 

Dild 
Grundmarinade: 

1 1/2 dl olie 
ca. 1/2 dl  

rødvinseddike 
Salt, peber 

 
Marinade: 
4-5 spsk  

grundmarinade 
1 spsk citronsa  

1/2 tsk Dijonsennep 
1 spsk fintklippet dild/

brøndkarse 

Skaldyrssalat 
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Børn og voksne kan som regel godt lide en burger.  
Det er nemt og sund mad, hvis man vælger nogle 
gode råvarer. 
 
Selve burgerbollen kan du vælge selv at bage eller  
du kan købe færdigbagte burgerboller, der ikke  
indeholder laktose. 
 
 
Som indhold kan man f.eks. vælge at stege en  
hakket oksebøf på panden i lidt laktosefri margarine  
og krydre den med f.eks. salt og peber. 
Man kan også bruge hakket kalkunkød, skinkeskiver  
– eller kyllingekød, enten som skiver eller stegt  
på panden. 
 
Grøntsager kan være alt muligt forskelligt. 
Mest brugt er tomater, agurker, gulerødder i skiver  
og grøn salat eller et mix af forskellige salater og  
måske lidt løgskiver. 
Ketchup eller sennep kan du bruge imellem bøffen  
og bollen - eller f.eks. Pesto. 
 
Nogle kan godt lide Miracle Whip som dressing  
på bollen. (Miracle Whip kan fås laktosefri ). 
 
God fornøjelse og velbekomme. 

 
 
 
 
 

Burgerbolle: 
 
 
 

Burgerindhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dressing: 

Burger 
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Hotdog brød l franske hotdogs kan købes  
færdige, laktosefri i fødevarebu kkerne. 
Du kan også vælge at bage dem selv. 
 
 
 
Laktosefri pølser kan købes i flere forskellige  
slags.  
 
 
 
 
Fransk hotdog dressing kan købes uden laktose. 
 
 
 
 
Ketchup og sennep kan købes laktosefri  

 
Franske hotdogbrød 

(laktosefri) 
 
 
 

Pølser (laktosefri) 
 
 
 

Fransk dressing 
(laktosefri) 

 
 

Ketchup/sennep 
(laktosefri) 

FranskÊhotdog 
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Laktosefri margarine smuldres i melet. 
Salt og æg lsæ es. 
 
Dejen samles og æltes l en ensartet dejkugle. 
 
Dejen rulles ud med en kagerulle og fordeles  
jævnt i en tærteform, og trykkes godt op ad kanten. 
 
S lles i køleskab i mindst 15 minu er. 
 
Fyld: 
Løg og champignon ( evt. i glas ) i skiver svitses i  
laktosefri margarine, krydres med salt og peber. 
Svitses l løgene er blevet klare. 
 
Fyldet hældes på tærten. 
 
Pisk en blanding af æg og havredrik, lsæt  
1 tsk salt og friskkværnet peber. 
Blandingen hældes over fyldet. 
 
Laktosefri rasp drysses over re en, Herbes de  
Provence urter drysses over og laktosefri  
margarinekla er lægges på. 
 
Bages midt i ovnen ved ca. 225 grader i  
ca. 40–45 minu er. 
 
Tilbehør: en let grøn salat. 

 
Bund: 

150 g mel 
80 g laktosefri  

margarine 
1/2  tsk salt 

1 lille æg 
 

Fyld: 
250 g champignon 
2 store løg i skiver 

 
3 æg 

2 1/2 dl havredrik 
salt og peber 

 
Herbes de Provence
( eller et andet ynd-
lingskrydderi, f.eks. 

oregano, mian eller 
basilikum) 

laktosefri rasp 
5-6 laktosefri  

margarinekla er 

Grøntsagstærte 
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Grøntsagerne svitses i olie og blandes med  
de øvrige ingredienser. 
 
Hældes i en form foret med bagepapir. 
 
Sæ es i en kold ovn på 200 grader i 45 minu er  
+ 15 minu er ved e ervarmen i ovnen. 
 
 
Tip 
Kan serveres varm l kartofler og evt.  
tomatsovs, med en grøn salat eller som  
koldt på rugbrød.  

 

Ingredienser 
80 g hakket løg 

300 g revne  
gulerødder 

100 g peberfrugt i tern 
75 g revet selleri 

1 spsk olie 
70 g rå bulgur 

1 dl grahamsmel 
1 dl havredrik 

3 æg 
1/2 spsk salt 

friskkværnet peber 
1/4 tsk basilikum 

Gulerodspostej 
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Alle ingredienser kommes i blenderen l  
blandingen er fin jævn. 
 
Blandingen fordeles i en ildfast form eller  
aluforme. 
 
Bages i ildfast fad eller aluforme i vandbad. 
Sæt formen i vandbad, så vandet står 2 cm op  
om formen. 
 
Sæt leverpostejen på nederste ribbe i ovnen. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 1 me. 

 
Ingredienser 

500 g svinelever 
300 g spæk 

2 fintrevne løg 
3 tsk salt 

friskkværnet peber 
5 dl havredrik 

2 spsk mel 

Leverpostej 
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Pitabundene smøres med tomatpure. 
 
Fyldet kommes på e er ønske og smag. 
 
Pizzaen gra neres e er ønske. 
 
Lidt veg. olie kan hældes henover  
gra neringen så den ikke bliver for tør. 
 
Drysses med oregano. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 8 – 10 minu er  

l de er lysebrune. 
 
Tilbehør: 
Evt. en let grøn salat og oliven. 
 
Tip 
Man kan lave en tomatsovs af 1 dåse flåede  
tomater, 1 finthakket løg, lidt salt, peber og  
oregano.  
Det koges i en gryde i 10-15 minu er.  
Tomatsovsen kan bruges i stedet for tomatpuré  
og kan f.eks. hældes over fyldet i stedet for  
under fyldet. Så bliver pizzaen ikke så tør.   

 
Grov eller alm.  

Pitabunde  
uden laktose. 

 
Tomatpüre. 

evt. hjemmelavet  
tomatsovs eller en 
færdiglavet tomat-
sauce uden laktose 

 
Fyld e er ønske 

 f.eks. pepperoni,  
skinke, coktailpølser, 
krydret svitset okse-

kød, rejer o.s.v. 
 

Gra neringsforslag: 
Lagret ost 

Grahamsmel/ 
Rugmel 

 
oregano 

 Lynpizza 
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Pisk æg og væske sammen, lsæt salt og peber. 
Smelt laktosefri margarine på en pande. 
Hæld æggemassen på panden, og rør i o etals  
bevægelser i massen, l den begynder at s vne. 
Dæmp varmen, løsn omele en langs kanten. 
Ryst panden lidt frem og lbage, så man kan  
mærke om omele en er løs. 
Ellers må man forsig gt lø e den lidt fra panden  
og skubbe en lille klat laktosefri margarine ind  
under. 
 
Servering: 
Lad forsig gt halvdelen af omele en glide ud på  
serveringsfadet. Fold den anden halvdel over ved  
hjælp af en paletkniv. 
Evt. fyld skal være klar, når omele en er færdig.  
Når halvdelen af omele en er gledet ned på  
serveringsfadet, lægges fyldet på, inden den  
anden halvdel foldes over. 
Pyntes evt. med tomat og kryddergrønt. 
 
Tilbehør: 
Brød og en let grøn salat. 
 
Tip 
Fyld med krydderurter: 
Tilsæt æggemassen finthakket kryddergrønt,  
ca. 2 spsk finthakket kryddergrønt, f.eks.  
persille, purløg, dild, eller basilikum, helst 2-3 slags.  

 

Ingredienser 
4 æg 

4 spsk vand, havredrik 
eller havrefløde 

1/4 tsk salt 
1 knsp hvid peber 

20 g laktosefri  
margarine 

 
Fyld: 

Næsten alt kan fyldes i 
en omelet. Også rester 

fra middagsmaden. 
Andre forslag: 

fisk, skaldyr, ristede 
champignon eller to-
mater, kogte grøntsa-

ger, skinke, pølser m.v. 
 

Tomater 
kryddergrønt 

Omelet 
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Bland havredrik (eller havredrik/øl) sammen med 
melet og pisk blandingen sammen med salt.  
Pisk æggene i et ad gangen. 
 
Pandekagedejen bages ( i laktosefri margarine/
vegetabilsk fedtstof) på panden i små por oner  
ind l de bliver lysebrune, vendes undervejs. 
Der bliver ca. 10-12 stk. 
 
Fyld: 
Kød og løg brunes i olie. Krydderier, tomatpure  
og vand lsæ es. 
De e simrer i ca. 5 minu er. 
 
 
1 skefuld fyld lægges på hver pandekage, evt. 
sammen med lidt sala yld—rulles sammen som  
en forårsrulle. 
Kan evt. lunes i ovn/mikroovn. 
 
Tilbehør: Grøn salat. 
 
Tip 
Fyldet kan varieres på mange måder med  
forskellige slags grøntsager eller krydderier. 

 

4 pers (10-12 stk) 
 

Pandekagedej: 
200 g mel 
1 tsk salt 

Ca. 4 dl havredrik 
(eller en blanding af 
havredrik og alm. Øl) 

3 æg 
 

Fyld: 
400 g hakket oksekød 

1 stort, hakket løg 
2 spsk olie 
1 tsk salt 

peber 
1 tsk mian 
4 spsk konc.  
tomatpure 
1 dl vand 

 

PandekagerÊmedÊoksekød 
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Friske fileter af fisk kan paneres e er ønske og  
smag. 
 
Rødspæ efilet'er kan vendes i et af forslagene  

l væske og dere er vendes i krydret mel eller  
laktosefri rasp. 
Steges på panden i laktosefri margarine 2-3  
minu er på hver side. 
 
Makrelfileter kan vendes i et af forslagene l  
væske og dere er med fordel vendes i krydret  
rugmel. 
Steges på panden i laktosefri margarine i et par  
minu er på hver side. 
 
Sildefileter kan vendes i et af forslagene l væske.  
Dere er kan de vendes i krydret mel, rasp eller  
rugmel. 
Steges i laktosefri margarine et par minu er 
på hver side. 
 
Alle tre slags fisk kan spises på rugbrød med  
laktosefri remoulade og citronbåde l. 
Eller spises med hvide kogte kartofler og  
laktosefri margarine sovs og persille.   

 
Friske fiskefileter af 

rødspæ er. 
 
 
 
 
 

Fileter af frisk makrel 
 
 
 
 

Fileter af frisk sild 
 

Panering: 
rugmel, mel eller lak-
tosefri rasp iblandet 

salt og peber. 
 

Væske: 
æg, havredrik eller 

vand 
Stegning: 

laktosefri margarine 

 PaneredeÊfisk 
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Pastaen koges som anvist på posen. 
A øles. 
 
Rejer, asparges, ærter og skinke blandes i  
pastaen. 
 
Dressingen blandes og står koldt i ca. 1/2 me  
inden servering. 
 
Dressingen hældes over pastablandingen, lige  
inden servering eller gives l. 
 
Pyntes med dild/purløg og evt. tomatbåde. 
 
Tilbehør: 
Lunet brød eller flütes og evt. citronbåde. 

 
Ingredienser 

4 personer 
300 g pasta koges 
(pastatype e er  

ønske) 
200 g rejer 

1 dåse asparges 
100 g ærter, friske  

eller frosne 
250 g kogt skinke  

i tern 
 

Laktosefri creme-
fraîche dressing: 
100 g laktosefri  

mayonnaise 
1/2 dl havredrik 

2-3 spsk fintklippet 
purløg og dild 

1 spsk citronsa  
2-3 spsk aspargesvand 

salt og peber 

PastaÊmedÊfiskÊogÊasparges 
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Pastaen koges som anvist på posen. A øles. 
 
Bacontern svitses på panden. 
 
Pasta blandes med bacon, skinke, ærter,  
tomater i både (gem lidt l pynt) og majs. 
 
Pastaen kan serveres både lun og kold. 
 
Pastablandingen kan overhældes med en  
olie/eddike dressing - eller den kan gives l. 
 
Blandingen kan også serveres med en laktosefri  
creme-fraîche dressing. 
 
Blandingen pyntes med purløg eller dild og  
tomatbåde. 
 
 
Tilbehør: Grøn salat, brød eller flûtes. 
 
 
 
Tip 
Rester af re en kan næste dag brunes let på  
panden og spises som en middagsret med  
grøn salat. 

 
Ingredienser 
300 g pasta 

250 g laktosefri  
skinke i tern 

250 g bacon i tern. 
100 g grønne ærter, 
friske eller frosne. 

100 g majs,  
dåse eller frosne 

4 tomater 
 

Pynt: 
fintklippet  

purløg eller dild. 
 

Dressing: 
olie/eddike dressing 

eller laktosefri  
creme-fraiche dressing 

– (se afsni et  
dressinger). 

PastasalatÊmedÊbacon 
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Dej: Gæren udrøres i vandet og ingredienserne  
æltes i. S lles l hævning i 30 minu er. 
 
Fyld 1 og 2 laves i en gryde, hvor grøntsagerne  
(kødet) svitses i olie, smages l og a øles. 
 
Slå dejen ned og rul den ud. S k dejen ud i 12-15  
cm. cirkler, evt. med en tallerken. 
Læg lidt fyld på halvdelen af dejskiven, pensl  
kanterne med æg og fold over. 
 
Tryk med en gaffel i kanterne.  
E erhæv piroggerne i 20 minu er. 
 
Bages ved 225 grader i ca. 20 minu er. 
 
Piroggerne kan spises sammen med en let  
grøn salat. 
 
Tip 
Piroggerne kan også spises kolde som en ide l 
madkassen.  
Hvedemel kan udski es med grovere melsorter. 
 
Fyld 2 
200 g hakket oksekød eller skinkestrimler 
225 g revet gulerod 
75 g hakket løg 
1 spsk olie 
2 spsk tomatpure 
Hvidløg, salt og peber 

 
10 stk 
Dej: 

25 g gær 
2 dl lunken vand 

2 spsk olie 
1 æg 

1 tsk gro  salt 
400 g hvedemel 
æg l pensling 

 
Fyld 1 

100 g revne  
gulerødder 

100 g sni et hvidkål 
50 g hakket løg 

50 g hakket 
 champignon 

1 spsk olie 
2 spsk konc.  
tomatpure 
1/2 tsk salt 

1/2 tsk oregano 
 

Pirogger 
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Pitaen lunes i ovnen, eller i mikroovnen.  
Kan også ristes lune. 
 
Grøntsagsfyldet sni es og fordeles i skåle. 
 
Kødfyldet skæres i tern og steges evt. i  
laktosefri margarine på panden. 
 
Pitaen fyldes med ens egne foretrukne  
grøntsager – og kødfyld. 
 
Dressing fyldes i e er smag og behag. 

 

Dressing: 
Der kan købes færdiglavede dressinger der  
ikke indeholder laktose/mælkebestanddele. 
 
Velbekomme. 

 
Pitabrød 

(kan købes færdige 
uden laktose,  

du kan også vælge at 
bage dem selv) 

 
Grøntsager fintsni et 

e er ønske. 
f.eks. icebergsalat,  
gulerødder, agurk, 
grøn peber, tomat, 

løg, majs, ærter  
 

Kødstykker  
E er ønske 

f.eks. kylling, kalkun, 
skinke, bacon,  

1 hakket oksebøf stegt 
i laktosefri margarine 

 

Pita 
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Rør gær og vand sammen l gæren er opløst. 
Tilsæt olie, salt og mel. 
Slå dejen godt sammen. S l den l hævning  
et lunt sted i ca. 40 minu er, overdækket. 
 
Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt  
den godt igennem. 
 
Rul dejen ud l en firkant 50 x 25 cm. 
 
Tomatsauce: 
Rør alle ingredienser sammen l saucen. 
 
Smør tomatsaucen på den udrullede dej. Dejen  
rulles l en roulade, skæres i skiver på ca. 2 cm.  
og lægges på bagepapir på en bageplade.  
Rouladestykkerne trykkes lidt flade. 
 
E erhæver ca. 5-10 minu er. 
 
Fyldet lægges på og der drysses med laktosefri  
rasp, lagret ost, oregano. 
 
Pizzastykkerne bages ved 225 grader i  
ca. 10-15 minu er. 
Fyld: (forslag) 
- spegepølse (laktosefri) i skiver 
- skinke i tynde strimler 
- stegt bacon i tern  
- tun i olie 
- oregano 

 
Ca. 20 – 25 stk 

Dej: 
25 g gær 

1/4 l lunkent vand 
1 tsk gro  salt 

2 spsk vegetabilsk olie 
Ca. 400 g pizzamel/

hvedemel  
 

Tomatsauce: 
1 stor dåse koncentre-

ret tomatpure  
(ca. 140 g) 

2 tsk fintrevet løg 
2 fed knust hvidløg 
1 tsk tørret oregano 

1 tsk sukker 
1/2 tsk gro  salt 

1/2 dl vindruekerne-
olie 

Pizzasnegle 

                                                                                          37    

 

 
Smelt den laktosefri margarine, hæld havredrikken 
i og varm op l blandingen er håndvarm. 
 
Smuldr gæren og rør den ud heri. 
Tilsæt  salt, æg og mel – hold noget af melet lbage. 
Ælt dejen glat og smidig. Dæk dejen l og lad den  
hæve et lunt sted ca. 45 minu er. 
 
Del dejen i 4 stykker og rul hvert stykke ud l en  
cirkel – skær cirklen l e er en middagstallerken.  
Skær hver  cirkel i 8 dele, så der bliver 32 stk. i alt. 
 
Skær pølserne (laktosefri) over på midten  
(Laktosefri cocktailpølser forbliver dog hele).  
Pensl evt. dejen med lidt sennep eller ketchup,  
læg pølsen på og rul dejen  
sammen l et horn – rul fra den brede l den  
spidse ende.  
Dejen skal være bredere end pølserne. 
Læg hornene på plader med bagepapir og  
lad dem e erhæve i ca. 15 minu er. 
 
Pensl hornene med æg og bag dem ved  
225 grader i 12-15 minu er. 
 
Tip 
Pølsehornene er også gode at have i fryseren  
som en hur g madpakkeide. 
Du kan evt. udski e den laktosefri margarine og  
havredrik med hhv. 2 dl olie og 3 dl vand. 
Pølsehornene kan grilles (færdigbagte). 

 
32 stk små 

200 g laktosefri  
margarine 

3 dl havredrik 
2 pk gær (100 g) 

2 tsk salt 
2 æg 

Ca. 600 g hvedemel 
 

Fyld evt.: 
-16 laktosefri hotdog-

pølser  
(evt. 32 laktosefri 

cocktailpølser) 
-eller skinketern, 

mængde e er ønske  
 

Tilbehør: 
ketchup (laktosefri) 
sennep (laktosefri) 

 
Pensling: 

sammenpisket æg 

Pølsehorn 
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Pølsebrød og pølser er al d rart at få l  
forskellige lejligheder. 
Heldigvis kan man købe flere forskellige  
slags pølser uden laktose. 
Læs på varedeklara onen. 
 
Pølsebrød kan købes færdigt uden laktose. 
  
Ketchup er som o est ikke lsat  
mælkebestanddele – læs på varedeklara onen. 
 
Sennep kan købes laktosefri. 
 
 
Ristede løg er som o est ristet i vegetabilsk  
olie – men check varedeklara onen og  
undersøg varen ved tvivl. 
 
 
Remoulade kan købes uden mælkebestanddele. 
 
Pølser og pølsebrød kan også bruges l at  
lave en hotdog.     

 
Pølser (laktosefri) 

 
 
 

Pølsebrød (laktosefri) 
 
 

Ketchup (laktosefri) 
 
 

Sennep (laktosefri) 
 
 

Ristede løg (laktosefri) 
 
 

Remoulade (laktosefri) 
 

PølserÊogÊpølsebrød 
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I alle supermarkeder i dag kan du købe mange  
forskellige slags pålæg uden laktose. 
 
Du kan også købe direkte hos din slagter. 
Slagteren kan du spørge l råds om hvad  
pålægsprodukterne indeholder. 
Dog skal du være opmærksom på, at nogle  
slagtere køber færdiglavede krydderiblandinger,  
som de bruger i deres pålægsprodukter.  
Disse kan indeholde en mindre mængde laktose. 
 
 
Man kan jo også selv lave pålæg hvis man har  

d og lyst l det. 
Et stykke hjemmelavet svinekam  eller en  
frikadelle kan også bruges l pålæg, eller 
-tomat og æg 
-makrel på dåse, laktosefri, eller røget makrel 
-sild,  
-torskerogn, laktosefri 
-tun i olie eller vand 
-rejer 
-stegt kylling  o.s.v. 
 
 
 
Nutella eller chokoladepålæg kan købes  
laktosefrit. 

 
Pålæg som: 

-hamburgerryg 
-steg 

-rullepølse 
-spegepølse 
-leverpostej 

-pateer 
-skinke 

-filet 
kan købes uden  

laktose. 
 
 

Sødt pålæg: 
honning 

marmelade 
laktosefri  mørk 

pålægschokolade 
frugtpålæg  

(frisk eller tørret) 
”Nutella” (se opskri ) 
Nutella, færdigkøbt. 

Pålægsinforma on 
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Pisk hele æg let sammen med væsken med en  
gaffel. 
 
Smelt fedtstoffet i en gryde. 
Hæld æggemassen på. 
 
Dæmp varmen, og skrab forsig gt den s vnede  
æggemasse fra bunden og ind mod midten af  
gryden med langsomme bevægelser. 
 
Sluk med det samme, når det er hele er  
s vnet. 
 
Hæld det op i en si og tryk væsken af  
æggemassen. 
 
Når væsken er trykket helt ud af æggemassen  
kan du vende den s vnede æggestand ud  
på en tallerken. 
Æggestanden har nu en afrundet form og du  
kan skære fine skiver af den, når den er let  
a ølet. 
 
Smager rig g godt l f.eks. røget ørred/makrel,  
skinke eller en tomatmad sammen med et drys 
friskklippet purløg. 

 
Ingredienser 

4 æg 
4 spsk havredrik 
20 g laktosefri  

margarine 
1 tsk salt 

Friskkværnet peber 
 

RørægÊ–Êæggestand 

  

 

 
Næsten alle slags sild på glas er fri for laktose. 
Dog skal du være opmærksom på sild, der ligger  
i en eller anden form for ”sovs”. 
 
Kan du købe færdig uden laktose, eller  
lave den selv. 
 
 
 
 
Skær alt fyldet i terninger. 
 
Rør dressingen sammen. 
 
Bland alt fyldet i dressingen. 
 
Pynt med æggebåde og karse. 

 
Hvide marinerede sild/ 

Kryddersild 
 

Karrysalat: 
 

Hjemmelavet  
Karrysalat:  

1 marineret sildefilet 
1/2 dl terninger af 
kogte pillekartofler 

1/2 dl. Små  
æbleterninger 

1/2 dl små  
agurketerninger 

1 hakket hårdkogt æg 
2 tsk revet løg 

Dressing: 
75 g laktosefri  
mayonnaise 

Ca. 4 spsk.havredrik 
1 1/2 tsk karry 

1-2 tsk citronsa  
salt og peber 

SildÊmedÊkarrysalat 
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Torskekødet blendes sammen med den  
laktosefri margarine. 
 
Æg, krydderier, løg, urter og majss velse  
blandes i under omrøring. 
 
Blandingen skal nærmest være en pasta. 
 
Torskerogn blandes i fiskefarsen, hældes i  
en smurt form (laktosefri margarine). 
Læg låg eller folie over. 
 
Bages i vandbad i ovnen ved 175 grader i  
ca. 45 minu er. Den skal føles fast. 
 
Vendes ud og køles af. 
 
Postejen kan spises sammen med nye kartofler, 
laktosefri smørsovs og grøn salat. 
 
 
Tip 
Postejen kan fryses. 

 
Ingredienser 

150 g torskefilet 
25 g laktosefri 

 margarine 
1 æg 

1 tsk salt 
1/2 tsk peber 

en smule revet  
muskatnød 

1 lille revet løg 
1 spsk hakket dild 

evt. 1 spsk  
hakket purløg 

1 1/2 spsk  
majss velse 

150 g torskerogn 

Torskerognspostej 
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Bunden æltes sammen og presses ud i  
tærteformen og a øles i mindst 15 minu er  
i køleskab. 
 
Broccoli fordeles i små buke er, skylles godt  
og koges i letsaltet vand i ca. 5 minu er. 
 
Bacontern svitses på panden. 
 
Skinketern, bacon og broccoli fordels over  
tærten. 
 
Æggene piskes med havredrik, salt og peber  

lsæ es. 
Blandingen hældes jævnt henover re en. 
 
Evt. kan der drysses et tyndt lag rugmel/rasp  
over l sidst. 
 
Laktosefri margarinekla er fordeles på re en. 
 
Bages ved 225 grader ovnen i ca. 40-45 minu er. 
 
Tilbehør: Grøn salat 

 
Bund: 

Se grundopskri   
på bund l  

Grøntsags tærte. 
 

Fyld: 
1 hel broccoli i  

buke er. 
200 g bacon i tern 
200 g kogt skinke i 

tern 
 

Æggeblanding 
3 æg 

2 1/2 dl havredrik 
1 tsk salt 

peber 
 

Rugmel/rasp 
5-6 laktosefri margari-

ne kla er 

TærteÊmedÊbroccoliÊogÊbacon 

         44  



 

 

 
Læg bacon på en tør pande. Steg den ved jævn  
varme. 
Vend den af og l. 
 
Pisk æggene let sammen. Udrør majsmel med  
havredrik. Hæld blandingen i æggene og lsæt  
salt og peber. 
 
Pisk det hele let sammen. Tag bacon af panden. 
 
Hæld æggemassen på panden ved ret kra ig  
varme. Dæmp varmen. 
 
S k af og l i æggekagen med en grydeske,  
så det flydende kan løbe ned. 
Læg evt. et låg over nogle minu er. 
 
Læg bacon på æggekagen lige før den er helt 
s v. 
Put tomater på re en og drys l sidst med  
masser af purløg. 
 
Tilbehør: gro  brød 
 
Tip 
Man kan komme næsten alt i eller på en  
æggekage. F.eks. skinke, ristet røget makrel,  
rejer, kogte grøntsager , stegte kartofler,  
ristede champignon, brunede løg, pølser m.v. 

 
2 personer 

 
8 skiver bacon 

6 æg 
2 tsk majsmel 

1 1/2 dl havredrik 
1 tsk salt 

1 knsp hvid peber 
2 tomater skåret i 

 både 
2 spsk fintklippet  

purløg 

ÆggekageÊmedÊbacon/tomat 
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Hovedretter  
og  

salater 
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Skær svinekødet i tynde strimler. 
 
Brun strimlerne i laktosefri margarine ad to  
omgange. 
 
Læg alt kødet lbage i gryden. 
 
Knus enebær og rosmarin i en morter og lsæt  
det l kødet. 
 
Kom havredrik, salt og peber i og lad re en  
småsnurre under låg ved svag varme ca. 1 me. 
 
Tilsæ es evt. kulør. 
 
Smag l med salt og peber. 
 
Re en kan jævnes med meljævning. 
 
 
Tilbehør: 
Kartoffelmos eller ris og en let grøn salat. 
 
Tip 
Svinekød kan ersta es af kalkunkød. 
Re en skal så kun småsnurre ca. 20-30 minu er,  

l kødet er mørt. 
Du kan evt. blande havredrik med havrefløde, 
hvis du vil have saucen lidt tykkere/blødere. 

 
Ingredienser 

1 kg skært svinekød 
50 g laktosefri  

margarine 
6 enebær 

1/2 tsk tørret rosmarin 
1 tsk gro  salt 

friskkværnet peber 
4 1/2 dl havredrik 

 
evt. kulør 

 
meljævning 

 
Tilbehør: kartoffelmos 

og kogt broccoli i  
buke er. 

 Enebærgryde 
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Mørbradene renses for sener og skæres i  
1 cm. tykke skiver. 
 
De brunes i den laktosefri margarine på  
panden. 
 
Krydres med salt og peber. 
 
Dere er brunes løgene. 
 
De øvrige ingredienser lsæ es og re en  
snurrer for svag varme i ca. 10-15 minu er  

l mørbradene er færdigstegte. 
 
Sovsen kan evt. jævnes med en meljævning. 
 
 
Tilbehør: Rødkålssalat, (se opskri  ) 

 

Ingredienser 
2 store mørbrad 

salt, peber 
2 løg i skiver 

50 g laktosefri  
margarine 

 
1/2 spsk vineddike 

1 dl laktosefri bouillon 
4 tsk lys dijonsennep 

1/2 – 1 tsk tørret 
estragon 

2 dl havredrik/eller 
havrefløde 

Estragonmørbrad 
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Ælt kødet med alle ingredienser, undtagen  
tomatpure, margarine og rasp. 
 
Smør en sandkageform, ca. 1 liter med  
laktosefri margarine. 
 
Fyld farsen i formen.  
 
Bland tomatpure og smeltet laktosefri  
margarine. Smør det over farsen. 
 
Drys laktosefri rasp over. 
 
Sæt formen på ovnristen midt i ovnen ved  
175 grader  i ca. 3/4 me. 
 
Hæld forsig gt skyen fra, når farsbrødet er bagt. 
 
Vend forsig gt ”brødet” ud på en stor tallerken  
og vend det igen om på serveringsfadet, så  
overfladen kommer opad. 
 
Skæres for i skiver. 
 
Tilbehør: Kartofler med krydderurter og grøn salat. 
 
Varia on. 
”Brødet” kan varieres med andre grøntsager,  
f.eks. bladselleri, porre, hvidløg og tomater. 

 
Ingredienser 

400 g hakket oksekød 
ca. 1 tsk salt 
1 knsp peber 

3 spsk laktosefri rasp 
1 æg 

2 spsk hakket persille 
3 spsk laktosefri  

bouillon 
2 spsk fintrevet løg 

1 lille finthakket  
peberfrugt 

1/2 tsk mian 
2 spsk koncentreret 

tomatpure 
20 g laktosefri  

margarine 
 

Farsbrød 
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Rør fiskemassen med saltet l det er fordelt. 
 
Tilsæt løg, olie, æg og havredrik  
(lidt ad gangen) og rør l massen er jævn. 
 
Rør mel og kartoffelmel i, krydr med peber og 
lad farsen hvile i køleskab 30 minu er  
(meget vig gt). 
 
Brun laktosefri margarine på panden og sæt  
frikadellerne på med en spiseske.  
 
Steg ved middelvarme ca. 3-4 minu er på  
hver side. Du kan også bage dem i ovnen på  
et stykke bagepapir - 20 minu er ved  
200 gr. varmlu . 
 
 
Tilbehør: kogte kartofler, smeltet laktosefri  
margarine, revet gulerodssalat og evt.  
laktosefri remoulade. 

 

Ingredienser 
400 g hakket frisk 

torsk 
50 g revet løg 

2 æg 
1 tsk salt 

3/4 dl havredrik 
1/4 dl olie 

3 spsk kartoffelmel 
3 spsk hvedemel 

gro kværnet peber 
 

Til stegning: 
laktosefri margarine 

 
 

 Fiskefrikadeller 
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Læg alle ingredienser i en røreskål og rør farsen  
med håndmixer i ca. 3 minu er. 
 
S l farsen i køleskabet mindst 15 minu er, gerne  
længere. 
 
Frikadellerne steges på en varm pande i ca. 4-5  
minu er på hver side. 
 
Frikadeller kan krydres med dit yndlingskrydderi,  
f.eks. knust hvidløg, basilikum, paprika eller andre  
krydderier e er ønske. 
 
Tip 
Æggehvider er at foretrække fremfor hele æg.  
De gør frikadellerne mere sa ige. 
 
Prøv at vende nogle baconskiver på panden –   
før du steger frikadellerne –  det giver frikadellerne  
en rig g god smag. 
 
Kødet kan ersta es af en blanding af 250 g hakket 
oksekød og 250 g flæskekød. 

 
Ingredienser 
500 g hakket  

skinkekød 
1 dl mel 

ca. 2 dl væske: 
havredrik, soyadrik, 

vand eller dansk vand 
eller laktosefri  

bouillon. 
 

1-2 æggehvider eller  
1 æg 

ca. 2 tsk salt 
ca. 1/4 tsk peber 

1 fintrevet løg 
 

Til stegning: 
laktosefri margarine 

Frikadeller 
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Smør et gra nfad med smeltet laktosefri  
margarine.Drys fadet med fint sigtet rasp. 
Tænd ovnen og inds l den på 180 grader. 
 
Rør melet ud i en tykbundet gryde med  
havredrikken. Pisk jævningen klumpfri.  
Tilsæt resten af væsken.  
Bring jævningen i kog under konstant piskning. 
 
Tilsæt fedtstoffet. Rør l det er smeltet. 
 
Tag gryden af varmen. Skil æggene.  
Rør æggeblommer i sovsen – en ad gangen. 
 
Pisk hviderne meget s ve. Vend fyldet i dejen. 
Vend hviderne meget forsig gt i dejen med en  
dejskraber ad to gange. 
 
Hæld dejen i gra nfadet. Dejen må kun fyldes 
3/4 op i fadet, da gra nen hæver meget. 
 
Sæt fadet på ovnristen på nederste ribbe i  
Ovnen i ca. 50-60 minu er. 
Se ikke l gra nen de første 40 minu er. 
 
Mærk med en kødpind om gra nen er  
gennembagt. 
 
Serveres omgående med en grøn salat. 

 
Ingredienser 

75 g mel 
2 dl havredrik 

ca. 1 1/2 dl grønsags-
vand eller laktosefri 

bouillon 
40 g laktosefri  

margarine 
4 æg 

salt, hvid peber 
 

Ca. 500 g fyld: 
f.eks. ituskårne kogte 
grøntsager, fisk, kød 
(kogt skinke), skaldyr 
eller en blanding af 

nævnte ingredienser. 
 

laktosefri rasp 
 

Tilbehør: 
grøn salat 

Gra n 
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Skør kødet i skiver, men ikke helt igennem. 
 
Skivede champignon og løg svitses i laktosefri  
margarine på panden. Tilsæt laktosefri rasp. 
Smag l med salt, peber og mian. 
 
Fyldet fordeles mellem skiverne, som holdes  
sammen med kødpinde (eller tands kkere). 
 
Stegen lægges i et ovnfast fad. 
 
Laktosefri bouillon hældes ved. 
 
Steges i ovnen ved 200 grader i ca. 1 me. 
 
E er stegning kan skyen jævnes med  
meljævning og man har en dejlig kra ig sovs. 
 
Tilbehør: Kogte kartofler og grøn salat. 

 
Ingredienser 

ca. 1 kg nakkefilet 
250 g champignon 

2 løg 
laktosefri rasp 

1 tsk salt 
friskkværnet peber 

1 tsk mian 
25 g laktosefri  

margarine 
ca. 1/2 l laktosefri 

bouillon 
 

HusarstegÊ 
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Svits løget i laktosefri margarine/olie l de er  
klare. 
Tilsæt skinken og rør i re en et par minu er. 
 
Hæld risene i, rør rundt.  
Spæd med tomater og bouillon. 
 
Tilsæt salt, peber, mian og hvidløg. 
 
Lad re en småkoge ca. 20 minu er. 
 
Tag låget bort og drys rejer over. 
 
Læg låget på igen og lad re en stå ldækket  
nogle minu er. 
 
Ved servering drysses med masser af persille. 
 
Tilbehør: Lun flütes/brød og grøn salat. 

 
Ingredienser 
1 hakket løg 

20 g laktosefri  
margarine/olie 

200 g skinke i tern 
2 1/2 dl rå ris 

1/2 l laktosefri  
bouillon 

1 ds hakkede  
tomater 

salt og peber  
3/4 tsk mian 
1 fed hvidløg 
200 g rejer 

 
Pynt: 

masser af persille 

Jambalaya 
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Skræl kartoflerne – riv dem på et gro  råkostjern. 
 
Hak løget fint. 
 
Rør kalkunkødet med æg, kartofler, løg, basilikum,  
hvidløg, salt og peber. 
 
Form 12 frikadeller og tryk dem let flade. 
 
Steg dem let gyldne i olie ved jævn varme,  
ca. 5 minu er på hver side. 
 
Serveres med tomat-blomkåls salat (se opskri )  
og løse ris eller bulgur. 

 
Ingredienser 
500 g hakket  

kalkunkød 
250 g kartofler 

1 løg (100 g) 
2 æg 

1 tsk basilikum 
1 fed hvidløg 

1 1/2 spsk olivenolie 
1 tsk salt 

1/2 tsk peber 
 

Kalkunku aÊ 
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Stød hvidløg og rosmarin i en morter eller hak  
det fint og rør det med olivenolie og peber. 
 
Mariner kotele erne heri et par mer. 
 
Brun dem dere er på begge sider på panden  
i laktosefri margarine. 
 
Skær squash, tomater og løg i skiver og læg  
det i et smurt (laktosefri margarine) ovnfast  
fad, drys med salt og peber. 
 
Læg de brunede kotele er ovenpå og sæt  
fadet i en 200 grader varm ovn i 20 minu er. 
 
 
Tilbehør: Brød eller løse ris, grøn salat. 
 
 
Tip 
Re en kan laves med andre slags kød,   
f.eks. kalv, mørbrad eller kylling. 

 
Ingredienser 

Marinade: 
6 fed hvidløg 

3 grene frisk rosmarin 
4 spsk olivenolie 

Peber 
 

4 svinekotele er 
 

salt og peber 
1 squash 

4 tomater 
1 løg 

25 g laktosefri 
margarine 

Kotele erÊmedÊrosmarin 
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Svits løgene i den laktosefri margarine l de er  
klare. 
 
Tilsæt kødet og rør l det har delt sig. 
 
Tilsæt champignon i skiver, peberfrugt og drys  
krydderierne over. 
 
Bland det hele godt og lad det simre ved svag  
varme et par minu er. 
 
Tilsæt raspen/skorperne (for at suge væden). 
 
Hæld blandingen samt tomater i et fad smurt  
med laktosefri margarine. 
 
Pisk æg og havredrik sammen og hæld det over  
kødet. S k lidt med en gaffel så æggemassen  
fordeler sig. 
 
Bages i ovnen ved 180 grader i ca. 40 minu er –  

l æggemassen er s v. 
 
Varia on: grøntsagerne kan udski es med andre  
slags grøntsager både friske og dybfrosne. De skal  
dog koges tørre inden anvendelse. 
 
Tilbehør: Serveres med sprød flütes, ris samt en  
grøn salat med tomatmayonnaise ( se opskri ) 

 
Ingredienser 

2 dl gro  hakket løg 
50 g laktosefri  

margarine 
500 g hakket oksekød 

250 g champignon 
1 peberfrugt i tern 
2-3 tomater i både 

1-2 tsk karry 
2 tsk oregano 
salt og peber 

evt. lidt presset  
hvidløg 

ca. 2-3 spsk laktosefri 
rasp/eller knuste  

fiberskorper 
4 æg 

1 1/2 dl havredrik 
 

Du kan også forsøge 
med andre krydderier, 

e er smag. 
 
 

Kød mbaleÊ 
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Hak, og svits løg og hvidløg i olie, lsæt  
oksekød og lad det simre med. 
 
Krydderier, bacon, sni ede grøntsager, vand  
og tomatpuré lsæ es, når kødet har ski et farve.  
Tilsæt evt. rødvin. 
 
Lad det simre 15 – 20 minu er.  
 
Bechamelsauce: 
Laktosefri margarine smeltes i en gryde, melet  
røres i og der røres l melet er opsuget. 
 
Havredrik lsæ es lidt ad gangen under piskning.  
Lad sovsen koge godt igennem. 
 
Lasagneplader, kødsovs og bechamelsauce  
fordeles lagvis i et ildfast fad. Begynd og slut  
med bechamelsauce. 
 
Hvis man kan lide det, kan der drysses rasp,  
grahamsmel eller revet lagret ost over lasagnen  
inden bagning. 
 
Sæ es i en kold ovn, der tændes på 200 grader  
i ca. 1 me.  
Skru evt. ned l 150 grader det sidste kvarter. 
 
Tilbehør: Grøn salat og en skål blandede oliven.  

 
Ingredienser 

250 g lasagne plader 
Fyld: 

2 hakkede løg 
500 g hakket oksekød 

100 g bacon i tern 
1 gulerod i skiver 

1 stængel bladselleri,  
i skiver. 

1-2 fed hakket hvidløg 
1 tsk oregano 
1 tsk mian 

1 tsk salt 
2 1/2 dl vand 

1 dl tomatpure 
friskkværnet peber 
evt. 1/2 dl rødvin 
Bechamelsauce: 

50 g laktosefri marg. 
50 g hvedemel 

1 –1 1/2 l havredrik 
1 tsk salt 

evt. revet muskatnød 

Lasagne 
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Det hakkede kød blandes godt med de øvrige  
ingredienser. 
 
Farsen formes l boller (små eller større, e er  
ønsket størrelse). 
 
Bollerne sæ es på en smurt (laktosefri margarine)  
bageplade og steges i ovnen i ca. 1/2 me  
ved 200 grader. 
 
Frikadellerne kan også steges (laktosefri margarine)  
på panden som almindelige frikadeller. 
 
 
Tip 
Smager dejligt sammen med kartofler i en eller  
anden varia on eller ris og grøn salat.  

 
Ingredienser 

1 kg hakket oksekød 
(lammekød kan  

ersta e ca. 250 g af 
oksefarsen, hvis man 

kan lide det) 
 

1 dl laktosefri rasp 
1-2 finthakkede løg 

3-4 fed presset hvidløg 
3-4 tsk oregano 

4 æg 
2 tsk salt 

1 tsk peber 
 

evt. 1-2 spsk hakket 
persille 

Frikadeller,Êgræske 
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Skær kød og peberfrugter i strimler, ananas i  
tern og porren i skiver. 
 
Smelt fedtstoffet i en gryde og svits karryen  
ca. 1 minut. 
Tilsæt kød, peberfrugt og porre og svits det  
ca. 5 minu er. 
Rør rundt af og l. 
 
Tilsæt ketchup og hakkede tomater.  
Lad det koge ved svag varme i ca. 10 minu er. 
 
Tilsæt ananas, smag l med hvidløg, paprika  
og peber. 
 
Varm re en igennem og server. 
 
Tilbehør: 
Serveres med løse ris, flütes og grøn salat  
med citron l. 
 
 
Tip 
Re en kan også laves med kalkunkød i tern  
i stedet for hamburgerryg. 

 
Ingredienser 

400 g kogt  
hamburgerryg  

1/2 rød peberfrugt 
1/2 grøn peberfrugt 

1 dåse ananas i skiver 
(225 g) 

1 porre i tynde skiver 
2 spsk laktosefri  

margarine 
2 tsk karry 

4 spsk tomatketchup 
1/2 ds hakkede  

tomater 
1-2 fed pressede  

hvidløg 
1/4 tsk paprika 
1 knsp peber 

OrientalskÊgryderet 
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Det halve hvidkål sæ es på en flad tallerken  
med den flade side nedad mod fadet. 
 
Grillpindene lsæ es kødstykker og grøntsags  
stykker e er smag og evt. farve. 
 
Grillpindene anbringes i det halve hvidkål. 
 
Det ser flot, festligt og indbydende ud. 
 
Skal det bruges som børnemenu nytårsa en kan  
fadet pyntes med nytårspynt. 
 
Giv evt. brød l –Êså er det en mæ ende og 
sund menu l børnefester. 
 
Tip 
Andre slags friske grøntsager kan bruges 
Kalkuntern, kyllingetern, svitset i laktosefri  
margarine 
fisk, kogt eller stegt evt. laks eller torsk 
 

 
Antal e er ønske 

 
grillpinde af træ 
cherry tomater 

store agurketern 
Grøn eller rød  

Peberfrugt i større 
stykker 

Evt. ananasstykker 
coktailpølser  
(laktose-fri 
frikadeller  
(se opski , 

men lav dem mindre 
og gerne lidt runde) 

 
1/2 hvidkål 

Pindsvin 
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Fiberskorperne trækker i havredrikken i 10  
minu er. 
Der lsæ es salt, peber, æg og hakket kød. 
 
Det hele røres godt sammen. 
 
Formes som et lille franskbrød, der lægges  
over i en lille bradepande eller ildfast fad,  
hvori der er smeltet 50 g laktosefri margarine. 
 
Baconskiverne lægges over farsen, der sæ es  
i køleskab. 
 
Kartoflerne skrubbes godt og skæres ud l både. 
Gulerødder skæres i skiver og porrerne i ringe. 
Alt svitses i en gryde i lidt laktosefri margarine  
ca. 5-6 minu er. 
 
Blandingen fordeles rundt om farsbrødet. 
 
Steger i ca. 55 minu er ved 190 grader. 
Kom lidt laktosefri bouillon ved, når der er  
gået ca. 20 minu er. 
 
Tip 
Champignonskiver kan evt. lsæ es  
blandingen. 

 
Ingredienser 

Delle: 
3/4 dl fiberskorper 

2 dl havredrik 
1 tsk salt 

friskkværnet peber 
500 g hakket kød  
(halv flæske og  

oksekød) 
1 æg 

8 skiver bacon 
 
 

10-12 kartofler 
3-4 gulerødder 

2-3 tomater 
2 porrer 

 
Laktosefri bouillon 
Evt. champignon 

SommerstuensÊkæmpedelle 
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Kødet brunes i den laktosefri margarine. 
 
Løgene hakkes gro  og svitses.  
 
Der krydres med salt, peber og paprika. 
 
De grønne pebre skæres i tern og lsæ es  
sammen med tomaterne og den laktosefri  
bouillon. 
 
Re en koger ved svag varme i 1/2 – 3/4 me. 
 
Når kødet er mørt, smages saucen l med  
citronsa , havredrik/havrefløde og sukker.  
 
Saucen jævnes evt. med en meljævning. 
 
Til sidst lsæ es evt. champignonskiverne. 
 
Serveres med ris og salat. 

 
Ingredienser 

3/4 – 1 kg skært  
svinesmåkød i tern 

3 store løg 
60 g laktosefri  

margarine 
1 spsk paprika 

1/2 spsk  
rosenpaprika 

2 grønne pebre 
1 ds hakkede  

tomater 
2 dl laktosefri bouillon 

1 dl havredrik/
havrefløde 

1 spsk citronsa  
1 tsk sukker 

 
evt. 250 g champignon 
 
 

Paprikagryde 
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Gæren udrøres i den lune væske. Salt, olie og  
mel lsæ es og dejen æltes godt sammen. 
 
Rulles ud l en cirkel og lægges på bagepapir  
på bagepladen. 
 
Fyldet kommes på med det samme. 
 
Pizzaen gra neres med det ønskede og  
drysses med oregano. 
 
Pizzaen hæver i ca. 20 minu er på et lunt sted. 
 
Bages ved 225 grader i ca. 20 minu er. 
 
Serveres med en let grøn salat og en skål  
blandede oliven 

 
2 personer 

25 g gær 
1 1/2 dl lunkent vand 

2 spsk olie 
1/2 tsk salt 

3 dl mel 
 

Tomatpure 
Fyld: 

F.eks. laktosefri  
pepperoni, skinke, 

grøn peber, lagret ost 
 

Gra nering: 
rasp  

grahamsmel  
Lagret ost 

 
Drys: 

tørret oregano  
 

Pizza,Êhur glavet 
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Dej: 
Rør gæren ud i vandet. Tilsæt olie, salt og mel.  
Slå dejen godt sammen.  
S lles l hævning et lunt sted i ca. 40 min. 
 
Tomatsauce: 
Smelt den laktosefri margarine i en gryde ved  
kra ig varme, men uden at det bruner. 
Svits løg og hvidløg heri.  
Tilsæt tomater, salt og sukker. 
Kog saucen ved jævn varme og uden låg i 20 min.  
Smag l, tomatsaucen skal være ”tør”. 
Ælt dejen godt igennem og rul den ud l en  cirkel  
på størrelse med bagepladen. Læg den på  
bagepapir. Tomatsauce fyldes ovenpå.  
 
Fyld: e er ønske og fantasi. 
Fyldet kan enten kommes direkte på pizza  
bunden eller ovenpå tomatsaucen. 
Pizzaen bliver mindre tør, hvis tomatsaucen er  
øverst. 
 
Pizzaen kan gra neres med rasp eller grahamsmel  
øverst  
Du kan også bruge revet lagret ost. 
Drys et lag oregano over l allersidst. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 20 minu er. 
Pizzabunden kan evt. forbages 5 min. 
Serveres med grøn salat og en skål blandede oliven. 

 
2-3 personer 

Dej. 
10 g gær 

1 1/4 dl lunkent vand 
1 spsk olie 

1/2 tsk gro  salt. 
200 g pizza mel, eller 
almindelig hvedemel 

 
Tomatsovs: 

25 g laktosefri  
margarine 

2 gro hakkede løg 
1 fed hakket hvidløg 

1 ds hakkede tomater 
1/2 tsk gro  salt 

1/2 tsk sukker 
 

Fyld e er ønske, 
Laktosefri pepperoni, 
Skinke, grøn peber i 

ringe, majs  
evt. lagret ost  

Pizza 

         66  



 

 

 
Pil løg og hvidløg og hak dem fint. 
 
Skær bladselleri og peberfrugt i mindre tern. 
 
Skræl og riv gulerødderne. 
 
Opvarm olien og svits løg, hvidløg og kødet  
sammen. 
Tilsæt grøntsagerne og svits dem i ca.  
2 minu er. 
 
Bland de rå ris i og rør rundt. 
 
Tilsæt laktosefri bouillon, tomater og mian  
og bring re en i kog. 
 
Kog re en ved svag varme under låg i  
ca. 20 minu er. 
 
Smag l med salt og peber. 
 
Serveres med Tomatsalat og brød. 

 
Ingredienser 

2 løg 
4 fed hvidløg  

(kan udelades) 
2 s lke bladselleri 

2 grønne peberfrugter 
2 gulerødder 

2 spsk olie 
500 g hakket  

oksekød 
5 dl rå ris 

6 dl laktosefri bouillon 
2 ds hakkede  

tomater 
4-6 spsk mian 
salt og peber 

RissotoÊmedÊoksekød 
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Kartoffelmos: 
Kog kartoflerne og mos dem med laktosefri  
margarine, salt og peber. 
 
Rens og snit grøntsagerne fint. 
 
Varm olien, svits karryen, lsæt kød og grøntsager. 
Varm igennem et par minu er. 
Tilsæt laktosefri bouillon, tomatpuré, salt og  
peber. 
 
Hæld blandingen i en smurt (med laktosefri  
margarine) ildfast fad, dæk med kartoffelmos,  
drys med laktosefri rasp og laktosefri  
margarinekla er. 
 
Bages ved 200 grader i 45 minu er l pien er  
gylden. 

 
Ingredienser 

800 g kartofler 
2 æg 

1 spsk laktosefri  
margarine 
1 tsk salt 

friskkværnet peber 
 

2 porrer 
1/2 selleri 

2 gulerødder 
1 pas nak 
2 spsk olie 

1 spsk karry 
500 g hakket  

oksekød 
1 dl laktosefri bouillon 
1 lille dåse tomatpuré 

 
laktosefri rasp 

laktosefri margarine 

ShepherdsÊpie 
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Porrerne renses, skær dem i skiver på 2 cm.  
Kog dem i saltet vand i ca. 4 minu er. Hæld  
dem straks l afdrypning. 
 
Hæld salt på fiskefilet'erne og lad dem ligge  
i 10 minu er. Skyl og tør dem. 
Skær dem i brede strimler på 3-4 cm. 
Skær peberfrugten i strimler. 
 
Karrysovs: 
Damp hakket løg i laktosefri margarine, l det  
er klart.  
Tilsæt karry. Mængden a ænger af hvor  
god en kvalitet og hvor stærk din karry er. 
Lad karryen svitse lidt med, inden melet  

lsæ es under omrøring, l det er opsuget. 
 
Havredrikken lsæ es under konstant piskning.  
Kog sovsen igennem 2 minu er. 
Tag gryden af varmen og rør de hele æg i sovsen. 
 
Smør et højt ovnfast fad med laktosefri  
margarine. 
Læg porrerne i bunden, dere er fisken og  
herover peberfrugten. Hæld al sovsen over. 
 
Bages i ovn ved 175 grader i ca. 35-45 min. 
 
Servér med ris, citronbåde samt grøn salat. 
 

 
Ingredienser 

5-8 porrer  
(renset vægt 800 g) 

 
600 g sej,  

kuller eller torskefilet 
1 rød peberfrugt 

 
Karrysovs: 

50 g laktosefri  
margarine 

1 løg 
1-3 tsk karry 
5 spsk mel 

6 dl havredrik 
(eller 3 dl. Havredrik 
og 3 dl. Havrefløde) 

2 æg 

SkipperkonensÊfiskefad 
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Peberfrugter og løg skæres i terninger og koges  
sammen med tomater og krydderier  
i ca. 15 minu er. 
 
Torskestykkerne lægges i bunden af et ildfast fad,  
krydres med salt og peber og grøntsags saucen  
hældes over fisken. 
 
Havregryn og mel blandes i en skål, laktosefri  
margarine lsæ es og l sidst lsæ es  
laktosefri rasp.  
Blandingen røres rundt og drysses over  
grøntsagerne. 
 
Laktosefri margarinekla er fordeles henover. 
 
Fadet s lles i ovnen ved 200 grader i ca.  
1/2 me l re en er lysebrun. 
 
Serveres med kartofler eller løse ris og  
en grøn salat.  

 
Ingredienser 

500 g frosne eller 
 friske torskefileter 
eller torskestykker 

 
2 løg 

2 røde eller grønne 
peberfrugter 

1 ds hakkede tomater 
1/2 tsk mian 
1/2 tsk merian 
1/4 tsk fennikel 

1 tsk salt og peber 
 

1 dl havregryn 
3/4 dl fuldkorns 

hvedemel 
20 g laktosefri  

margarine 
50 g laktosefri rasp 

 
lidt laktosefri  

margarinekla er.  

SprødÊfiskeret 
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Når du skal lave steg som hovedret kan du blot  
følge forskri en for, hvordan og hvor længe  
den skal steges enten i ovn eller i stegegryde. 
 
Fordelen ved at lave en steg, er at den som regel  
ikke skal blandes med andre ingredienser udover  
nogle grøntsager. 
Men der er nogle gode metoder l, hvordan  
Man kan lave en god steg og få sig en rig g  
kra ig sauce ud af det. 
 
Oksesteg 
Stegen lægges på risten i ovnen. Nedenunder  
s lles et fad med grøntsager og væde. 
Stegen vil dermed under stegningen dryppe al  
sin kra  ned i fadet. 
Når stegen er stegt færdig kan du blot jævne  
saucen i fadet. 
 
Du kan også vælge at grydestege en kylling,  
rullesteg o.s.v. 
Hvis du pu er lidt grøntsager, krydderurter,  
salt og peber samt lidt væde ved stegen og lader  
stegen grydestege 1 mes d (alt e er vægt)  
kan du på samme måde blot jævne den sauce,  
der er lbage når du har taget stegen op. 
 
Svinekam/ribbensteg steges i ovnen med vand  
e er forskri en. Kødet saltes godt forinden.  
E er stegning jævner du saucen. 
 
Færdiglavede jævningsprodukter indeholder o e 
mælkebestanddele - læs gerne varedeklara onen. 

 
 Husk laktosefri  

margarine l stegning 
 
 
 
 
 
 

Oksesteg 
 
 
 
 
 
 

Grydestegning 
 
 
 
 
 

Svinekam/Ribbensteg 
 

Vær opmærksom på 
jævningsprodukter 

StegeÊogÊsaucer 
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Skræl kartoflerne og skær dem i store terninger. 
Skær porrer og gulerødder i skiver. 
 
Kog alle grøntsager knap møre af flere omgange. 
 
Kom dem i et smurt (laktosefri margarine) fad 
og bland med persille. 
 
Kog 4 dl af havredrikken og jævn med mel udrørt i  
1 dl havredrik. 
 
Smag l med revet muskatnød, salt og peber. 
 
Hæld saucen over grøntsagerne. 
 
Hæld laktosefri rasp henover re en og lsæt  

l sidst laktosefri margarinekla er. 
 
Gra ner i 25 minu er ved 225 grader. 
 
Serveres gerne l en kødret. 
 
Tip 
Du kan ski e grøntsagerne ud med dine egne 
favoritgrøntsager. 

 
Ingredienser 
1 kg kartofler 

2 porrer (300 g) 
4 gulerødder (400 g) 
250 grønne bønner 

2 spsk hakket persille 
 

Sauce: 
5 dl havredrik 

3 spsk mel 
1 tsk salt 

1 tsk revet  
muskatnød 

 
25 g laktosefri  

margarinekla er. 
 

Evt. laktosefri rasp 
eller rugmel 

Gra neredeÊgrøntsager 
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Skræl kartoflerne og skær dem i tynde skiver. 
 
Læg dem lagvis med krydderier og løg i et fladt  
smurt (laktosefri margarine) ovnfast fad. 
 
Hæld havredrikken over kartoflerne. 
 
Det kan være en fordel at bruge en blanding  
af havredrik og havrefløde f.eks. Halvt af hver.  
Så bliver gra neringen lidt mere lækker. 
 
Tilsidst fordeles laktosefri margarinekla er  
henover kartoflerne. 
 
Kan evt. drysses med laktosefri rasp eller  
revet lagret ost. 
 
Bage d ca. 1 1/4 me ved 180 grader  
 
Kartoflerne kan serveres l lammesteg,  
oksesteg, stegt kylling eller som en  
selvstændig ret med grøn salat l. 
 
Tip 
Du kan krydre kartoffelblandingen e er  
din egen smag. 

 
Ingredienser 
1 kg kartofler 

1-1 1/2 tsk gro  salt 
friskkværnet peber 

1/2 tsk revet  
muskatnød 

2 hakkede løg 
evt. 1 fed knust  

hvidløg 
1/4—1/2 l havredrik 

30 g laktosefri  
margarinekla er 

 
evt. laktosefri rasp 

 

Gra neredeÊkartofler 
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Grønne salater er al d et sundt og velsmagende  

lbehør l diverse re er. 
 
Man kan vælge at sammensæ e sin salat  
nøjag g, som man har lyst l. 
 
I afsni et dressinger finder du opskri er på både  
en olie-eddike dressing og laktosefri creme-fraîche  
dressing. 
 
Grønne salater kan spises alene som en  
selvstændig ret, blot med et stykke godt brød l. 
 
Men en grøn salat kan også lsæ es kød af en  
eller anden art, f.eks. Skinke, kylling, svitset hakket  
oksekød krydret med salt og peber, kalkun, laks,  
rejer o.s.v. 
 
Ved lsætning af lidt kød har du en sund og  
mæ ende frokostret. 

 
Ingredienser 

grøn salat 
iceberg salat 

kinakål 
tomater 

grøn agurk 
grøn eller rød peber 

avocado 
ærter 

gulerødder 
forårsløg 

blomkål i buke er 
broccoli i buke er 

squash 
bønner 
hvidløg 

soltørrede tomater 
 

Forskellige frugter: 
rosiner 

appelsin 
æbler 

nødder 

GrønneÊsalater 
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Gulerødderne rives gro . 
 
Æblerne skæres i tern. 
 
Gulerødder og æbler blandes med rosiner  
og appelsinsa . 
 

 
Ingredienser 

4-5 store gulerødder 
1-2 madæbler 

50 g rosiner 
1 dl friskpresset  

appelsinsa   
eller  

god appelsinjuice 
 
 

Gulerodssalat,Êrevet 
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Skræl kartoflerne og kog dem uden salt l de er  
”godt” kogte. 
 
Mos kartoflerrne med en el-pisker.  
Tilsæt ca. 1 dl kogende kartoffelvand og ca. 1 dl  
kogende havredrik /havrefløde under konstant  
piskning. 
 
Tilsæt laktosefri margarine og vend evt.  
Æggehviden  
i. 
 
Tilsæt salt og peber e er smag. 
  
 
Drysses med hakket kryddergrønt  
(f.eks. persille). 

 
Ingredienser 

3/4 kg kartofler 
ca. 2 1/2 dl havredrik 

(eller havrefløde)  
og kartoffelvand  
(ca. halvt af hver) 

 
salt, hvid peber 
25 g laktosefri  

margarine 
 

evt. 1 s pisket  
æggehvide 

(pasteuriseret) 
 

 

Kartoffelmos 
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Kartofler smager godt på alle mulige måder, blandet  
med dejlige råvarer, gra neret, kogt, stegt, moset,  
bagt, lavet som gra n eller blot som en kartoffel- 
salat, varm eller kold. 
 
Kartoflen er en god og sund grøntsag med mange  
varia onsmuligheder som lbehør. 
 
Der findes forskellige forslag l kartoffelre er i  
De e afsnit. 
Men en nem måde at få sine kartofler l at  
smage på kunne være at lægge dem i skiver,  
lagvis i en bradepande. 
Krydr med salt, peber og f.eks. hvidløg. 
Læg et stykke kød/steg ovenpå kartoflerne  
f.eks. en lammesteg. Krydr kødet e er smag. 
Tilsæt laktosefri bouillon l kartoflerne og sæt  
det i ovnen l kødet er mørt. 
Derved fordeles kødsa en over kartoflerne. 
 
Kødet kan også lægges på en rist ovenpå  
bradepanden, dermed drypper sa en på  
kartoflerne. 
 
Kødrest med kartoffelmos i ovn. 
Er der en rest kødsovs lbage, så prøv at lave en  
kartoffelmos og hæld den over kødsovsen. 
Den skal hældes i en ret høj form. 
Sæt det hele i ovnen l det er varmt og  
kartoffel-mosen er gylden.  
Spises med en grøn salat 
Det smager herligt – synes både små og store. 

 
Kartofler på mange 

måder 

Kartoffelre er 
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Kartoffelskiverne blandes med det finthakkede  
løg. 
 
Dressingen røres sammen og smages l. 
 
Hæld dressingen over kartoffelblandingen og  
bland forsig gt salaten. Smag den l evt. med salt. 
 
S l salaten koldt mindst 10 minu er før den skal  
serveres. 
 
Drys f.eks. friskklippet purløg inden servering. 
 
Serveres l f.eks. frikadeller og en let grøn salat. 
 
 
Tip 
Miracle whip kan ersta e samme mængde   
mayonnaise. 
 
Dressing kan også laves som laktosefri  
creme fraîche dressing – se afsni et Dressinger. 

 
Ingredienser 
3/4 kg kogte  

kolde kartofler 
2 spsk finthakket løg 

 
 

Dressing: 
100 g laktosefri  

mayonnaise  
1/2 dl havredrik 

1 tsk Dijonsennep 
ca. 1 spsk citronsa  
1 bdt klippet purløg 

eller dild 
salt og peber 

 

KartoffelsalatÊ,Êkold 
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Skær kartoflerne i skiver.  
 
Skær løgene i tynde skiver. Kog dem i bouillon  
uden låg l de er klare. 
 
Læg kartoffelskiverne i gryden og dæmp  
varmen. 
Tilsæt krydderier, eddike og evt. laktosefri  
margarine. 
 
Vend det forsig gt i salaten. 
 
Kog salaten ved svag varme, l den er jævn,  
uden at kartoflerne går i stykker. 
 
Tilsæt evt. havredrik/havrefløde 3-4 minu er  
før salaten anre es. 
 
Smag salaten l. 
 
Anret salaten. Drys fintklippet purløg over. 
 
Serveres med f.eks. frikadeller eller stegt  
flæsk og rødbeder og evt. en let grøn salat. 

 
Ingredienser 

3/4 kg små kogte  
faste kartofler 

2 mellemstore løg 
ca. 2 dl laktosefri 

bouillon 
evt. 20 g laktosefri 

margarine 
1-2 spsk estragon eller 

vineddike  
(kan udelades) 

 
salt, hvid peber 
evt. 1-1 1/2 dl 

 havredrik/havrefløde 
1 lille bdt purløg 

 

Kartoffelsalat,Êvarm 
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Kartoflerne koges i letsaltet vand (må ikke  
blive melede). 
 
Når de er a ølede skæres de i forholdsvis  
tykke skiver. 
Kartofler og de skårne grøntsager blandes. 
 
 
Alle ingredienser l dressingen blandes  
sammen og smages l med salt og peber. 
Den skal røres rundt inden man hælder den  
over kartoffelblandingen. 
 
Dressingen hældes over og vendes i kartoffel- 
salaten. 
Det hele står og trækker i ca. 1/2 mes d,  
gerne længere på et køligt sted. 
 
Serveres l grillet kød eller f.eks. frikadeller. 
 
Tip 
Grøntsagerne i kartoffelsalaten kan varieres  
e er ønske. Næsten alle friske grøntsager kan  
bruges i en kold kartoffelsalat. 
 
Kartoffelsalaten kan også lsæ es 250 g kogte  
skinketern og spises som en selvstændig  
frokostret, evt. med brød l. 

 
Ingredienser 
2 kg kartofler 
1 grøn peber 
1 agurk i tern 

1 bakke 
 cherry tomater 

100 g grønne ærter 
evt. 1 squash i tern 

1 stort hakket løg eller 
4 små forårsløg 

 
 

Dressing: 
ca. 1 dl olie 
ca. 2-3 spsk  

rødvinseddike eller  
Balsamico vineddike 
1-2 fed knust hvidløg 

1-2 spsk hakket purløg 
1 spsk citronsa  

1 tsk Dijonsennep 
salt og peber 

 

KoldÊkartoffelsalatÊmedÊolie 
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Kryddersmør serveres koldt lige fra køleskabet  

l f.eks. det grillede kød eller de rygende varme  
grøntsager. 
En bagt kartoffel med en god klat kryddersmør  
og et drys salt smager også rig gt godt. 
 
Karrysmør: 
Laktosefri margarine røres med karry, salt og  
peber e er smag. 
 
 
Kryddersmør med soltørrede tomater: 
Laktosefri margarine røres med de soltørrede  
hakkede tomater, frisk basilikum og hakkede  
sorte oliven. 
 
 
Krydderurtesmør: 
Laktosefri margarine røres med hakkede  
blandede krydderurter, 1 spsk. dijonsennep,  
lidt citronsa  og salt og peber e er smag. 
 
Hvidløgssmør: 
Pressede hvidløg blandes med margarine, salt  
og peber og evt. persille. 
 
Lav din egen Kryddersmør: 
Prøv at røre laktosefri margarine op med  
nogle af de krydderurter eller krydderier,  
der smager dig.  

 
Grundsmør: 

200 g laktosefri  
margarine 

 
Karrysmør: 
2 tsk karry 

salt og peber  
 

Kryddersmør med sol-
tørrede tomater: 

10 soltørrede tomater 
frisk basilikum 

sorte oliven  
 

Krydderurtesmør; 
4 spsk krydderurter  

f.eks. persille, dild og 
purløg 

 
Hvidløgssmør: 

5-6 fed pressede  
hvidløg  

Kryddersmør,Êlaktosefri 
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Pastare er er en populær spise, især blandt  
børn og unge. 
 
Pasta kan koges i en gryde og lsæ es olie,  
vand og salt og evt. laktosefri bouillon, hvis du  
ønsker den skal smage af noget mere. 
 
Pasta kan spises både varm og kold. 
 
Pasta kan spises som en selvstændig ret, med  
grøntsager og små kødstykker i. 
 
Pasta spises o e som lbehør l kødre er f.eks.  
en kødsovs, men er også gode l pastasalater  
med forskelligt fyld. 
 
Man kan meget let sammensæ e sin egen  
pastamenu. 
 
Tip 
Man kan f.eks. svitse kogt pasta på panden,  

lsæ e nogle grøntsager e er smag og evt.  
kødstykker.  
Når re en er blevet varmet godt igennem   

lsæ es evt. kinesisk soyasovs, lidt salt og peber 
 – det giver en dejlig smag. 

 
Pasta 

pasta skruer, penne, 
møllehjul, spaghe , 

o.s.v. 
 

Pasta kan købes i et 
utal af varia oner  
Frisk eller tørret 

 
Pasta indeholder nor-

malt ikke laktose. 
 

Vær dog opmærksom 
på varedeklara onen. 

 

Pastare er 
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Rens og skyl porrerne, skær dem i ringe og  
damp dem 2-3 minu er under låg i 2 dl vand  
med 1/2 tsk salt. 
Hæld porrerne i en sigte og gem kogevandet. 
 
Smelt laktosefri margarine og lsæt melet. 
Spæd med porrevandet eller havredrik 
/havrefløde og rør en sovs af blandingen. 
Koges ca. 4-5 minu er. 
 
Tag gryden af varmen og rør en æggeblomme i  
ad gangen og rør godt for hver æggeblomme. 
Smag l med salt, peber og evt. muskat. 
 
Pisk hviderne s ve og vend dem i dejen  
sammen med porrer. 
Fyld dejen i en smurt (laktosefri margarine) og  
raspet gra nskål og drys laktosefri rasp og  
laktosefri margarinekla er ovenpå. 
 
Bages ved 175-180 grader i ca. 45 minu er. 
 
Gra nen serveres direkte fra ovnen. 

 
Ingredienser 

4-5 store porrer 
salt og peber 

2 spsk laktosefri  
margarine 
2 spsk mel 

1 dl havredrik,  
havrefløde eller  

porrevand 
4 æg 

2 spsk laktosefri rasp 
25 g laktosefri  

margarinekla er 
evt. 1 knivspids  

muskatnød 

Porregra n 
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Alle grøntsagerne skæres i større tern og  
fordeles på en wok eller pande.  
Dressingen hældes over og det hele svitser  
ved høj temperatur i ca. 4 minu er. 
 
Dressing: Alle ingredienserne blandes i en  
lille skål og hældes over grøntsagerne. 
 
Du kan bruge forskellige slags grøntsager alt  
e er smag. De skal dog være af den grovere slags  
for at grønsagsblandingen skal være vellykket. 
 
Serveres rygende varm evt. garneret med  
hakket Persille l f.eks. marineret kylling, fisk eller en  
oksebøf.  
 
Smager himmelsk - er en let og hur g  
grøntsagsret. 
 
God både sommer og vinter 

  
Ingredienser 

100 gr. Squash 
100 gr. Broccoli 

100 gr. Porre 
100 gr. Gulerødder 

100 gr. Rødløg 
100 gr. Rød, gul eller 

grøn peber. 
Evt. persille 

 
 

Dressing 
3 spsk. Olivenolie 

2 spsk. Hvidvinseddike 
1 tsk. Knust ingefær 
1 tsk. Rød karrypasta 
1-2 pressede hvidløg 

1/2 lime 
Salt 

Peber  
(evt. citronpeber) 

ThaiÊsalat 
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Kartoflerne skrælles og skæres i både. 
 
Fordeles i et jævnt lag på bagepapir eller en  
smurt (med vegetabilsk olie) mindre  
bradepande. 
 
Olien blandes med kartoflerne. 
 
Krydres med salt, peber og Herbes de Provence  
krydderi, e er smag.  
Kartoflerne bages i ovnen ved 200 grader i  
ca. 25 -30 minu er, l de er let lysebrune. 
 
Er velegnet sammen med f.eks. steg og kødre er. 
 
Tip 
Andre krydderier f.eks. oregano, basilikum  
eller mian kan bruges i stedet for  
Herbes de Provence.  

 
Ingredienser 
1 kg kartofler 

1/2 dl vegetabilsk olie 
gro  salt 

friskkværnet peber 
1-2 tsk  

Herbes de Provence 
urter -  

Eller urter e er smag 

ProvenceÊkartofler 
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Ris findes både som brune, sorte og hvide ris. 
 
Bulgur er en mellem ng mellem ris og pasta,  
men spises nok mest som et alterna v l ris. 
 
Ris kan bruges som lbehør l mange re er. 
Ris kan også bruges som en ingrediens i en  
sammenkogt ret. 
 
Ris er også velegnet l fiskere er og karryre er. 
 
Hvis du har en rest kolde ris kan du lave en  
hur g og nem ret på følgende måde: 
 
Du svitser de kogte ris i laktosefri margarine på  
en stegepande, derpå lsæ er du udvalgte  
forskellige kogte eller friske grøntsager  
som du kan lide. 
 
Du kan også lsæ e nogle rester kødstykker og  
lade det hele svitse, l det er varmt og har  
taget farve.  
 
Til sidst kan du krydre med f.eks. salt og peber,  
kinesisk soyasovs og måske citronsa . 
 
Brød eller grøn salat kan serveres l. 

 
Ris og bulgur 

Risre er 

         86  



 

 

 
Rødkålene sni es fint, evt. i Foodprocessoren. 
 
Peberroden findeles let. 
 
Dressingen blandes sammen og vendes i  
kålen. 
Pas på ikke at få for meget dressing i kålen,  
så salaten bliver ”vandet”. 
 
S lles koldt i 15 minu er inden servering. 
 
Smager dejligt l Estragon mørbrad, se opskri . 

 
Ingredienser 

1/2 rødkål  
 

Dressing 
ca. 1 spsk sukker 

1 –2 tsk. 
revet peberrod 

(eller e er smag) 
100 g Miracle whip 

4 dl havrefløde 

Rødkålssalat 
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Kartoflerne pilles, rives gro  og drysses med  
salt. 
 
Godt halvdelen af den laktosefri margarine 
varmes kra igt på en stor stegepande. 
 
Kartoflerne kommes på panden og trykkes l en  
stor, flad pandekage, som steges i 15 minu er  
ved svag l middel varme. 
 
Lad den halvstegte pandekage glide over på et  
fladt fad, varm resten af den laktosefri margarine  
på panden, vend kartoffelkagen lbage på panden, 
og steg den på den anden side i yderligere 15 min. 
 
Rös  smager bedst l kødre er med sauce. 
 
Tilberednings d: 45 minu er 
 
Tip 
Kan krydres ekstra med sine yndlingskrydderier,  
hvis man ønsker det. 

 
Ingredienser 

750 g letkogte  
kartofler, helst - fra  

dagen i forvejen 
salt 

80 g laktosefri  
margarine 

 
 
 

Varia on: 
lav en blanding af:  

350 g rå, revne 
 kartofler 

350 g kogte, revne 
kartofler 

1 finthakket løg 
80 g laktosefri  

margarine 
salt 

Rös  
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Snit kålen ret fint. 
 
Kog den i saltet vand 
hvidkål: 12-15 minu er 
spidskål: ca. 5 minu er 
savojkål: 6-8 minu er 
 
Ryst mel og havredrik l en jævning og  
hæld den i kålen under omrøring. 
 
Kog stuvningen 5 minu er uden låg. 
Smag l med peber og evt. revet  
muskatnød og fedtstof. 
 
Server f.eks. frikadeller og rødbeder l. 
 
Havredrik blandingen kan evt. fordeles med  
halvdelen havredrik og halvdelen havrefløde. 
 
Tip 
Kan evt. legeres med en æggeblomme,  
pasteuriseret. 
Se opskri  på Suppelegering. 

 
Ingredienser 
800 g hvidkål  

( ca.1/2 hoved eller 
lsvarende mængde  

spids–  
eller savojkål) 

 
2 dl vand 

1-2 tsk salt 
4 spsk mel 

4 – 4 1/2 dl havredrik 
evt. 15 g laktosefri 

margarine 
friskkværnet peber 

evt. friskrevet  
muskatnød 

StuvetÊhvid-,Êspids-,Êsavojkål 
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Del blomkålen i buke er. 
Skær gulerødder i tykke skiver. 
Skær tomaterne i både. 
 
Kom gulerødder i en gryde og læg blomkålen  
over, lsæt 2 dl vand og 1 tsk salt. 
Kog under låg i 5 minu er. 
 
Tag gulerødder/blomkål op og kom tomater i  
gryden.  
Kog dem 10 minu er uden låg. 
 
Smag tomaterne l med vineddike, honning og  
peber og evt. mere salt. 
Vend gulerødder og blomkål i tomatsalaten. 
 
Kan med fordel serveres l løse ris, bulgur og  
Kalkunku a (se opskri ). 

 
Ingredienser 

1 stort blomkål  
(ca. 800 g) 

4 gulerødder  
( ca. 400 g) 

1/2 kg tomater 
1 1/2 spsk  

Balsamico-vineddike 
2 tsk honning 

Peber, salt 

Tomat-blomkålssalat 
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Dressinger  
og  

sovse 
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Hak hvidløgene meget fint og stød dem l en  
jævn masse i en morter sammen med saltet. 
 
Har man ingen morter, kan man bruge den flade  
side af en tung, bred kniv l at mose dem med. 
Du kan også anvende en blender. 
 
Kom æggeblommerne i en skål og pisk  
hvidløgsmassen i. 
 
Tilsæt olien, som ikke må være kold, dråbevis i  
begyndelse og lidt mere ad gangen e erhånden  
som olien optages. 
 
Pisk ua rudt. 
 
Tip 
God sauce l rejer, jomfruhummere, grillet fisk  
eller lammekotele er - eller l at røre i en  
fiskesuppe. 

 
Ingredienser 

6 fed pillede hvidløg 
1/2 tsk salt 

2 æggeblommer,  
pasteuriserede 
2 dl olivenolie 

 

Aioli,Êhvidløgsdressing 
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Alle dele røres eller blendes sammen. 
 
Dip’en kan bruges l franske kartofler  
eller fondue. 
 
Den kan også bruges som smørepålæg. 

 
Ingredienser 

1 moden avocado 
2 tsk citronsa  
1/2 – 1 tsk salt 

1 fed presset hvidløg 
 
 

AvocadoÊdip 
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Alle ingredienserne blandes i en lille skål. 
 
Dressingen kan med fordel bruges på  
grøntsager lberedt i wok eller på pande. 
 
Skær 5-600 gr. grøntsager i større stykker.  
Brug f.eks. squash, porrer, røde, gule eller  
grønne pebre, blomkål, gulerødder, broccoli  
eller rødløg. 
 
Alle grøntsagerne skæres i større tern og  
fordeles på en wok eller pande.  
Dressingen hældes over og  
det hele svitser ved høj temperatur i  
ca. 4 minu er. 
Smager himmelsk og er en let og hur g  
grønsagsret. 
 
Kan serveres med f.eks. marineret kylling,  
stegt torsk eller en oksebøf. 
Krydres l sidst med hakket persille 
 
Tip 
I stedet for hvidvinseddike kan anvendes  
andre former for kryddereddiker. 

 
Ingredienser 

3 spsk. olivenolie 
2 spsk. hvidvinseddike 

1 tsk. knust ingefær 
1 tsk. rød karrypasta 
1-2 pressede hvidløg 

1/2 lime 
Salt 

Peber  
(evt. citronpeber) 

Asia skÊdressing 
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Mayonnaise røres med havredrik. 
Det øvrige lsæ es og der røres rundt.  
Krydderier og citronsa  lsæ es e er smag. 
Du kan ersta e mayonnaise med Miracle whip,  
krydr. gerne dressingen e er smag - f.eks. kan  
du bruge 3-4 dråber vineddike, det giver en  
lidt mere krydret smag.   
 
En dressing er smag og behag og du kan krydre  
den med lige det du har lyst l - både friske  
og tørrede krydderier. 
 
 
 
Alle dele blandes og står og trækker i køleskab. 
Hakket kryddergrønt kan f.eks. være 1 dl af alle  
tre dele kryddergrønt lsammen.  
Lidt hakket løg kan give ekstra smag.  
Står i køleskab 1 mes d inden servering.  
 
 
Alle dele blandes og står og trækker i køleskab  
1 mes d. 
 
Presset hvidløg lsæ es e er smag l 
grunddressingen.  
S lles i køleskab ca. 1/2 mes d inden den  
skal bruges. 

 
Grunddressing 
100 g laktosefri  

mayonnaise 
1/2 dl havredrik 

1 tsk dijonsennep 
1/2 – 1 tsk salt 

friskkværnet peber 
citronsa  

 
Grøn dressing: 
Grunddressing 

purløg, dild, persille, 
salt og peber  

 
Karrydressing: 
Grunddressing 
1-2 spsk karry 

evt. lidt asparges vand 
 

Hvidløgsdressing: 
Grunddressing 

1-2 fed presset hvidløg 
e er smag 

Creme-fraîche,Êlaktosefri 
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Alle dele blandes, dressingen bliver l en ensartet 
Blanding gullig dressing. 
Kan evt. hældes over salaten eller gives l. 
 
Dressingen skal s lles koldt og røres rundt  
umiddelbart inden servering. 
 
I denne dressing er der brugt citron sammen  
med olie. 
Men du kan sagtens udski e citronen med en 
god hvid-, rød-, eller balsamicoeddike. 
Ideer l olie-eddike dressinger er utallige.  
 
Denne opskri  er en god grunddressing, men  
ingredienserne kan ski es ud og lsæ es andre  
på mange, mange måder – lige netop e er den  
smag du bedst kan lide.  
Men brug gerne forholdet 3 dele olie og  
2 dele citron/eddike. 
 
Friske hakkede krydderurter kan også med  
fordel bruges i en olie-eddike dressing. 
 
Dressingen vækker al d lykke - så brug den gerne  

l alle former for grønne salater eller f.eks.  
rucolasalat med kylling, uhm 
 
 
 

 
Ingredienser 

3 spsk olivenolie  
(eller anden  

vegetabilsk olie) 
2 spsk. citronsa  

2 tsk. grov  
Dijonsennep 

En knivspids sukker 
Lidt salt  

Friskkværnet peber  
e er smag 

 
evt. presset hvidløg 

 

Olie-citronÊdressing 

         96  



 

 

 
Hvis du mangler lidt spændende at smøre på  
brødet i stedet for laktosefri margarine kan  
de e anbefales: 
 
Alle dele blandes og pu es i blenderen ind l  
det har en smørag g konsistens. 
 
Blandingen kan også findeles med en  
håndmixer, men så bliver den knap så findelt. 
 
Tapenaden skal spises kold. 
 
Kan opbevares i tætslu ende glas i køleskab  
i ca. 1 uge. 
 
Tip 
Oliventapenade kan med stor succes gives l  
italienske brød/lang dshævet brød som en  
lille forret - an pas  som det hedder på 
Italiensk. 
 
Kan også spises sammen med brød l et glas vin. 
 
Kan bruges som en laktosefri kryddersmør. 

 
Ingredienser 

150 g grønne oliven 
uden sten 

150 g sorte oliven 
uden sten 

10-20 soltørrede  
tomater i glas,  

lsæ es e er smag 
evt. 2-3 fed  

hakkede hvidløg 
 

Oliventapenade 
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Laktosefri mayonnaise og ketchup blandes. 
 
De øvrige krydderier lsæ es e er smag. 
 
S lles koldt inden servering. 
 
Tip 
Tomatmayonnaise smager dejligt l  
f.eks. kra ige kødre er. 

 
Ingredienser 

Lige dele laktosefri 
mayonnaise  

og tomatketchup  
(f.eks. 1 dl af hver) 

 
salt og peber  

e er smag 
evt. lidt knust  

hvidløg 
evt. lidt tørret 

estragon 
 

Tomatmayonnaise 
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Blend pinjekerner, basilikum, hvidløg og ost  

l en jævn masse.  
Mængden af hvidløg er i høj grad en smagssag.  
Prøv dig lidt frem, men husk at smagen  
forstærkes, hvis pestoen får lov at trække lidt  
inden servering.  
Udelader man osten, sæ es mængden af  
pinjekerner op.  
 
Tilsæt olivenolien og blend blandingen l en  
passende konsistens.  
Tilsæt evt. lidt vand hvis du synes den er for tyk. 
 
Til dip skal pestoen være ret tyk, men l pasta  
og lign. må den gerne være noget tyndere. 
Smag l med lidt salt (pas på - osten salter også)  
og friskkværnet peber. 
 
Serveres l pasta, nye kogte kartofler, kogte  
grønsager, som dip, i sandwich eller på ristet  
rugbrød.  
 
Kan holde sig ca. 1 uge i køleskab. 
 
 

 
Ingredienser 

1-2 fed hvidløg,  
presset 

2 store håndfulde  
basilikumblade 

50 g pinjekerner 
30 g friskreven  
parmesan- eller  

granaost  
(kan udelades) 

½ dl god olivenolie 

Salt og peber 

Pesto,Êbasilikum 

                                                                                          99    

 

 
Ryst 1 dl væske og melet l en jævning. 
 
Hæld den og resten af væsken i en tykbundet  
gryde. 
 
Bring sovsen i kog ved konstant piskning. 
 
Smag l med salt og hvid peber. 
 
Rør æggeblommerne seje. Sluk for gryden. 
 
Rør 2-3 spsk varm sovs i æggemassen. 
 
Hæld den lbage i gryden ved konstant  
piskning. 
 
Tilsæt aspargessni er. 
 
Varm sovsen forsig gt op ved konstant  
omrøring.  
Sovsen må ikke koge. 
 
Tag den hur gt af varmen. 
 
 

 
Ingredienser 

5 dl aspargesvand/ 
lage eller laktosefri 

bouillon 
(hønsebouillon) 

3 spsk mel 
salt,  

hvid peber 
2 æggeblommer, 
pasteuriserede 

150 g kogte  
aspargessni er,  

friske eller fra dåse 
 
 

Aspargessovs 
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Smelt den laktosefri margarine og a øl den. 
 
Pisk æggeblommer med bearnaiseessens og  
suppe/laktosefri/bouillon. 
 
Sæt æggemassen over vandbad i en gryde 
med kogende vand. 
 
Pisk den laktosefri margarine i massen og pisk  

l sovsen er let og lu ig. 
 
Smag l med lidt persille og estragon. 
 
Holdes varm – må ikke koge. 

 
Ingredienser 

4 æggeblommer 
Ca. 1 1/2 spsk  

bearnaiseessens 
200 g laktosefri  

margarine 
1/2 dl suppe  

(evt. laktosefri  
bouillon + vand) 

 
finthakket persille  
og tørret estragon 

Bearnaisesovs 
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Sovsen kan jævnes med a agning, smørbolle  
(laktosefri margarine) eller meljævning  
( se opskri  på disse under sovsejævning). 
 
Vil man have grundsovsen mere krydret kan  
hakket løg og rå reven gulerod svitses sammen  
med fedtstoffet, eller der kan krydres med  
laurbærblade, mian og tomatpuré og smages  

l med vin.Bruges løg, gulerod, laurbærblade  
eller mian må sovsen sies før serveringen. 
 
 
 
 
Når du har stegt løg og bøffer på panden  
tages disse af panden. 
Panden koges af med suppe og havredrik og  
meljævningen hældes i, sam dig med at du  
rører godt, ind l konsistensen er så tyk,  
som du vil have den. 
Sovsen koges igennem og smages l med  
salt og peber. 
 
Eventuelt lsæ es sovsekulør l ønsket farve.  

 
Brun grundsovs 
20 g laktosefri  

margarine 
1 1/2 – 2 spsk mel 
Ca. 4 dl sky eller  

kra ig suppe 
(Om nødvendigt kan 

suppen laves med  
laktosefri  

bouillonterning  
+ vand) 

 
Hakkebøfsovs 

2 dl suppe,  
Laktosefri bouillon  
eller kartoffelvand 

1/2 – 1 dl havredrik 
meljævning 

salt og peber 
 

evt. sovsekulør 

BrunÊsovs 
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Rens champignonerne og skær dem i skiver. 
 
Ryst mel og 1 dl kold laktosefri bouillon l  
en jævning. 
 
Hæld den i en tykbundet gryde og spæd op  
med resten af den laktosefri bouillon. 
 
Bring sovsen i kog ved konstant piskning. 
 
Tilsæt champignonskiverne. 
 
Kog sovsen 5 minu er. 
 
Tilsæt evt. havredrik/havrefløde og  
småkog sovsen 3  minu er. 
 
Smag sovsen l. 

 
Ingredienser 

250 g champignon 
2 spsk mel 
ca. 3 1/2 dl  

laktosefri bouillon 
evt. 1/2 – 1 dl  

havredrik/havrefløde 
salt og peber 

Champignonsovs 
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Smelt og a øl den laktosefri margarine. 
 
Pisk æggeblommer, citronsa  og suppe sammen  
i en kasserolle, l den er let som en creme. 
Sæt kasserollen i vandbad i en større gryde. 
Pisk den laktosefri margarine i æggemassen og  
pisk så ua rudt i sovsen over jævn varme,  

l den er tyk og lu ig. 
 
Smag evt. l med hvidvin og evt. mere citronsa . 
 
Sovsen skal helst laves så sent som muligt før  
serveringen. 
Den kan dog holdes varm i vandbad, men må ikke  
koge, da den så skiller. 
 
Anret sovsen i en varm sovseskål. 
 
Tip 
Hvis du har en blender er sovsen meget enkel at  

lberede: 
Hæld alle ingredienser i en gryde og varm op l  
kogepunktet under omrøring. 
Hæld blandingen i en blender og blend i ca. 2  
minu er, l blandingen er lu ig.  
Værs’go  at spise. 
 
Hvis sovsen skulle begynde at skille – så blend igen. 
 
Serveres l kogt fisk, forskellige grøntsagsre er og  
re er med kogt kød. 

 
Ingredienser 

150 g laktosefri  
margarine 

2 æggeblommer,  
pasteuriserede 

1 1/2 spsk citronsa  
1 dl suppe, laktosefri  

fiskesuppe  
evt. lidt hvidvin 

 
 
 

Hollandaisesovs 
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Kold væske 1 1/2 dl hældes i en jævning ryster.  
Dere er lsæ es mel 2-3 spsk. 
Blandingen rystes l den er klumpfri. 
 
Meljævningen hældes i en tynd stråle i den  
kogende væske/ret under konstant omrøring. 
Væsken/re en skal hele den koge. 
Sovsen/re en skal småkoge ca. 5 minu er 
så er melsmagen væk. 
 
Majsmel/majss velse og kold væske røres  
sammen i forholdet 1:2 
Jævningen hældes i den spilkogende  
væske/ret under konstant omrøring. 
Re en gives et opkog. 
 
Vær opmærksom på ikke at bruge Maizena’s 
”sovsejævner” - den indeholder laktose. 
Maizena må kun indeholde majss velse. 
 
 
Kartoffelmel og kold væske røres sammen i  
forholdet 1:2.  
Væsken/re en , der skal jævnes, bringes i kog.  
Gryden tages af varmen, og jævningen piskes i. 
Kartoffelsmeljævningen må aldrig koge,  
så bliver den lang.  
Kartoffelmelsjævning anvendes især l  
frugtgrød, men majsmeljævning er lige  
så anvendelig. 

 
Meljævning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majsmelsjævning 
Majss velsesjævning 

 
 
 

Kartoffelmelsjævning 

SovsejævningÊ1 
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Lige dele blødgjort laktosefri margarine og mel  
røres sammen. 
 
Væsken/re en bringes i kog. 
 
”Smørbollen” (som består af laktosefri  
margarine) lsæ es, og der røres/piskes l  
den er opløst. 
 
Sovsen/re en skal dere er småkoge i 5 minu er. 
 
Der kan anvendes lidt mindre fedtstof end mel.  
 
 
 
 
Den laktosefri margarine smeltes i en tykbundet  
gryde. 
 
Melet lsæ es, og der røres med piskeris, l  
blandingen er glat. 
 
1/3 af den varme væske lsæ es under konstant  
omrøring, l a agningen er glat, klumpfri og i kog. 
 
Resten af væsken lsæ es ad 2 gange under  
piskning. 
 
Koge d 5 minu er. 

 
Smørbolle: 

(laktosefri margarine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A agning: 

SovsejævningÊ2 
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Ryst mel og havredrik ( 1 dl.) l jævning. 
 
Hæld den i en tykbundet gryde og spæd  
den op med resten af havredrikken. 
 
Bring sovsen i kog ved konstant piskning. 
 
Lad sovsen småkoge 5 minu er. 
 
Tilsæt evt. laktosefri margarine. 
 
Smag sovsen l med salt. 
 
Tilsæt hakket persille. 

 
Ingredienser 

2 spsk mel 
ca. 3 1/2 dl havredrik 
4 spsk hakket persille 

10 g laktosefri  
margarine 

salt,  
hvid peber 

 
 

Persillesovs 
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Hvidløg og olie svitses et par minu er. 
 
Alt blandes og småkoger under låg i ca.  
10-12 minu er. 
 
Røres jævnligt og smages l. 
 
Smager dejligt l f.eks. roastbeef eller  
andre former for oksestege. 

 
Ingredienser 

3 fed presset hvidløg 
1 spsk olie 

1 lille dåse konc.  
tomatpuré 

1 ds hakkede  
tomater 

1 tsk mian 
1 tsk basilikum 

salt 
peber 

 
 

TomatsovsÊmedÊhvidløg 
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Rens grøntsagerne. 
 
Skær løgene ud og blancher dem. 
 
Kom dem i blenderen sammen med tomater, 
(tomatjuice), det afskorpede brød og de  
øvrige ingredienser. 
 
Blend l en ensartet masse. 
 
Hvis man ønsker en meget fin sovs, kan  
den sigtes, når den er blendet. 
 
 
 
Tip 
Sovsen kan bruges l kogt og stegt fisk,  
både som kold og lun, eller som dressing  
der l. 
Den er god l marinerede fisk og som  
salatdressing 
 
 
Den kan også bruges som en let  
sommersuppe med lidt godt brød l. 
 
 

 
Ingredienser 

4 tomater 
1/2 agurk 

1 løg 
1 peberfrugt 

2 skiver laktosefri 
franskbrød 

2 fed hvidløg 
1/2 dl hvidvinseddike 

1 dl olie 
2 dl tomatjuice 

vand 
 
 
 
 

Hvis du ønsker at lave 
sovsen som dressing 
eller suppe lsæ es: 

-vand + 
-laktosefri  

oksebouillon 
l ønsket konsistens 

Tomatsovs 
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Desserter  
og  

konfekt 
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Skyl, halvér og udsten blommerne. 
 
Prik blommerne let med en gaffel og kom  
dem i en gryde sammen med sukker og vand. 
 
Bring langsomt blommerne i kog og kog dem  
ved svag varme i 1/2 me. 
 
Hæld lagen fra blommerne og kom dem i et   
glas skyllet med atamon, der skal kunne  
rumme 1 l. 
 
Kog lagen igennem og lsæt vanillesukker. 
 
Hæld lagen over blommerne og luk glasset. 
 
Tip 
Smager dejligt som kold sovs l f.eks.  
Ris a la manda. 

 
Ingredienser 
1 kg blommer 
700 g sukker 
1/2 dl eddike 
2 1/2 dl vand 

1-2 tsk  
vanillesukker 

Blommesovs 
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Smelt chokoladen over vandbad. 
 
Rør cognac (kan udelades) og kaffe i. 
 
Lad det køle af. 
 
Vend æggeblommerne i blandingen. 
 
Pisk æggehviderne s ve og vend dem i  
moussen. 
 
Fordel chokolademoussen i por onsglas og  
pynt med laktosefri flødeskum og revet  
chokolade. 

 
Ingredienser 

200 g mørk laktosefri 
chokolade 

1 spsk cognac 
1 tsk pulverkaffe 
3 æggeblommer,  
pasteuriserede 
3 æggehvider,  
pasteuriserede 

 
 

Pynt: 
1 dl laktosefri  

flødeskum samt  
revet chokolade 

 

 Chokolademousse 
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Æggeblommer piskes med sukker. 
 
Citronsa  og revet citronskal lsæ es under  
omrøring. 
 
Husblas opblødes i koldt vand, trykkes fri for  
vand og smeltes over vandbad. 
 
Den håndvarme husblas røres i blandingen. 
 
Sæt fromagen koldt, l den er halvs v. 
Æggehviderne piskes s ve. 
 
Rør fromagen igennem. Vend hviderne i den. 
 
Hæld fromagen op i en skål.  
 
Sæt den koldt l servering 
 
Pyntes evt. med laktosefri flødeskum  

 
Ingredienser 

5 æg, pasteuriserede 
5 spsk sukker 

5 blade husblas 
1/2 – 1 citron  

+ revet citronskal,  
økologisk 

 
Tilbehør: 

laktosefri flødeskum  
 

Citronfromage 
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Bræk chokoladen i stykker. 
 
Varm den og havrefløden op under  
konstant omrøring. 
 
Kog sovsen l den er jævn. 
 
Den smager dejligt l en por on laktosefri is,  
f.eks. vanilleis med lidt friske frugter. 
 
 

 
Ingredienser 
100 g mørk  

laktosefri chokolade 
1 dl havrefløde 

Chokoladesovs 
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Kold havredrik hældes i en gryde.  
Majsmel lsæ es og blandingen koger op  
under omrøring. 
Når blandingen har kogt et par minu er  
tages den af varmen og s lles l a øling  
et koldt sted. 
 
Når den er s vnet lidt kan den smages l med  
sukker og vanillesukker, og eller citronsa / 
appelsinsa . 
 
 
Tip 
Creme-fraîchen smager dejligt l frug ærter,  
æblekage eller frugter, friske som henkogte og  
syltede. 
 
Hvis du bruger ris-, eller soya drik vil du få en creme 
fraîche, der er mere hvid i farven. 

 

Ingredienser 
1/2 liter 

 
5 dl havredrik 

4 spsk majsmel 
3-4 spsk. 

 sukker e er smag  
1-2 tsk  

vanillesukker 
 
 

evt. 
appelsinsa  

citronsa  

CremeÊfraîche,Êlaktosefri 
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Alle ingredienser kommes i en blender  
og cremen er lynhur g færdig. 
 
Cremen kan bruges l desserter og kager. 
 
Konsistensen kan gøres mere blød med mere  
væske. 
 
Tip 
Du kan evt. udski e dadlerne med abrikos,  
figner eller hvad du bedst kan lide. 

 
Ingredienser 
2 dl smu ede  

mandler 
2 dl kokosmel 
1 1/2 dl dadler 

ca. 1/2 l havrefløde 
 

Dessertcreme 
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Soyadrikken hældes i en gryde, majss velse  

lsæ es og massen koger op under omrøring. 
Sukker og vanillesukker lsæ es. 
 
Massen a øles i køleskab. 
 
1 æggehvide piskes meget s v og vendes i  
massen l den bliver lu ig. 
 
Kan gemmes i tætslu ende beholder i  
køleskab i nogle dage - skal piskes op  
inden servering. 
 
Flødeskummet smager dejligt l f.eks.  
æblekage, frugtsalat, frug ærter eller øllebrød. 
 
I Helsekostbu kkerne kan du købe laktosefri fløde  
(soya eller havre) der er klar l at blive pisket op  

l skum. 
Der fås også laktosefri flødeskum på sprayflaske. 
 

 
Ingredienser 

1 por on 
 

2 dl soyadrik 
1 spsk majss velse 

1 æggehvide,  
pasteuriseret 

1- 1 1/2 spsk sukker 
(e er smag) 

1-2 tsk. vanillesukker 

Flødeskum,ÊlaktosefriÊ 
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Udblød husblasen.  
(Se vejledning nederst på siden.) 
 
Havredrik varmes op og lsæ es maizena, der  
laves en jævning af de to dele under omrøring. 
Blandingen a øles i køleskab. 
 
Smelt husblasen og rør den op med sherry eller  
appelsinsa . 
 
Hæld blandingen i havredriks jævningen under  
let omrøring. 
Tilsæt mandler og smag l med flormelis. 
Hæld desserten i en randform. 
 Sæt den koldt l den er s v - ca. 1/2-1 me. 
 
Løs randen med en spids kniv. 
Dyp bunden 3-4 sekunder i varmt vand. 
Vend den ud på serveringsfadet. Pynt med frugt. 
 
Husblas: 
Husblas lægges i blød i koldt vand ca. 5 minu er. 
Husblasen tages op af vandet og smeltes over  
vandbad i en skål med det vand, der hænger ved. 
A øles lidt inden den røres i den varme væske. 
 
Tip 
Fløderanden bliver mere hvid, hvis du bruger soya  
 eller risdrik.  
 
Du kan udski e havredriksjævningen med laktosefri 
flødeskum. 

 
Ingredienser 
1 randform 

5-6 blade husblas 
4 spsk sherry eller  

appelsinsa  
4 dl havredrik 
2 tsk maizena 
evt. 25 – 50 g  

smu ede hakkede 
mandler 

1-2 spsk sigtet  
flormelis 

 
Pynt: 

frisk eller  
henkogt frugt 

Fløderand,Êlaktosefri 
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Du kan selv lave en laktosefri flødeskum, se opskri ,  
eller du kan købe en soya-eller havrebaseret  
flødeskum fortrinsvis i Helsekos orretninger. 
Du kan købe dem både som fløde l at piske op som 
skum eller flødeskum på en sprayflaske, der er pisket. 
 
Flødeskummet pisker du op som en almindelig  
flødeskum. 
Den kan smages l med sukker og vanillesukker. 
Du kan piske den og fryse den i mindre por oner –  
så kan du måske bedre nå at få produktet brugt  
inden det bliver for gammelt. 
 
En skum kan også laves af andet end havre eller  
soya, f.eks. mandelflødeskum (se opskri ) eller  
blendet frugt smagt l med sukker og vanillesukker. 
 
Laktosefri creme-fraîche (se opskri ) kan bruges  
som et alterna v l flødeskum. 
 
Laktosefri is, rørt lind som en so -ice, kan bruges  
og smager dejligt. 
 
Nogle steder kan man købe et produkt der hedder  
Erlet, som er laktosefri og bruges som erstatning i 
bagerprodukter -  evt. blandet med rig g flødeskum.  
Spørg Bageren om du kan købe hos ham, han kan  
skaffe det eller ved hvor du kan købe det.  
Det er også set i varehuset Metro i 1 liter. 
 
Ideerne er mange, så prøv dig frem. 

 
Ideer l 

 flødeskum 
uden fløde 

Flødeskumserstatning 
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Beklæd en springform med plas ilm og  
læg en lagkagebund i bunden. 
Sæt de frosne hindbær l optøning og  
mos dem med en gaffel. 
 
Pres sa en fra appelsinen og hæld den over  
makronerne og lad dem trække i  
ca. 15 minu er. 
 
Rør Tofuline vanilleis samt hindbær sammen og  
kom 1/3 af hindbærisen i springformen. 
 
Læg endnu en lagkagebund ovenpå og dernæst  
1/3 hindbæris i springformen. 
 
Fordel makronerne henover, og kom dere er  
resten af isen over makronerne. 
 
Slut af med den sidste lagkagebund. 
 
Sæt isen i fryseren i mindst 4 mer, men gerne  

l næste dag. 
 
Lad islagkagen hvile på køkkenbordet i 30  
minu er inden servering. 
 
Pynt med sigtet kakao, flormelis eller revet  
laktosefri mørk chokolade, samt evt. friske  
bær på toppen.       

 
Ingredienser 

3 stk. lagkagebunde 
(købt laktosefri eller 

hjemmelavet,  
se opskri ) 

200 g mosede friske 
eller frosne hindbær 

(eller Tofuline  
hindbæris) 
1 appelsin 

17 stk laktosefri  
makroner 

1 l Tofuline vanilleis 
 
 

Pynt: 
sigtet kakao, 

revet laktosefri mørk 
chokolade,  

evt. friske hindbær 
eller jordbær 

Hindbær-islagkage 
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Æggehviderne piskes s ve, sukkeret lsæ es  
og æggeblommerne lsæ es én e er én. 
 
Chokoladen skæres i små og store stykker,  
ligesom marcipanen. Nødderne hakkes gro . 
 
Fyldet lsæ es æggemassen. 
 
Erlet piskes s  og vendes i æggemassen i en  
form på ca. 1 1/2 liter. 
Erlet kan eventuelt sødes med sukker og  
vanillesukker. 
Erlet kan også ersta es af soya– eller havrebaseret  
flødeskum. Erlet kan købes enten hos bageren  
eller måske i varehuset Metro. 
Isblandingen sæ es i fryseren i mindst 4 mer. 
 
 
Tip 
Fyldet kan varieres e er ønske. 
Du kan også undlade at lsæ e fyld hvis du blot  
ønsker en ”vanilleis”.  
Hvis du vil lave en ”vanilleis” kan det anbefales at  

lsæ e sukker og evt. 1-2 spsk vanillesukker.  
 
TIP 
Se også varia oner af “hjemmelavet is” med  
Tofuline is på side 157 

 
Ingredienser 
4 æggehvider 

(pasteuriserede) 
4 spsk sukker 

1/2 l Erlet 
100 g laktosefri  

chokolade 
80 g marcipan 

25 g hakkede nødder 
4 æggeblommer 
(pasteuriserede) 

 
Eventuelt: 

100 g sukker 
1 spsk vanillesukker 

 
 

HjemmelavetÊis 
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Vafler kan købes færdigbagte og uden laktose. 
Hos Hjem Is laver de gode vafler uden  
mælkebestand-dele – men husk dog at  
læse varedeklara onen hver gang. 
 
Laktosefri is kan købes færdigt eller hjemmelaves. 
Tofuline is er et soyabaseret  isprodukt fri for laktose. 
Den findes i 4 varianter, vanille, chokolade,  
jordbær og hindbær. 
Tofuline is kan købes i flere af COOP Danmarks  
bu kker – hvis du ikke kan finde den i frysedisken,  
så spørg om de evt. kan skaffe den hjem l dig. 
Laktosefri is lavet på havre er set i større  
supermarkeder. 
Udvalget af laktosefri is er noget større i vores  
nabolande Sverige og Tyskland - hvis du skal på tur. 
 
Opskri  l Guf l vaffelis kan du se her i bogen, men  
også købes som færdigprodukt, lige l at røre op l 
guf 
 
Flødeboller er o est uden mælkebestanddele. Vælg  
en flødebolle med mørk chokolade eller mørk choko- 
lade og kokos. Check venligst varedeklara onen. 
Prøv også ”Frellsens” hjemmelavede flødeboller. 
 
På toppen af vaflen kan du pu e lidt god syltetøj  
på - og velbekomme. 
 
Isvafler kan også købes i isbu kker - dog skal du  
bede om f.eks. laktosefri sorbet is i vaflen og  
spørge den søde ispige m/k om hun vil skylle is  
skeen inden hun laver din is :-)  

 
Vafler 

 
 

Laktosefri Is 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guf 
 
 
 

Flødebolle 
 
 
 
 
 
 

Køb i isbu kken! 

Isvaffel 
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Havredrik og sukker blandes og varmes op,  

l sukkeret smelter. 
 
Dere er lsæ es jordbær, citronsa  og det  
hele piskes godt sammen. 
 
Til sidst piskes æggehviden s v og vendes i. 
 
Derpå kommes ismassen i fryseren og s lles i  
fryseren ind l isen er hård (evt. røres i isen nu  
og da). 
 
 
Tip 
Hvis du bruger 1 l vand istedet for havredrik  
vil du få en sorbe s. 
 
Tip 
Hvis du ønsker isen en mere blød og cremet  
konsistens, kan du prøve at lsæ e laktosefri  
margarine. 
Mængden af laktosefri margarine kan variere  
fra 100—200 g alt e er, hvor blød isen skal  
være. 
Den laktosefri margarine skal varmes op  
sammen med havredrik og sukker. 

 

Ingredienser 
1 L. havredrik 
500 g sukker 

600 g jordbær, moset 
sa en af 1 citron  

1 æggehvide 
(pasteuriseret) 

JordbærisÊmedÊhavredrik 
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Kog 1 liter vand med sukkeret i en gryde l  
det bliver klart og lad lagen blive kold. 
 
Bland lige dele appelsinsa  og kold sukkerlage 
(f.eks. 1/2 l af hver). 
 
Fyld blandingen i en form og læg den i fryseren. 
 
 
Tip 
I stedet for appelsinsa  kan også bruges f.eks.  
blendede jordbær. 
Der røres i sorbeten imens den fryser ind. 
(Ismaskine i 40 minu er er meget velegnet l  
denne sorbet) 
 
Tip 
1 pasteuriseret æggehvide, s pisket og blandet  
med 3 spsk flormelis, kan lsæ es sorbeten  
umiddelbart inden den bliver helt s vfrossen. 

 
Ingredienser 
Sukkerlage: 

1 l vand 
450 g sukker 

 
1/2 l friskpresset, siet 

appelsinsa  

Vintersorbet 
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Hæld alle dele i en blender og blend  
10—20 sekunder. 
 
Drikkes straks evt. med sugerør og pyntes med  
et mynteblad. 
 
Du kan blande din egen smoothie i utallige  
varia oner e er smag og køleskabets formåen. 
Du kan også lsæ e 1 tsk. Vanillesukker  
hvis du vil have den mere sød. 
 
Lidt havredrik/havrefløde ( 1 dl.) kan lsæ es  
hvis man vil gøre den mere fyldig og mæ ende.  
Eller en klump laktosefri vanille is -  
og bruge den l dessert. 
 
Advarsel - man kan blive a ængig af en  
daglig smoothie i løbet af ganske, ganske kort d. 

 
Ingredienser 

2-3 glas 
1 moden banan 

250 gr.  
Frosne jordbær 

(eller friske) 
1 spsk. Sukker 
(kan udelades) 
2 1/2 dl. God 
appelsinjuice 

Smoothie 
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Pisk æggehviderne. 
 
Tilsæt sukker, eddike, jordbærsa  e er smag, 
1 spsk frug arve. 
 
Blandingen piskes godt og så længe at  
konsistensen er cremet og lu ig. 
 
Du kan bruge andre former for sa  og  
frug arve, alt e er smag og temperament. 
 
Guffen kan holde sig 8 dage i en tætslu ende  
plastbeholder i køleskabet. 
 
Kan også fryses. Det høje indhold af sukker gør  
at guffen ikke bliver hård i fryseren, så man kan  
tage det direkte op af fryseren og bruge det  
næsten med det samme. 

 
Ingredienser 

4 æggehvider,  
pasteuriserede 
4 spsk sukker 

1 spsk. sød jordbærsa  
eller anden sa  

 e er smag,  
1 spsk rød frug arve 

eller anden farve 
1/2 tsk eddike 

 

GufÊ lÊisvafler 
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De fleste personer elsker en is nu og da, især om  
sommeren. Du kan købe mange isprodukter  
uden mælk/laktose. 
I COOP’s bu kker kan du f.eks. købe Tofuline is 
 – som er lavet på soyabønnen. 
I Helsekostbu kkerne har de al d et større udvalg  
af spændende laktosefri is, bl.a. også isvafler. 
 
Isopskri erne giver dig idéer l, hvordan du selv  
kan lave is. 
Is kan laves med flødeskumserstatningsprodukterne,  
havre eller soya (købes i supermarkeder eller  
Helsekostbu kker) eller f.eks. Erlet (Malgamol),  
som evt. kan købes hos bageren eller hos  
varehuset Metro. 
 
Hos alle isfirmaer i Danmark er der et større eller  
mindre udvalg at købe af laktosefri ispinde.  
Hvert år laver de nyt is skilt, hvor der kan være  
spændende laktosefrie nyheder. 
Husk også HjemIS bilen! 
 
I isbu kkerne skal du gå e er sorbet is - bed evt.  
ispigen m/k om at læse varedeklara onen for dig,  
hvis du er i tvivl.  
ParadIs isbu kkerne laver hver dag et stort udvalg  
af laktosefri sorbet is.  
Du kan også selv lave ispinde. 
Hvis du har ispindebeholdere kan du bruge  
opskri erne på hjemmelavet is og hælde den  
i ispindebeholderne. 
 
 

 
Tofuline is = soya is 

Varianter: 
Hindbær 
Jordbær 
Vanille 

Chokolade 
 

Hjemmelavet is 
 (se opskri er) 

 
 
 
 

Ispinde: 
købte og  

hjemmelavede 
 
 
 

Sorbet: 
købt eller  

Hjemmelavet 
 

IsÊ 
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Fordel isen i vaflerne. 
 
Pynt med frøer og evt. hjemmelavet  
laktosefri flødeskum eller guf (se opskri ). 
 
Nem og hur g dessert, sjov l  
børnefødselsdage. 
 
Tofuline is kan fås med 4 forskellige varianter 
hos bl.a. COOP’s forretninger eller  
Helsekostbu kker. 

 
Ingredienser 

Tofuline is med 
 jordbær 

 
Hjem is vafler  

 
Evt. hjemmelavet 

 laktosefri flødeskum 
eller guf 

 
Chokoladefrøer fra 

Frellsen 
 

JordbærisÊmedÊchokoladefrøer 
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Mandlerne moses fint i en blender. 
 
Bananer og vand lsæ es og blendes ind l  
cremen er lind. 
Bananerne skal være lpas modne  
(meget modne bananer giver en  
tynd konsistens). 
 
Cremen er god l friske jordbær og henkogte  
frugter. 
Ønskes den anvendt l frugtgrød kan cremen  
fortyndes med mere vand. 
 
Som afveksling kan den lsæ es en smule  
sherry. 

 
Ingredienser 
35 g mandler 
150 g modne  

bananer 
1 1/2 dl vand 

Mandelflødeskum 
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Hindbærrene koges 2 minu er med vandet  
og pureres (presses) gennem en sigte. 
 
Æggeblommerne piskes skummende med  
marcipanen.  
Olien piskes i. 
 
Banan– og hindbærmosen vendes i. 
 
Æggehviderne piskes s ve og sukkeret piskes i. 
Vendes forsig gt i ægge-frugtmassen. 
 
Hældes i en 1 1/2 l form og sæ es i fryseren. 
 
Rør i isen et par gange under indfrysningen. 

 
Ingredienser 

250 g frosne hindbær 
1 spsk vand 

5 æggeblommer 
(pasteuriserede) 
200 g marcipan 
2 spsk majsolie 

2 mosede bananer 
3 s piskede  
æggehvider 

(pasteuriserede) 
2 spsk flormelis 

 
Tilbehør: 

Hindbær eller kiwi 
 
 

Marcipan-hindbæris 
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Udrør kakao i en tykbundet gryde med vand  
og sukker.  
 
Bring det i kog under konstant piskning. 
 
Tilsæt havredrikken/soyamælken. 
 
Varm kakaoen langsomt op l kogepunktet,  
rør o e. 
 
Kakaoen serveres varm eller kold. 
 
Tip 
Kakaodrik, varm eller kold, kan lsæ es lidt  
Tofuline vanilleis eller et flødeskums  
erstatningsprodukt. 
 
 
Andre kakaoprodukter: 
 
I handelen findes færdige kakaoblandinger  
laktosefri, f.eks. Nesquik, der er lige l at røre op 
i havredrik/soyamælk, kan bruges både varm  
og kold. 
 
Desuden forhandles der færdiglavede laktosefri  
kakaomælk i 1 liter kartoner, som kan købes i  
alle større supermarkeder. 
Du kan også købe færdiglavet kakaodrik lavet på  
soya eller havre i Helsekostbu kker i f.eks.  
200 ml brik ( l madkassen) eller 1 liters kartoner. 

 
Ingredienser 

1 dl vand eller kaffe 
ca. 1 dl kakao 

3-5 spsk sukker  
e er smag 

1 l havredrik/soya-
mælk 

Kakaomælk,Êlaktosefri 
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Rør alle ingredienser  l en jævning med en  
el-pisker. 
 
Hæld dejen i en kande og lad den hvile i  
30 minu er, i køleskabet. 
 
Varm panden op, hæld lidt laktosefri margarine  
på. Hæld lidt dej på panden og drej panden  
så dejen fordeler sig jævnt på hele panden. 
 
Bag pandekagen ved jævn varme, l den er  
lysebrun og s v. 
 
Vend den med en paletkniv. Bag den færdig. 
 
Hold dem varme, evt. ved meget svag varme i  
ovnen. 
 
Serveres med f.eks. Sukker, laktosefri vanilleis  
(Tofuline), syltetøj, frugtmos, appelsinsovs,  
chokoladesovs, laktosefri Nutella eller hvad du  
har lyst l.  
 
 
Tip 
Man kan lave en væskeblanding af f.eks. havredrik  
og øl. 
Øl giver en god smag i pandekager og havren  
gør dem dejlige sprøde. 

 
Ingredienser 

Ca. 12 stk 
200 g mel 

1 tsk sukker 
1/4 tsk salt 

1/ 2 tsk kardemomme 
eller reven citronskal 

3 æg 
Ca. 4 dl havredrik, 

vand eller øl 
 
 

Til bagning: 
laktosefri margarine 

 

Pandekager 

                                                                                          133    

 

 
Havredrik, grødris og vanille hældes i en gryde  
og koger langsomt op under omrøring. Brug gerne  
en lidt større gryde, da det har let ved at koge over. 
 
Når det har kogt (under omrøring nu og da)  
i ca. 20 minu er, tages grøden af varmen og  
a øles. 
 
Tilbered hjemmelavet laktosefri flødeskum e er  
opskri en og lad den a øle. 
 
Risengrøden og flødeskummet blandes/vendes  
med hinanden. 
 
Smag den evt. l med sukker og vanillesukker.  
Tilsæt evt. de hakkede mandler og glem ikke den  
hele mandel, julea en. 
 
S lles koldt ind l den skal spises. 
 
Tilbehør: Blommesovs eller kirsebærsovs. 
 
Tip 
Du kan også vælge at bruge et andet alterna v l 
flødeskum, f.eks. kan du blot lsæ e Tofuline  
vanilleis istede or flødeskum - l den ønskede  
smag og konsistens  - et nemt, hur gt og absolut 
populært alterna v. 
 
Hvis du bruger rismælk som erstatningsprodukt  
vil du opnå en hvidere grød. 

 
Ingredienser 

1/2 l havredrik 
120 g grødris 

1/2 stang vanille 
 

evt. ekstra sukker og 
vanillesukker 

 
hjemmelavet laktosefri 

flødeskum 
(se opskri ) 

Eller Tofuline vanilleis 
evt. hakkede mandler 

 
1 mandel  

(eller flere, julea en) 
 

Evt. 1 spsk. Sherry 

RisÊaÊlaÊmande 
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Æggehviderne piskes s ve, sukker og  
koncentreret sa  lsæ es. 
 
Husblasen lægges i blød i vand i 5 minu er. 
Husblasen tages op af vandet og smeltes  
over vandbad. 
Når husblasen er let a ølet hældes den i  
blandingen under omrøring.   
 
S lles i køleskab ca. 1 me l den er s v. 
 
Fromagen kan serveres med f.eks. iskold  
pisket flødeskumserstatning smagt l med  
sukker og vanille, eller f.eks. Tofuline vanille is.  

 
Ingredienser 
4 æggehvider 

(pasteuriserede) 
1 dl koncentreret sa , 
solbær, appelsin eller 
hvad man har lyst l 

1/2 spsk sukker 
8 blade husblas 

Sa fromage 

                                                                                          135    

 

 
Rør mel, sukker, øl og æggeblommer l en tyk,  
klumpfri jævning med et piskeris. 
 
Smelt fedtstoffet og rør det i dejen. 
 
Pisk hvider og havredrik hver for sig. 
 
Rør havredrikken i dejen. Vend hviderne i  
dejen lige før bagningen. 
 
Varm vaffeljernet godt igennem. Pensl med  
lidt laktosefri margarine. 
 
Hæld knap 1 dl dej midt på jernet. 
Luk jernet sammen. 
 
Bag vaflerne ca. 2 minu er på hver side,  

l de er gyldne. 
 
 
Tilbehør: 
Syltetøj eller æblemos, evt. sukker. 

 
Ingredienser 
Ca. 6 plader 

125 g mel 
2-3 spsk sukker 
5-6 spsk hvidtøl 

2 æg 
125 g laktosefri  

margarine 
1 dl havredrik 

 
Til bagning: 

laktosefri margarine 

Vafler 
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Pisk alle ingredienser, undtagen æggehviderne,  

l en tyk jævning. 
 
Lad dejen hvile 1/2 me. 
 
Pisk hviderne meget s ve og vend dem i dejen. 
 
Hæld dejen i en kande. 
Smelt den laktosefri margarine l bagning. 
 
Hæld lidt fedtstof i hvert pandehul og fyld  
hullet 3/4 op med dejen. 
 
Vend dem og bag dem l de er lysebrune. 
 
Giv flormelis, syltetøj og evt. frugtmos l. 
 
 
Du kan også købe Æbleskiver i supermarkedet  
i poser, færdigbagt uden laktose.  
Det er dejlig nemt og hur gt - og er let at have  
med i “madkassen” l børnehaven, skolen eller  
hvis man skal i byen.  
Bed f.eks. om at få dem lunet -  
så man kan spise æbleskiver sammen  
med de andre. 
 

 
Ingredienser 

Ca. 30 stk 
4 dl mel 

3 tsk reven citronskal 
1/2 tsk natron 
1 spsk sukker 

1/4 tsk salt 
ca. 4 dl havredrik 

3 æg 
50 g smeltet  

laktosefri margarine 
 
 
 

Til bagning: 
laktosefri margarine 

 

Æbleskiver 
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Havregrynene sæ es over i koldt vand og  
bringes i kog under jævnlig omrøring. 
 
Koges 2-3 minu er ved svag varme. 
Grøden smages l med lidt salt. 
 
Tilbehør: Sukker, laktosefri margarine og evt.  
mælkeerstatningsprodukt. 
 
Havregrød med varia oner: 
Med æble: Brug kun 2 dl vand og et lille  
finthakket eller revet æble. 
 
Med rosiner: Kog grøden med 2-3 spsk rosiner 
 
Med nødder: Tilsæt 2-3 spsk gro hakkede  
nødder l den færdigkogte grød. 
 
 
I Mikrobølgeovn: 
1 dl havregryn 
2 1/2 dl vand 
 
Bland havregryn og vand i en dyb tallerken. 
Koges 2 1/2 minut ved fuld effekt (700 W). 
Rør rundt i grøden. 

 
Ingredienser 

1 person 
 

1 dl havregryn 
2 – 2 1/2 dl vand 

Lidt salt 

Havregrød 
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Pisk æg, sukker og vanillesukker l en lu ig  
æggesnaps. 
 
Tilsæt iskold havredrik under omrøring. 
 
Smag l med citronsa . 
 
Hæld evt. koldskålen i en serveringskande. 
 
Sæt koldskålen koldt (gerne 1/2 me) før  
serveringen. 
 
Tip 
Du kan vælge at bruge halv havredrik og 
halv havrefløde, så opnår du en mere  
cremet konsistens. 

 
Ingredienser 

1/2 liter: 
1-2 hele æg,  
pasteuriseret 

2-3 spsk sukker,  
e er smag 

1-2 tsk vanillesukker 
e er smag 

Ca. 1-3 spsk citron 
(eller appelsin) 
1/2 l havredrik 

 
 

Tilbehør f.eks. : 
 laktosefri  

kammerjunkere 
knuste laktosefri  

tvebakker 
 laktosefri ymerdrys 
 friske frugter, f.eks. 

jordbær i skiver 

KoldskålÊmedÊæg 
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Bland alle delene i en skål og server koldt evt.  
med friske kvarte jordbær og /eller  
kammerjunkere, tvebakker, müsli,  
knækbrød o.s.v. (laktosefri). 
 
Som mælkeerstatningsprodukt kan du blot  
vælge det der passer bedst l din smag f.eks.  
Havredrik, soyadrik, mandeldrik eller rismælk.  
 
Tip 
Hvis du ikke lige har havrefløde (eller soyafløde)  
i huset er et meget nemt p at ersta e de e  
med Tofuline vanilleis.  
Brug blot samme mængde eller  
e er smag - et populært alterna v og  
så er koldskålen dejlig kold med det samme. 
 
Tip 
Blend evt. optøede jordbær med lidt flormelis  
(eller med el-pisker) og hæld jordbærmassen  
i koldskålen og smag den l med citronsa . 
 
 
 
 
Ê 

 
Ingredienser 

1 person 
2 1/2 dl. Havrefløde 

(eller Tofuline is) 
2 1/2 dl havredrik 

4 spsk. Sukker 
2 tsk. vanillesukker 

Evt. 2 spsk citronsa . 
 

Evt. 200 g frosne 
 Jordbær 

Lidt flormelis 
Lidt citronsa  

Koldskål,Êhur g 
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Havredrik og blendede frugter blandes og  
drikkes meget kold. Kan pyntes med sugerør  
og et mynteblad, eller frisk frugt i skiver. 
 
I de fleste større supermarkeder kan du  
købe lækre færdiglavede frugtsmoothies i  
kølemontren. 
De kan være sammensat af flere forskellige  
slags frugter og er lige l at gå hvis du vil  
bruge dem l at  blande med dit  
mælkeerstatningsprodukt. 
Du kan også drikke dem uden at lsæ e  
laktosefri mælk. 
 
Men har du friske eller frosne frugter  
derhjemme, som du vil bruge l din milk shake  
skal du blot blande i det forhold du ønsker,  
eller følg opskri en. 
 
Tip 
Du kan evt. pu e milk shaken i en smart  
drikkedunk og tage den med i skolen eller på  
arbejdet som et sundt mellemmål d. 
 
Tip 
Hvis du vil have den mere sød så prøv at  

lsæ e lidt sukker og vanillesukker  
l blandingen. 

 

 
Ingredienser 

1 person 
2 dl havredrik 

 
1/2 dl blendet frugt 

f.eks. jordbær  
eller solbær 
Eller 1/2 dl 

færdigproduceret 
frugtsmoothie  

fra supermarkedet 

Milk-shake 
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Der findes mange forskellige muligheder man kan  
bruge som morgenmadsprodukter: 
f.eks. havregryn, laktosefri müsli, laktosefri  
Corn flakes, laktosefri Guld korn eller andre  
laktosefri morgenmadsprodukter. 
Havredrik eller soyadrik kan bruges som  
mælkeerstaning ovenpå, evt. drysses  
grynene med sukker. 
Tip 
Det smager herligt med en god appelsinjuice eller  
æblejuice på sin morgengryn - prøv det du bliver  
overrasket. 
 
En god ide kan være at blande morgenmadspro- 
duktet med skiver af frisk frugt f.eks. bananskiver,  
æble i skiver, rosiner o.s.v. og spise det med  
havredrik/soyadrik ovenpå. 
 
Havregrød er ideelt som morgenmad, eller  
mellemmål d. Se opskri   
 
Laktosefri yoghurt med frugt evt. med laktosefri  
rugbrødsdrys eller müsli ovenpå. Se opskri   
 
 
Man kan også lave sin helt egen blanding af morgen- 
madsprodukt. F.eks. kan du blande müsli med  
cornflakes eller havregryn med forskelligt  
tørret frugt som f.eks. banan, kokos, rosiner o.s.v. 
 
Mulighederne er mange - smagen er op l dig. 

 
Havregryn, Müsli,  

Corn flakes,  
Guld korn 

o.a. 
 
 
 
 
 
 

Morgenmadsprodukt 
med frisk frugt 

 
 

Havregrød 
 
 

Laktosefri yoghurt 
 
 

Egen blanding af mor-
genmadsprodukt 

GrynÊogÊmüsli 
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Brunch eller morgenmadspålæg kan være  
næsten lige så varieret som frokostpålæg. 
 
Som alterna v l lagret ost kan man spise  
soyaost. 
 
 
 
 
Marmelade er o est uden laktose.  
 
 
Honning, økologisk eller ikke økologisk er  
ikke lsat laktose. 
 
 
Man kan købe frugtpålæg l at skære af  
eller i skiver. 
 
Bananer er gode at have med på morgenbordet.  
De mæ er godt og smager godt på et  
stykke brød. 
 
Rosiner smager godt ovenpå et stykke rug 
– eller hvede brød. 
 
Alle former for pålæg kan man fak sk servere  

l brunch/morgenmad, det er op l dig  
og din fantasi. 

 
Laktosefrie ideer 

hamburgerryg 
rullepølse 

spegepølse 
torskerogn 

lagrede osteprodukter 
Laktosefrie  

coktailpølser 
Marmelade/syltetøj 

 
Honning 

 
Frugtpålæg, tørret 

figen- eller frugtpålæg 
Laktosefri Nutella 

Bananer eller anden 
frugt 

 
Rosiner 

 
Gulerødder/grøn 

peber/agurk/tomat 
o.s.v. 

BrunchÊideer 
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Hasselnødderne tørristes i ovnen. 
 
Chokoladen gøres flydende over et varmt  
vandbad. 
 
Nødder, chokolade og honning blendes i blender. 
 
Tilsæ es evt. lidt varmt vand, hvis konsistensen  
er for tyk. 
 
S lles koldt. 
 
Bruges som smørepålæg på rugbrød eller  
andre former for brød. 
 
Nutella kan også købes laktosefrit I fødevare- 
handlen.  
Princip mærket har lavet en kakaopålæg  
uden mælk. 
 
Kig dig omkring f.eks.  -  
også I Helsekostbu kker. 
 
 

 
Ingredienser 

1 por on: 
50 g  

hasselnøddekerner 
200 g laktosefri  
mørk chokolade 

honning e er smag 
 

Nutella 
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Havredrik/soyadrik og grødris bringes i kog under  
omrøring i en gryde. 
 
Når gryden koger skrues ned l svag varme,  
og låget lægges over. 
 
Grøden skal koge i ca. 20 –25 minu er.  
Der røres af og l i grøden. 
Når grøden er næsten færdig lsæ es salt  
og der røres rundt. 
 
OBS: 
Grøden koger meget nemt over med havredrik,  
så kig godt e er og skru ned eller brug en  
stor gryde. 
 
Tilbehør: 
Kanelsukker, laktosefri margarineklat og  
sa evand eller hvidtøl. 
 
Tip 
Man kan koge grødrisene i vand.  
Følg den samme opskri  som ovenfor,  
dog lsæ es kun 4 dl vand. 
Når grøden er færdig blandes den med  
havrefløde l den ønskede konsistens. 
 
Du kan også blande havredrik og havrefløde  
med halvt af hver og koge grøden med  
1/2 vanillestang.  
Det gør den mere blød og rund i smagen. 

 
Ingredienser 

1 person 
120 g grødris 

1/2 l havredrik/
soyadrik 

1/2 tsk salt 

Risengrød 
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Havredrikken kommes i en gryde, majsmel  
blandes i og langsomt koges blandingen op  
under omrøring. 
 
Når det har kogt et par minu er vil det få en  
lidt cremet konsistens. Lad det a øle. 
 
Here er lsæ es frosne bær, eller frisk  
blendede iskolde frugter l ønsket konsistens. 
Du kan købe jordbæraroma i Helsekostbu kker  
og lsæ e e er smag. 
 
Blandingen sæ es i køleskab l det er dejligt  
koldt, omrøres af og l. 
 
Yoghurten smages l evt. med sukker og  
vanillesukker - omrøres inden servering. 
 
Tilbehør: 
Evt. laktosefri rugbrødsdrys. 
 
Tip 
Yoghurten kan gemmes i køleskab i 3-4 dage i  
en lukket beholder. 
 
Du kan selv sammensæ e din frugt yoghurt e er  
smag. 
Du kan også lave en yoghurt naturel ved ikke at  

lsæ e frugter, men blot spise den kold med  
evt. rugbrødsdrys over. 

 
Ingredienser 
Ca. 1/2 liter: 
5 dl havredrik 

5 spsk majsmel 
1 pose frosne  

jordbær 
evt. sukker og  
vanillesukker 

Evt. Jordbæraroma 
 

-eller blendet frisk 
frugt sødet med  

sukker og  
evt. vanillesukker 

 
 

Yoghurt,Êlaktosefri 
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Brødet skæres i store tern og sæ es i blød  
na en over i så meget vand at det er dækket. 
Koger under låg ved svag varme l det er  
mørt og rør jævnligt under kogningen,  
så det ikke brænder på.  
Om nødvendigt lsæ es mere vand  
under kogningen 
 
Kra ig piskning er under den lstrækkeligt  

l at erne alle klumper, når øllebrøden er  
færdigkogt. 
Ellers må der gnides gennem en si eller  
kommes i en blender. 
 
Øllebrøden spædes med øllet, smages l med  
sukker og citronskal og koger 10-15 minu er  
ved svag varme.  
Om nødvendigt lsæ es lidt mere vand eller  
øl l der i alt er ca. 1 1/2 l øllebrød. 
 
I stedet for citronskal kan finthakket syltet 
appelsinskal lsæ es. 
 
Serveres med havredrik/soyadrik og laktosefri  
flødeskum (Se opskri ) eller Tofuline  
vanille is. 

 
Ingredienser 
4 por oner 

Ca. 200 g laktosefri 
rugbrød 

1/2 – 3/4 l vand 
1/2 flaske hvidtøl 
1/2 – 1 dl sukker 

1 – 2 tsk reven citron-
skal, økologisk 

 
Laktosefri flødeskum 

eller 
Tofuline vanilleis  

 
 

Øllebrød 
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Sukker og balsamico eddiken blandes og  
jordbærrene skæres i kvarte, og lægges  
i blandingen. 
 
S lles i køleskab i mindst 1/2 me, vendes af  
og l med blandingen - og e erhånden bliver  
balsamico blandingen mere flydende. 
 
Dressingen kan bruges l at hælde over en  
frugtdessert med laktosefri vanilleis og  
friske frugter. 
 
Smager også himmelsk som en salatdressing  
over en grøn salat eller l en frisk sommer  
kartoffelsalat.  
Pynt f.eks. Salaten med jordbærdressingen -  
den bliver hur gt populær. 
 
Tip 
Kan også bruges l at hælde over en roulade som  
ekstra smag.   
 
Er et hit l enhver d for både børn og voksne. 

 
Ingredienser 

1 bakke friske jordbær 
4 spsk. Mørk  

Balsamico eddike 
4 spsk. Sukker 
Friskkværnet 
 sort peber 

 

JordbærÊmedÊbalsamicoÊeddike 
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Kom honning og sukker i en tykbundet gryde  
og smelt det ved svag varme. 
 
Tag gryden af varmen. 
 
Pisk æggehviden helt s v og rør den i gryden. 
 
Rør de andre ng i og sæt gryden over blusset  
igen – stadig på svag varme. 
 
Lad det koge ganske småt i 45 minu er. 
 
Når nougaten hænger sammen og er lidt sej,  
er den færdig. 
 
Hæld nougaten i en flad bakke med bagepapir i.  
Lad den s vne, inden du skærer den i terninger  
eller stænger. 
 
Tip 
Hvis du synes om nougat med mandler, skal du  
pu e 125 g hakkede mandler i sammen med  
kakaoen. 
 
Laktosefri nougat kan også købes i  
Supermarkeder og Helsekostbu kker. 

 
Ingredienser 

125 g honning 
125 g sukker 

1/2 æggehvide 
4 spsk vand 

1 spsk vanillesukker 
65 g kakao 

BlødÊnougat 
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Mørk chokolade uden mælkebestanddele kan  
købes der hvor du nu er, i supermarkeder,  
Helsekostbu kker, tanksta oner, netbu kker  o.s.v.  
Check blot varedeklara onen.  
 
På nogle produkter står der angivet at chokoladen  
”kan indeholde spor af mælk/laktose”. Det betyder  
ikke at der er lsat mælk, men at de concherings-
maskiner, der laver chokolade bliver brugt l både  
lys og mørk chokoladeproduk oner. 
Det er prak sk næsten umuligt at rengøre disse  
maskiner mellem lys og mørk chokolade- produk on  
og da den lyse chokolade indeholder mælk vil der evt. 
være en rest lys chokolade lbage i maskinen, når de 
sæ er den mørke produk on i gang -  
derfor anmærkningen. 
 
Hos Frellsen chokolade har de en fuldstændig  
varedeklara on på deres varer. Du skal blot spørge  
personalet og hvis de ikke kan give dig besked kan  
de undersøge det for dig. 
De har flere gode produkter uden laktose. 
 
Chokoladeproducenter, der laver chokoladeprodukter  

l salg i deres egen forretning, vil også kunne oplyse  
om deres produkter indeholder laktose eller ej. 
Sådanne steder har de mange gode og ”rene” råvarer,  
så man burde kunne stole på deres oplysninger.  
 
Prøv også at gå I Helsekostbu kker eller søg på  
ne et e er alterna ve produkter uden mælk. Nogle  
firmaer laver sågar lys chokolade uden mælk. 

 
Mørk chokolade uden 

mælkebestanddele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frellsen chokolader 
 
 
 
 

Lys chokolade  
uden mælk 

Chokoladeinforma on 
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Fignerne blendes og blandes sammen med  
nougat. 
 
Massen trilles l stænger. 
 
Pyntes med smeltet mørk, laktosefri  
chokolade. 
 
A øles inden servering. 

 
Ingredienser 
100 g figner 

100 g laktosefri 
 mørk nougat 

 
Pynt: 

laktosefri mørk 
chokolade 

Figenguf 
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Smelt den laktosefri chokolade i vandbad. 
 
Kom Guldkorn i chokoladen og rør rundt. 
 
Tag dem op med en ske og form små kager  
eller toppe - og lad dem tørre på bagepapir. 
 
Lad dem køle og s vne, inden de spises. 
 
 
 
 
 
 
Tip. 
Kan varieres l chokokorn. 
Vend cornflaksene i chokoladen. 
 
Tag dem op med en ske og form små kager  
på bagepapir 
 
Lad kagerne størkne, inden de spises. 

 
Ingredienser 
100 g mørk  
laktosefri  
chokolade 
Guld Korn 

Rice Krispies 
 
 
 
 
 
 
 

Chokokorn: 
100 g mørk  
laktosefri  
chokolade 
corn flakes 

Guldslik 
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Alle ingredienser blandes sammen. 
 
Blandingen må gerne være lidt ”våd”,  
så hænger kokosmelet bedre fast.  
Det kan derfor være nødvendigt at  

lsæ e lidt mere kaffe. 
 
Blandingen s lles koldt 1-2 mer. 
 
Formes l kugler alt e er ønsket størrelse  
og trilles i kokosmel. 
 
Havregrynskuglerne kan opbevares i  
dåse i køleskab. 

 
Ingredienser 

250 g havregryn 
200 g flormelis 
100 g laktosefri  

margarine 
50 g kakao 

5-7 spsk kaffe  
(gerne stærk kaffe) 

 
Pynt: 

kokosmel 
 

Havregrynskugler 
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Hak nødder, laktosefri chokolade, figner,  
rosiner og pomeransskal og bland det med  
2 spsk af melet. 
 
Pisk honning, sukker og æg grundigt sammen  
og lsæt reven appelsinskal. 
 
Bland mel, bagepulver, kanel og nelliker og  
rør det sammen med ovenstående. 
 
Fordel dejen i en bradepande, ca. 18 x 26 cm  
(smurt med laktosefri margarine) og bag den  
ved 175 grader i ca. 35 minu er. 
 
Lad den a øle helt og flæk den dere er på langs. 
Rul marcipanen ud l en plade på størrelse med  
kagen. 
Smør et tyndt lag abrikosmarmelade på den ene  
kagebund. Læg marcipanen over og dæk med  
den anden kagebund. 
Skær forsig gt kagen i små firkanter (ca. 3x3 cm)  
med en skarp kniv. 
 
Smelt chokoladen og pensl alle sni erne med  
den – også på kanterne. 
 
Pynt med coktailbær, nødder og mandler. 

 
Ingredienser 
50 g nødder 
50 g mørk  

laktosefri chokolade 
50 g figner 

50 g rosiner 
40 g pomeransskal 

125 g honning 
85 g sukker 

3 æg  
reven skal af  

1 appelsin, økologisk 
175 g mel 

1 tsk bagepulver 
1 tsk kanel 

1/2 tsk nelliker 
 

Fyld: 
200 g marcipan 

abrikosmarmelade 
Pynt: 

ca. 200 g mørk lakto-
sefri chokolade 

Honningkonfekt 
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Ren mandel marcipan indeholder ikke  
mælkebestanddele  
 
Marcipan kan blandes med nougat, mandler,  
chokolade, hedvinsprodukter, frugter o.s.v. 
Brug din egen families tradi onelle julekonfekt- 
ideer eller lav selv nye. Men erstat nougat og  
chokolade med laktosefri produkter.  
 
Blød nougat hører vist julen l. 
Den kan købes laktosefri i supermarkeder.  
Kig også gerne hos din Helsekostbu k for  
spændende nougat eller konfekt produkter. 
 
Chokolade skal være mørk og fri for laktose. 
Den kan købes ”alle” steder og i forskellige  
kvaliteter.  
Se chokoladeinforma on. 
 
Pynt kan være krymmel i alle farver og  
smagsvarianter, kandiserede violer, tørret  
frugt, mandler, hasselnødder, valnødder o.s.v. 
 

 
Marcipan: 

 
 
 
 
 
 
 

Blød nougat: 
 
 

Chokolade: 
 
 
 

Pynt 
 
 
 

Julekonfekt 
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Du køber en ganske almindelig julekalender  
med chokolade (med låger). Som regel er  
der lys chokolade i julekalendere l børn. 
 
Åbn julekalenderen i kanten med en skarp kniv. 
Indeni er der en plas kskabelon med diverse  
mo ver i udblokkede huller. 
Denne plas kskabelon tager du ud af den side,  
du har åbnet på julekalenderen. Tømmer den  
for de lyse chokolader. 
 
Tørrer den af i hullerne og fylder flydende mørk  
laktosefri chokolade ned i hullerne. 
 
Når chokoladen er s vnet, sæ er man plas k- 
skabelonen lbage i julekalenderen og lukker  

l i toppen/siden, evt. med tape. Evt. kan  
”hæ e” den et par steder ekstra indeni kalenderen. 
”Hokus-pokus” en julekalender med uden mælk,  
og fak sk kan der være mere chokolade i hullet  
når man selv fylder det ud :-) 
 
Varia on: 
Man kan også blot udski e chokoladen med  
vingummi eller et andet stykke slik, der passer ned  
i udblokningen. Eller man kunne lægge små  
farverige sedler med f.eks. en sjov opgave i eller  
som bevis l en lille gave. 
Mulighederne er mange og spændende. 
 
Glædelig jul. 

 
Ingredienser 

En ganske almindelig 
julekalender med lys 

chokolade l børn 
(o est indeholder bør-

ne julekalendere lys 
chokolade 

 
1 skarp kniv 

 
God mørk laktosefri 

chokolade, der egner 
sig l at smelte 

 
P.S.  

Du kan købe  
laktosefrie mørk  

chokolade  
julekalender hos 

Frellsen 
 

JulekalenderÊmedÊchokolade 
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Tofuline vanille is tages op. Den tyrkiske peber  
pu es i en kra ig plastpose og findeles l  
ønsket størrelse med en hammer. 
 
Tofuline isen blandes med den tyrkiske peber, 
når konsistensen er blevet lind. Bland med en  
el-pisker. 
Smages l og s lles lbage i fryseren.  
Det kan anbefales at lave en dobbelt por on :-) 
 
I stedet for Tyrkisk peber kan du vælge at lsæ e  
salmiakpulver og lakridspulver - kan købes hos  
Matas eller helsekostbu kker.  
Prøv dig frem med smagen. 
 
Lav din egen smag! 
Tofuline vanille is kan du blande med lige nøjag g 
hvad du har lyst l, f.eks. 
Frisk frugt, syltet frugt, tørret frugt 
Chokolade, f.eks. orangechokolade,  
pebermyntechokolade eller jordbærchokolade 
Nougat, marcipan,  
Nødder 
Kaffe - du kan f.eks. købe kaffe aromaer hos  
te-kaffe bu kker eller i Supermarkeder og lsæ e 
e er smag.  
 
Du kan også blande Tofuline chokoladeisen med  
f.eks. Chokoladestykker, nødder eller pebermynte-
chokolade 
Du kan blande Tofuline jordbær/hindbær isen med 
chokoladestykker o.s.v. 

 
 

Ingredienser 
Tofuline soya is,  

med vanille 
 

Tyrkisk peber 
 
 
 
 
 
 
 

Mix din egen  
is variant 
og server 

for vennerne! 
 
 

LakridsÊis 
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Nødderne ristes på panden i laktosefri  
margarine, hele eller skåret i flager.  
Hele nødder skæres ud e er ristning. 
 
Tag lidt fra l pynt. 
 
Smelt den laktosefri chokolade. 
 
Vend forsig gt de ristede nøddeflager i. 
 
Fyld massen i små farverige forme og s l  
dem køligt l chokoladen er s vnet. 

 
Ingredienser 

100 g  
hasselnøddekerner 

100 g  
mørk  

laktosefri margarine 
1 tsk olie 

 eller  
laktosefri margarine 

NøddeflagerÊiÊchokolade 
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Påskeæg af chokolade uden mælkebestanddele/ 
laktose kan købes. 
Der er også varianter med marcipan, der laves  
med mørk chokolade uden laktose. 
 
Der er forskellige varianter fra  
chokoladefirmaerne - check varedeklara onen. 
 
Hos chokoladeforhandlere, som f.eks.  
Frellsen eller andre chokoladeproducenter,  
der forhandler kvalitetschokolader kan man  
naturligvis også få nogle meget velsmagende  
mørke påskeæg uden laktose. 
 
Man kan evt. selv pynte dem med er, høns  
eller andet slik, hvis man har lyst l det. 

 
Chokolade påskeæg 

Påskeæg 
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Den mørke laktosefri chokolade smeltes og heri  
røres det forskellige fyld, som du kan tage mere 
eller mindre af ind l det hele er som en grødag g  
masse. 
 
Blandingen sæ es på olieret papir med 2 teskeer  
og s vner et koldt sted. 
 
Opbevares i dåse eller glas. 

 
Ingredienser 
150 g mørk  

laktosefri chokolade 
 

Fyld: 
3 spsk rosiner 

3-4 spsk kokosmel  
evt. lidt cornflakes 

lidt hakkede mandler 
eller nødder 

Evt. lidt sherry 

Studenterguf 
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Brød  
og  

kager 
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Rør gæren ud i det lune vand. 
Kom appelsinjuice, salt, olie, havregryn og  
rugmel i skålen. 
Rør grundigt. 
 
Tilsæt chokoladen og rør rundt. 
Rør 6 dl hvedemel i. 
Tag dejen ud på bordet og lsæt resten af melet. 
Ælt dejen i 5 minu er. 
 
Lad dejen hvile overdækket i 45 minu er. 
 
Pres lu en ud af dejen med kny ede hænder  
og tril den l en tyk pølse. 
 
Skær dejen i 20 stykker, tril dem l boller og læg  
dem på bagepapir på en plade.  
Læg et viskestykke over og lad bollerne hæve  
i 20 minu er. 
 
Pensl bollerne med havredrik eller  
sammenpisket æg. 
 
Sæt pladen med bollerne midt i ovnen. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 25 minu er. 
Læg bollerne på en rist og lad dem køle af. 
 
 

 
Ingredienser 

20 stk 
50 g gær 

4 dl lunkent vand 
1 dl appelsinjuice 

1 tsk salt 
1 spsk olie 

2 dl havregryn (100 g) 
1 dl rugmel (60 g) 

50 g hakket  
mørk  

laktosefri chokolade 
8 dl hvedemel (480 g) 

 

BollerÊmedÊappelsin/chokolade 
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Rør gæren ud i væsken, lsæt havregryn,  
sukker, salt og skåret frugt. 
 
Olie og mel æltes i. Slå dejen godt sammen.  
 
Dejen hæver minimum 30 minu er. 
 
Form bollerne og e erhæv i minimum 15  
minu er. 
 
Bages ved 225 grader i ca. 25 minu er. 
 
Tip 
Hvedemelet kan ersta es af en blanding af  
hvedemel og andre grovere melsorter. 
 
 

 
Ingredienser 
30 – 40 stk 

90 g olie 
1,1 l havredrik 

50 g gær 
1 spsk sukker 

2 tsk salt 
400 g havregryn 
1 kg hvedemel 

300 g tørret frugt 
(svesker/abrikoser/

figner/rosiner) 
 

Pensling: 
æg  

 
Drys: 

sesamfrø  
og havregryn 

 

BollerÊmedÊfrugt 
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De fleste rugbrød indeholder ikke laktose –  
men der er dog enkelte, hvor de lsæ er  
yoghurtpulver eller andet. 
 
Hvis du køber rugbrød  hos en bager, kan du al d  
få klar besked, om hvad brødene indeholder.  
De skal have viden om hvad produkterne inde- 
holder, selvom der ikke er varedeklara on på  
brødet. 
Du skal dog være opmærksom på, om de bruger  
færdigkøbte melblandinger l deres brød,  
da disse godt kan indeholde lidt laktose. 
 
Brød som boller, flûtes, franskbrød eller rund- 
stykker kan købes friske eller som f.eks. frostvarer  
eller forbagt uden laktose med fuld varedeklara on 
i fødevarehandlen. 
 
 
Frisk brød du har købt hos en bager kan du al d  
få oplyst hvad brødene indeholder. Ligeså hos  
bageren f.eks. i Føtex. Oplysninger om brød 
indholdet skal være lgængelig for personalet  
så de kan oplyse kunden ved behov, det er din ret  
ifgl. Forbrugerloven. 
På tanksta oner der har bake-off har de o e god 
friskbagt brød og en mappe med oplysninger 
om indhold. Spørg dig for.  
Hvis tanksta onen får friskbagt brød fra en  
anden bager kan de lbyde at ringe l bageren  
og få oplyst indholdet. 

 
Rugbrød 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brød og rundstykker 
Hos bageren,  

på tanksta oner  
i supermarkeder 

Brød 
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Gæren opløses i vandet, ved omrøring. 
 
Smeltet laktosefri margarine, mel, salt og  
kornblanding lsæ es. 
 
Dejen æltes sammen – hviler 15 minu er. 
 
Dejen deles op i klumper på størrelse med en  
valnød. 
 
Dejen rulles med en kagerulle. Det skal være  
en dej der er så tynd som muligt.  
Dejen er meget  
nem at arbejde med. 
 
Prikkes med en gaffel og bages ca. 10 minu er  
ved 200 grader. 
 
E er bagning lægges kiksene på rist eller  
bagepapir. 
 
Kiksene smager rig g godt med f.eks. 
marmelade eller lagret ost ovenpå. 
 
Tip 
Ønskes kiksene mere grove så brug: 
250 g mel 
250 g blandet korn 

 
Ingredienser 

30 g gær 
1 1/2 dl vand 

 
125 g smeltet  

laktosefri margarine 
1 tsk salt 
375 g mel 

125 g kornblanding 
f.eks. 5 – korns, 

3 – korns,  
sesam, hør 

o.s.v. 
 
 

 
 

EbbasÊkiks 
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Gæren opløses i den lune væske. 
 
Salt, olie og mel lsæ es. Dejen æltes sammen. 
S lles l hævning et lunt sted ca. 30 minu er. 
 
Dejen slås ned og æltes godt igennem. 
 
Formes l 4 aflange flûtes eller ca. 20 boller. 
 
Brødene e erhæver på bagepladen i  
ca. 20 minu er. 
Brødene pensles med olie og drysses  
med det ønskede drys. 
 
Flûtes: 250 grader i ca. 20 minu er. 
Boller: 250 grader i ca. 16 minu er. 
 
Hvis brødene har en rimelig sprød overflade  
i bunden er brødene gennembagte. 
 
Tip! 
Hvis du ønsker et lang dshævet brød, kan du  
blot bruge koldt vand i stedet for lunkent og kun 
1/2 pk. gær.  
Så kan du lade dejen stå i flere mer  
– eller ind l næste dag, hvis du s ller den koldt.   
Så behøver du heller ikke at e erhæve, men  
kan s lle brødene direkte i ovnen. 
 
Du kan al d udski e kornsorterne l mere grovere  
sorter e er ønske. 

 
Ingredienser 

4 flûtes eller  20 boller 
1/2 l lunken vand 

50 g gær 
2 tsk salt 

2 spsk olie 
ca. 650 g mel 

 
 

Pensling: 
olie 

 
 
 

Drys (f.eks.): 
grahamsmel 

sesamfrø 
hvidløgsolie 
durummel 

FlûtesÊogÊboller,Ênemme 

         166  



 

 

 
Udrør gæren i vandet i en stor skål. 
 
Kom olie, salt, grahamsmel og durummel i. 
 
Tilsæt ca. 3 dl af hvedemelet. 
 
Tag dejen ud på bordet og lsæt resten af melet.  
Ælt dejen godt sammen. 
Kom dejen i skålen igen og læg et viskestykke over.  
Lad dejen hæve et lunt sted ca. 1 me. 
 
Tag dejen ud på bordet og del den i 12-14  
stykker.  
Rul dem l kugler og tryk dem l 1 cm flade  
cirkler.  
Sæt focacciaerne på bagepapir på en bageplade. 
 
Lad brødene e erhæve i ca. 15 min. 
 
Tryk små fordybninger i dejen med fingrene.  
Smør tomatpure på. Fordel skinken over. 
Drys med oregano, lagret ost eller olie. 
 
Bages ved 250 grader i ca. 15 min. 
 
Tip 
Skinken kan udski es med andre former for  
pålæg. 

 
Ingredienser 

12-14 stk 
25 g gær 

3 dl lunkent vand 
1 spsk olie 
1 tsk salt 

1 dl grahamsmel 
1 dl durummel  

ca. 5 1/2 dl hvedemel 
 

Fyld: 
75 g kogt røget skinke    

i tynde strimler 
3/4 dl tomatpuré 

2-3 tsk tørret oregano 
Evt. lagret ost 

 
Pensling: 

Evt. olivenolie . 
 

FocacciaÊmedÊskinke 
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Laktosefri margarine smeltes, gryden tages af  
varmen og havredrikken røres i. 
Gæren røres ud heri. De øvrige ingredienser  

lsæ es. 
 
Dejen æltes igennem, l den er smidig. 
S lles lunt l hævning, dækket med et klæde  
i ca. 45 minu er. 
Dejen lægges på bordet, deles midt over og  
formes l 2 kugler. 
Lu en presses ud af dejen med knoerne. 
Dejen foldes, idet den ene side foldes ind  
mod midten og trykkes l. 
Den anden side foldes ind over den første og  
trykkes l. 
Dejen foldes sammen en gang l på samme led,  
trykkes l og formes ved en let rulning. 
 
E erhæves på pladen eller smurte forme  
(med laktosefri margarine) ca. 20-30 minu er. 
Brødene ridses og pensles med sammenpisket  
æg eller vand. 
 
Bage d:  
På plade: 30-35 minu er ved 200 grader 
I form:      35-40 minu er ved 200 grader  
på nederste ovnribbe. 
 
Tip. I stedet for margarine kan man bruge 2 spsk olie.  
Så luner du istedet havredrikken l ca. 35 grader 
(lillefinger varmt), lsæt olie og rør gæren ud heri. 

 

Ingredienser 
2 stk 

40 g smeltet  
laktosefri margarine 

6 dl havredrik 
50 g gær 
2 tsk salt 

evt. 1 spsk sukker 
ca. 1 kg hvedemel 

Franskbrød 
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Smelt den laktosefri margarine i en gryde og  

lsæt havredrikken. 
Hæld blandingen i en skål og rør gæren ud heri. 
Tilsæt de øvrige ingredienser. 
Slå dejen godt sammen. 
Dæk skålen med f.eks. et låg og s l den l  
hævning et lunt sted i ca. 1/2 me. 
 
Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den  
godt igennem. 
Form 48 boller og læg dem på plader med  
bagepapir. 
Lad bollerne e erhæve ldækket i ca. 20 min. 
 
Tryk bollerne let og bag dem midt i ovnen ved  
200 grader i 10 min. 
 
Pynt bollerne med sørøverglasur og laktosefri slik. 
 
Tip 
Ska ejagt. 
Tegn et ska ekort og klip det i mindre stykker. 
Pak hvert stykke ind i bagepapir og læg dem ind  
i de rå boller inden bagningen. 

 
Ingredienser 

48 stk 
Dej: 

200 g laktosefri  
margarine 

5 dl havredrik 
100 g gær 

2 æg 
125 g sukker 

2 tsk gro  salt 
Ca. 950 g hvedemel 

 
Sørøverglasur: 
7 dl flormelis 

4 spsk havredrik 
 

Pynt: 
Sørøverglasur og 

laktosefri slik 

Sørøverboller 
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Havredrikken lunes l den er håndvarm og gæren  
opløses deri, ved omrøring. 
 
Smeltet laktosefri margarine, sukker og salt  

lsæ es. 
 
Mel lsæ es ind l dejen slipper. 
 
Dejen s lles l hævning et lunt sted i ca. 1 me. 
 
Den formes l små boller og sæ es på 2 bage- 
plader. E erhæver i ca. 20 min. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 8 – 10 min., længere,  
hvis du ønsker bollerne større. 
 
Bollerne kan pyntes med forskelligfarvet glasur,  
f.eks. rød, grøn, chokolade- eller hvid flormelis  
glasur. 
Hvis du smører bollerne med glasur kan du  drysse  
lidt laktosefri farvet krymmel ovenpå – det smager  
godt og ser festligt ud.  
 
Tip 
Kan evt. pyntes med Dannebrogsflag og fødselsdagslys.  
Hvis du s ller de små boller tæt på et fad kan du  
evt. lave små figurer med de forskellige farver glasur  
på bollerne, eller måske en kagemand -  kone af boller. 
Bollerne er meget fryseegnede og tør hur gt op -  
er et hit blandt børn….. og voksne.  
Så husk at bage en stor por on! 

 
Ingredienser 

120 stk 
(evt. færre hvis du 

ønsker bollerne  
større) 

1/2 l havredrik 
100 g laktosefri  

margarine 
100 g sukker 

100 g gær 
1 tsk salt 

Ca. 750 g mel 

Fødselsdagsboller 
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Rør gæren ud i lunken vand i en rummelig  
skål. 
 
Tilsæt æg og smuldr laktosefri margarine  
sammen med mel og salt, lsæt vandet gradvis,  
og ælt dejen smidig. 
 
Hæves ca. 1 me. 
 
Ælt dejen igennem. Del den i ca. 35 kugler og  
tril dem på et melet bord l lange og meget  
Tynde stænger på tykkelse med en blyant. 
 
Sæt dem på bagepapir på en bageplade, og  
lad dem e erhæve i 20 minu er. 
 
Pensl stængerne med sammenpisket æg. 
 
Bag dem ca. 30 minu er ved 180 grader. 
 
Tip 
Lad børnene være med l at bage grissini, der  
kan formes l sjove faconer. 
 
Laktosefri margarine kan ersta es af 1/4 dl.  
vegetabilsk olie 

 
Ingredienser 

Ca. 35 stk 
25 g gær 

1 1/2 dl vand 
1 æg 

20 g laktosefri  
margarine 

75 g grahamsmel 
275 g mel 
2 tsk salt 

 
Pensling: 

1 æg  

Grissini 
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Alt røres sammen og ”grøden” smøres ud på en  
bageplade med en dejskraber. 
 
Skæres i passende stykker inden den bages -  
knap så store 
som almindelige knækbrød. 
 
Bages ca. 20—25 minu er ved 200 grader i  
varmlu sovn. 
 
Knækbrødene er superhur ge og nemme at bage. 
Populære både l store og små som en  
e ermiddagssnack. 
 
Smager skønt alene eller f.eks. med lagret ost  
eller syltetøj på. 

 
Ingredienser 

1 dl. Græskarkerner 
1 dl. Sesamfrø 

1 dl. Hørfrø 
1 dl. Havregryn 

1 dl. Solsikkekerner 
1 dl. Vegetabilsk olie 

2 dl. Vand 
2 dl. Hvedemel 
1 1/2 tsk. Salt 

1 tsk. Bagepulver 
 

Knækbrød 
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Gæren udrøres i det kolde vand, ind l al  
gæren er ”opløst”. 
 
Salt og mel lsæ es og alt røres sammen l en  
ret fedtet dej. 
 
Dejen står ldækket i en skål med låg/klæde op  

l 24 mer inden bagning et køligt sted. 
 
Dejen fordeles på pladen l 2 aflange brød med  
en træske. 
 
Pensles evt. med olie eller vand. 
 
Bages uden e erhævning ved 250 grader i  
ca. 25 minu er, ind l brødene er gyldne. 
 
Spises gerne når de er lune, l alle former for  
frokost eller hovedre er. 
 
Tip 
Kan også sagtens spises alene med en tapenade  

l. (Se opskri  på Tapenade.) 
 
Du kan selv bestemme sammensætningen af  
melblandingen alt e er hvor gro  et brød du  
kan lide. 
Prøv f.eks. en blanding af grahamsmel, rugmel  
og hvedemel 

 
Ingredienser 

2 stk 
1/2 l koldt vand 

10 g gær 
1 spsk salt 
600 g mel 

 
 
 

Drysses f.eks. med: 
grahamsmel 

sesamfrø 
durum mel 

birkes 
oregano  

eller et andet krydderi 
hvidløgsolie 
tomatsovs  
og oregano 

 

Lang dshævetÊbrød 
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Gæren opløses i den kolde væske. 
 
Blandes med de øvrige ingredienser i en skål. 
 
Skålen overdækkes med husholdningsfilm eller  
et låg og sæ es i køleskab mindst 4 1/2 me  
(eller na en over). 
 
Dejen væltes ud på bordet– den kan klistre lidt -  
og drysses med mel. 
 
Dejen æltes igennem og deles i 8 lige  
store dele/boller. 
De hæver i 20 minu er. 
 
Bages ved 250 grader i 10 minu er, dere er  
skrues ned l 200 grader (evt. pensles de med  
lidt olie)og gennembages i 15-18 minu er. 
 
Bollerne er lidt store, og kan bruges som madpakke–  
eller burgerboller med fyld af f.eks. salat, skinke,  
tunsalat eller spegepølse.  
 
Tip 
Bollerne kan også formes ”almindelig” størrelse  –  
så bliver der ca. 20 stk af por onen. 
Bage d: 16  minu er ved 250 grader. 
Bollerne kan gøres grovere ved at vælge andre  
grovere melsorter. Prøv dig frem! 

 
Ingredienser 
8 store boller 
Eller 20 små 

15 g gær 
1/2 l koldt vand 

1 tsk salt 
1 spsk olie 

200 g durummel 
500 g hvedemel 

Lang dshævetÊbrødÊ-Êdurum 
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Gæren udrøres i væsken, lsæt sukker, sigtemel,  
salt og olie. 
 
Tilsæt grøntsagerne og ælt dejen med hvedemel  

l den slipper. 
 
Lad dejen hæve i 30 minu er, ælt den og form 
den l små brød/boller. 
 
E erhæv bollerne i 30 minu er. 
 
Bag dem ved 225 grader i ca. 25 minu er. 
 
Tip 
Brødene kan varieres med års dens grøntsager 
og forskelligt pynt. 
 
Bollerne kan gøres grovere ved at vælge  
andre grovere melsorter. Prøv dig frem! 

 
Ingredienser 

Ca. 25 stk 
2 1/2 dl havredrik 

3 1/2 dl lunken vand 
50 g gær 

1 1/2 tsk salt 
1 spsk sukker 

1/2 dl olie 
500 g sigtemel 

 
100 g fint hakkede 

grønne peberfrugter 
50 g hakkede 
 soltørrede  

tomater/eller  
sorte oliven 

200 g fintrevet squash 
450 g hvedemel 

 

Grøntsagsboller 

                                                                                          175    

 

 
Smelt den laktosefri margarine i en gryde og  

lsæt havredrikken. Hæld blandingen i en skål  
og rør gæren ud heri, når det er fingrevarmt. 
 
Tilsæt de øvrige ingredienser. Slå dejen godt  
sammen. 
S l dejen l hævning et lunt sted i ca. me,  

ldækket. 
 
Tag dejen ud på et meldrysset bord og ælt den  
godt igennem. 
 
Del dejen i 6 stykker og tril hvert stykke ca. 40 cm. 
langt. 
 
Sno et stykke om hver pind, sørg for at det sidder  
godt fast. 
 
Bag snobrødene over bålets gløder i ca. 10  
minu er eller l brødene er gennembagte  
og gyldne. 

 
Ingredienser 

6 stk 
25 g laktosefri  

Margarine 
(eller 1/4 dl. Veg. Olie) 

1/4 l havredrik 
25 g gær 

2 tsk sukker 
3/4 tsk gro  salt 

Ca. 400 g hvedemel 
(ca. 6 3/4 dl mel) 

 
6 lange pinde l  

snobrød 
 

1 bål 

Snobrød 
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Pisk æg og sukker hvidt og lu igt. 
 
Bland bagepulver, vanillesukker, mel og  
kakao.  
Rør det i dejen. 
 
Tilsæt havredrik og laktosefri margarine.  
Rør igen. 
 
Fordel dejen i forme og s k en bananskive i hver  
muffin. 
 
Bage d ca. 10 minu er ved 225 grader. 
 
A øl kagerne. 
 
Rør flormelis og vand l glasur, og fordel  
det på kagerne. 
 
Pynt med brun krymmel. 

 
Ingredienser 

16-18 stk 
125 g sukker 

2 æg 
1/2 tsk bagepulver 
1 tsk vanillesukker 
2 store spsk kakao 

150 g mel 
50 g smeltet  

laktosefri margarine 
1 dl havredrik 

 
1-2 bananer i skiver 

 
Glasur: 

50 g flormelis 
1 1/2– 2 tsk vand 
Brun chokolade  

krymmel  

Banan-ÊogÊchokolademuffins 
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Alle ingredienser kommes i fadet. 
 
Røres med el-pisker  i ca. 4 min. og fordeles  
på en bradepande evt. ovenpå bagepapir/smurt 
bradepande. 
 
Bages i ca. 25-30  min. ved 180 grader. 
 
Lagkagen lægges sammen med f.eks. laktosefri  
smør creme. Se opskri  på Smørcreme,  
laktosefri. 
 
Kan også sagtens spises uden creme. 
 
Tip 
Lagkagen er meget velegnet l fødselsdagslagkage. 
Lagkagen skæres op på langs og smøres med  
laktosefri smørcreme. Lægges sammen og  
pyntes med kakaoglasur. 
 
Lagkagen kan pyntes med slik, flag, lys og  
der kan skrives tekst på den med rød eller  
grøn gele. 
  
Kagen er meget fryseegnet, men kan også holde  
sig 1 uges d i køleskabet.  

 
Ingredienser 

1 alm. ovnbradepande 
250 g laktosefri  

margarine 
500 g sukker 

5 æg 
250 g mel 

1 1/2 dl stærk kaffe 
4  store spsk kakao 
1 tsk hjortetakssalt 

BrunÊlagkage 

         178  



 

 

 
Gæren røres ud i den kolde havredrik. 
Mel og de øvrige ingredienser æltes l en  
ensartet dej. 
Dejen hæver l dobbelt størrelse på et lunt sted. 
1/3 af dejen formes l en kugle og resten deles  
i 4 lige store kugler og hviler et par minu er. 
Den store kugle rulles ud l et firkantet stykke,  
lidt mindre end bradepanden (30 x 40 cm). 
 
Den udrullede dej lægges i en smurt bradepande 
(laktosefri marg.) og trækkes således, at den  
når et par cm op ad siden. 
 
1/3 remonce smøres jævnt over dejen.  
Rul de reste-rende klumper dej ud l stykker  
på 12x40 cm. 
Fordel resten af remoncen på disse.  
Rul hvert stykke sammen fra den brede ende –  
som en roulade. Læg dem i bradepanden  
med passende afstand. 
 
Med en saks klippes snit med ca. 3 cm mellem- 
rum i hver af disse 3 roulader.  
Skub sni ene ski evis l højre og venstre,  
så bunden dækkes. 
Lad kagen hæve l dobbelt størrelse et lunt sted. 
Stryg med smeltet laktosefri margarine. 
 
Drys med perlesukker og bag kagen ved 200 grader  
på midterste rille i ca. 25 minu er. 

 
Ingredienser 

1 bradepande 
600 g Mel 

300 g laktosefri  
margarine 
75 g sukker 

2 æg 
2 dl kold havredrik 

50 g gær 
 

Fyld: 
 

Remonce: 
200 g laktosefri  

margarine 
200 g sukker 

1 tsk. kardemomme 
 

Pynt: 
Smeltet laktosefri  

margarine  
samt perlesukker 

H.C.ÊAndersensÊkage 
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Rør grynene i Foodprocessoren med smeltet  
laktosefri margarine, sukker, mel, bagepulver  
og 1 æggehvide. 
 
Tilsæt evt. mere æggehvide, hvis dejen stadig  
smuldrer, når du knuger en klump i hånden. 
 
Tilsæt evt. nødder/chokolade og saml dejen. 
 
Form den l kugler, der sæ es på bagepladen  
og trykkes let. 
 
Bage d: ca. 20 minu er ved 180 grader. 

 
Ingredienser 

Ca. 45 stk 
225 g havregryn 

225 g smeltet  
laktosefri margarine 

140 g sukker 
110 g mel 

1 tsk bagepulver 
1-2 æggehvider 

 
evt. 50 g hakkede has-

selnødder 
evt. 50 g gro hakket 

mørk laktosefri 
chokolade 

Havremakroner 
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Sukker og krydderier blandes med siruppen.  
Havredrik og smeltet, a ølet laktosefri  
margarine samt mel og natron lsæ es  
ski evis og dejen arbejdes igennem. 
 
Lad dejen stå ldækket et køligt sted l  
næste dag. 
 
Dejen rulles tyndt ud. Der klippes et hjerte ud  
af tykt papir, som bruges l skabelon.  
Evt. laves et lille hul i dejen i øverste del af  
hjertet, så kagerne kan hænges på juletræet  
eller i vinduet. 
 
Kagerne sæ es på en (med laktosefri margarine)  
smurt bageplade og bages ved 200 grader i ca.  
10 minu er, hvore er de a øles. 
 
Flormelis og æggehvide røres l glasur og  
fyldes i et kræmmerhus lavet af smørrebrødspapir.  
Klip et hul i spidsen af kræmmerhuset og  
pynt hjerterne med glasuren. 
 
Tip 
Hjerterne kan pakkes ind i cellofan og  
bindes med en rød sløjfe og bruges  
som mandelgave. 

 
Ingredienser 

2 dl sirup 
250 g sukker 
2 tsk natron 
1 spsk kanel 
2 tsk ingefær 
1 tsk nelliker 
2 dl havredrik 
100 g smeltet  

laktosefri margarine 
700 g mel 

 
 

Glasur: 
1/2 æggehvide,  

pasteuriseret 
2 dl flormelis 

 
 
 

Honninghjerte 
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Rør laktosefri margarine og sukker godt med  
en håndmixer i en stor skål (2-3 min). 
 
Rør 1 æg i ad gangen. 
 
Skræl gulerødder og riv dem fint. 
Vask æblerne og riv dem gro . 
Kom gulerødder og æbler ned i skålen. 
 
Kom bagepulver, kanel og mel i skålen. 
Rør rundt, ind l dejen er blandet sammen. 
 
Kom dejen i en bradepande med bagepapir  
og jævn den ud med en ske. 
 
Bag kagen ca. 45 minu er ved 175 grader  
(midt i ovnen). 
 
Sæt kagen på en rist i 5-10 minu er –  
tag  kagen ud af formen og pynt den eventuelt. 

 
Ingredienser 

Ca. 20 stk 
225 g laktosefri  

margarine 
2 1/2 dl sukker (225 g) 

4 æg 
2 gulerødder (150 g) 
2 æbler med skræl 

(150 g) 
2 tsk bagepulver 

2 tsk kanel 
5 dl hvedemel (300 g) 

 
Pynt: evt. hvid glasur 

 

Hyggekage 
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Hak mandlerne gro , f.eks. i en blender. 
 
Pisk æg, sukker, havredrik, kanel, vanillesukker  
og bagepulver. 
 
Tilsæt de hakkede mandler, rosiner og mel. 
Rør dejen sammen. 
 
Skræl æblerne og ern kernehusene.  
Skær æblerne i tynde både. 
 
Bland æblebådene i dejen og rør det hele  
godt sammen. 
 
Smør en form (med laktosefri margarine)  
og kom dejen i. 
 
Bag kagen ved 175 grader i 55 minu er. 
 
Tip 
Kagen smager dejligt lun - med en klat  
kold Tofuline vanilleis l. 

 
Ingredienser 

1 kg faste syrlige æbler 
f.eks. Belle de Boscop. 

100 g mandler 
125 g rosiner 

2 tsk bagepulver 
2 spsk kanel 

3 æg 
200 g mel 

220 g sukker 
1/2 dl havredrik 

1 spsk vanillesukker 
 

Tofuline vanille is 
 

 

KageÊmedÊæbler 
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Den laktosefri margarine smeltes, havredrikken  

lsæ es og gæren udrøres heri. 
Salt, sukker, æg, havregryn og mel lsæ es,  
og dejen æltes igennem l den er smidig. 
 
Dejen s lles l hævning ldækket et lunt sted  
ca. 1 me. 
 
Dejen udrulles l en plade på ca. 50 x 25 cm. 
Fyldet røres sammen og smøres på. 
Dejen trilles sammen og skæres i 2 cm tykke  
skiver. 
Lægges på bagepapir og trykkes lidt ud. 
 
E erhæves ca. 15 minu er. 
 
Bage d ca. 12 minu er ved 200 grader. 
 
Pyntes med glasur når de er a ølede. 
 
Kagerne kan også pyntes med kagekrymmel  
og evt. vingummi ovenpå glasuren. 
 
Tip 
Du kan fryse sneglene, uden pynt. 
- eller: 
Du kan fryse kanelsneglene ubagte, tage dem  
op og sæ e dem direkte ind I ovnen og  
bage dem færdige.  

 
Ingredienser 

20 stk 
50 g laktosefri  

margarine 
1 1/2 dl havredrik 

25 g gær 
1/4 tsk salt 

1 spsk sukker 
1 æg 

1 dl havregryn 
300 g (5 dl) hvedemel 

 
 

Fyld: 
100 g brun farin 
1 1/4 spsk kanel 
100 g laktosefri  

margarine 
 

Pynt: 
hvid glasur 

 

Kanelsnegle 
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En kagemand eller -kone kan laves på mange  
forskellige måder. 
Du kan vælge at bruge fødselsdagsboller  
(se opskri ) eller almindelige boller,  
som du kan sæ e sammen på en måde  
så de ligner en kagemand/kone og pynte  
den med glasur og slik. 
 
Du kan også bage en chokoladekage eller  
en anden kage, som du kan lide og lave en  
figur ud af den –  
enten en kagemand /kone eller et kageslot,  
en fodboldbane, en klovn eller blot bage en  
kage, som du kan pynte lige netop,  
som du kan vil have den. 
 
På biblioteket kan du få andre gode idéer l  
børnefødselsdag eller børnefest.  
Der findes bøger med forslag l opskri er  
og lege l sjove fester med forskelligt tema.  
F.eks. bamsefest, troldefest, skovtursfest,  
klovnefest, boldfest, prins- eller prinsessefest  
eller brug din egen fantasi l at lave en  
sjov børnefest. 
 
 

 
Ingredienser 

En kagemand eller 
- kone 

KagemandÊellerÊ-koneÊ 
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Havredrikken lunes og gæren opløses heri.  
Gæren må ikke varmes med. 
 
De øvrige ingredienser blandes heri og  
æltes l en ensartet dej. 
 
Dejen rulles ud og formes l en kagemand –  
kone, der lægges på en smurt bageplade  
(med laktosefri margarine). 
 
Remoncen røres sammen og smøres over  
kagemanden/konen. 
 
Kagemanden/ konen hæver på et lunt sted i  
ca. 15 minu er. 
 
Sæ es i en varm ovn på midterste ribbe ved  
225 grader i ca. 15-20 minu er. 
 
Pyntes når kagen er a ølet. 

 
Ingredienser 

1 bradepande 
500 g mel 

200 g laktosefri  
margarine 
50 g sukker 

50 g gær 
2 dl havredrik 

2 æg 
 

Remonce: 
200 g laktosefri  

margarine 
200 g mørk farin 

2 spsk kanel 
 

Pynt: 
laktosefri slik 

hvid glasur 
 

KagemandÊmedÊslikÊ 
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Alle ingredienser blandes i en skål. 
 
Blandingen sæ es på panden med 2  
spiseskeer og trykkes flade og runde. 
 
Klatkagerne steges på panden i laktosefri  
margarine l de er gyldne. 
 
Spises lune evt. med hindbær-  
eller solbærsyltetøj. 

 
Ingredienser 

10-15 stk 
2-3 dl laktosefri  

risengrød  
(se opskri ). 

2 spsk hvedemel 
1 æg 

2 tsk vanillesukker  
og/eller kanel 

 
laktosefri margarine  

l stegning 
 
 
 
 

Klatkager 

                                                                                          187    

 

 
Æg og sukker piskes hvidt og lu igt. 
 
Nødder og chokolade hakkes og lsæ es. 
 
Blandingen blandes med de øvrige  
ingredienser. 
 
Der lægges en kugle i en papirform og  
sæ es på en bageplade. 
 
Bages ved 200 grader i 15-20 minu er,  

l de er lysebrune. 

 
Ingredienser 
15 – 20 stk 

2 æg 
2 dl sukker 

2 tsk vanillesukker 
125 g smeltet  

laktosefri margarine 
3/4 dl mel 

4 dl kokosmel 
evt. 50 g hakkede  

nødder 
100 g mørk  

Laktosefri chokolade 
 
 

KokosmuffinsÊmedÊchokolade 
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Laktosefri margarine og sukker røres godt. 
 
Marcipan og æg røres godt. 
 
Marcipanmassen lsæ es laktosefri  
Margarine /sukker- blandingen. 
 
De øvrige ingredienser lsæ es. 
 
Dejen hældes i franskbrødsforme. 
 
Bage d 1 me ved 190 grader.  
 
 
Tip 
Kagen kan evt. pyntes med smeltet  
laktosefri mørk chokolade. 

 
Ingredienser 

1 bradepande 
250 g laktosefri  

margarine 
250 g sukker 

4 æg 
125 g marcipan  

i små stykker 
 

125 g hakkede nødder 
125 g mørk  
laktosefri  

chokolade, hakket  
2 tsk bagepulver 

250 g mel 
1/2 kop vand 

evt. 1 tsk.  
Mandelessens 

Marcipankage 
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Laktosefri margarine gives et opkog med  
havredrik. 
 
Gryden tages fra varmen og heri lsæ es æg,  
sukker, mel, bagepulver og mandelessens. 
 
Røres sammen l en jævn pandekageag g dej. 
 
Hældes i en smurt form (laktosefri margarine),  
ca. en halv bradepande og s lles i en kold ovn. 
 
Ovnen s lles på 170 grader og kagen bages i  
ca. 35-45 minu er. 
 
 
Overtrækkes e er a øling med chokolade- 
glasur eller laktosefri mørk smeltet  
chokolade. 

 
Ingredienser 

250 g laktosefri  
margarine 

2 dl havredrik 
2 æg 

250 g sukker 
250 g mel 

2 1/2 tsk bagepulver 
2 spsk mandelessens 

 
 

chokoladeglasur 
eller  
mørk  

laktosefri chokolade 

Mazarinkage 
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”Smør” en bageform med laktosefri margarine. 
 
Læg kiksene i en skål og knus dem l små  
stykker (eller i en plas cpose og rul med  
en kagerulle ovenpå posen). 
 
Smelt den laktosefri mørke chokolade. 
 
Varm langsomt laktosefri margarine og  
honning op l det smelter. 
 
Hæld de knuste kiks og den smeltede laktosefri  
mørke chokolade op i skålen med laktosefri  
margarine og honning og rør godt rundt. 
 
Hæld blandingen i den smurte form og glat ud  
med en spartel. 
 
Læg evt. cocktailbær med lige stor afstand halvt  
ned i dejen. 
 
Lad kagen køle et par mer i køleskab. 
 
Tag kagen forsig gt ud af formen og skær den  
i små firkanter. 

 
Ingredienser 
8 personer 

150 g laktosefri  
mørk chokolade 
100 g laktosefri  

margarine 
2 spsk honning 

150 g Diges ve kiks 
laktosefrie 

8 cocktailbær  
 

 

PeterÊPlys’Êmudderkager 
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Skær den laktosefri margarine i mindre stykker  
og smuldr det i melet. 
Bland sukker, vanillesukker og ingefær i. 
 
Saml dejen hur gt med æg og vand. Læg dejen  
koldt 1 me. 
 
Smør en tærteform (med laktosefri margarine). 
Del dejen i 2 dele, og rul hver del ud i en rund  
plade, der passer l formen. 
 
Læg den ene del i formens bund og pres dejen  
op langs kanten. 
 
Skræl pærerne og flæk dem, tag kernehuset ud  
og læg de halve pærer i formen med den  
buede side opad, og med s lkenden mod  
midten. 
 
Læg den anden plade dej over pærerne og tryk  
godt l i kanten. 
 
Pensl med koldt vand og drys med lidt sukker. 
 
Bag tærten midt i ovnen. Server den lun med  
laktosefri flødeskum eller laktosefri is l. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 40 minu er. 

 
Ingredienser 

150 g laktosefri  
margarine 

240 g hvedemel 
125 g sukker 

1 tsk vanillesukker 
1/2 tsk ingefær 

1 æg 
Evt. 1 spsk vand 

 
Fyld: 

ca. 4 pærer 
 

Pensling: 
vand 

 
Pynt: 

krystalsukker 
 

Tilbehør: 
laktosefri flødeskum 

Pæretærte 

         192  



 

 

 
Skær den laktosefri margarine i mindre stykker  
og smuldr det i melet. 
Saml dejen hur gt med koldt vand. 
Læg dejen koldt 1 me. 
 
Skær rabarberne i 3 cm lange stykker.  
Rul dejen ud l en plade (ca.20 x 30cm). 
Skær 2 brede strimler fra, og læg dem  
i tærteformen op langs kanten. 
 
Fyld: 
Kom rabarber eller s kkelsbær i formen.  
Bland sukker og kartoffelmel sammen og  
drys det over.  
Skær resten af dejen i lange strimler, og læg dem  
over frugterne som et gi erværk.  
Tryk evt. dejen i kanten med gaffel. 
 
Pensl dejen med sammenpisket æg. 
 
Bag tærten midt i ovnen ved 200 gr. i  
ca. 30 minu er. Server den lun. 
 
Tip 
Tærten kan også laves med en letjævnet sveskemos  
eller med æbler, der er skåret i tynde skiver og  
drysset med sukker og kanel. 
Serveres gerne med laktosefri creme-fraîche,  
flødeskum eller is l. 

 
Ingredienser 

150 g laktosefri  
margarine 
175 g mel 

1-2 spsk koldt vand 
 

Fyld: 
500 g rensede  
rabarber eller  

375 g s kkelsbær 
125 g sukker 

1 spsk kartoffelmel 
 

Pensling: 
sammenpisket æg 

 
 

Tilbehør: 
Laktosefri flødeskum , 

creme-fraîche  
Laktosefri is 

Rabarbertærte 
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Vand og sukker koges i et par minu er l en  
sukkerlage. 
 
Afsvales og piskes dere er med ca. 150 g  
Kold laktosefri margarine (kommes i klatvis) 
 
Piskes godt l det er jævnt og ligner en  
smørcreme.  
 
S lles koldt. 
 
Alt e er ønske kan cremen lsæ es  
kaffepulver eller kakao. 

 
Ingredienser 

1 por on 
1 dl vand 

100 g sukker 
ca. 150 g laktosefri 

margarine 
 

Varia on: 
1-2 spsk kaffepulver 
eller 1-2 spsk kakao 

 

Smørcreme,Êlaktosefri 
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Pisk æg og sukker hvidt og lu igt. 
 
Bland mel og bagepulver og rør forsig gt  
melblandingen i æggemassen. 
 
Beklæd en bradepande 30 x 40 cm med  
bagepapir og bred dejen ud derpå. 
 
Bage d: ca. 5 minu er ved 250 grader eller  

l kagen har fået farve. 
 
 
Fyld: Mos bærrene, gem nogle l garneringen. 
Smag bærmosen l med lidt sukker. 
 
Vend kagen ud på et stykke smørrebrødspapir,  
der er drysset med sukker og ern bagepapiret. 
 
Bred mosen over kagen og rul den sammen.  
Pak den ind i smørrebrødspapiret og lad den  
køle. 
 
Serveres med: 
Hele bær og evt. laktosefri flødeskum,  
se ideer l erstatning. 

 
Ingredienser 

1 bradepande 
3 store eller  

4 små æg 
2 dl sukker 

2 dl mel 
1 tsk bagepulver 

 
Fyld: 

3/4 – 1 l bær  
f.eks. hindbær  
eller jordbær 

 
 

Laktosefri flødeskum 
(Se ideer l erstatning) 
 

SommerfriskÊroulade 
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Riv marcipanen gro  og rør den med laktosefri  
margarine og æg. 
 
Miks alle tre dele ensartet i en foodprocessor  
eller med en el-mixer. 
 
Smør dejen ud i 1 cm tykt lag på bagepapir. 
 
Bages ved 175 grader på midterste ovnrille i  
15-20 minu er, l de er gyldne. 
Lad bundene køle lidt, skær dem i firkanter  
eller medaljerne uds kkes med en rund form  
i medaljestørrelse. 
 
Fyld: 
Riv marcipanen og rør den blød med  
appelsinsa en. 
Smør fyldet på bundene. 
 
Skyl jordbærrene, nip haserne af og skær dem  
i skiver. 
 
Læg kagerne sammen med jordbær. 
 
Læg jordbær samt lidt mynte eller citronmelisse  
på toppen. 

 

Ingredienser 
8-10 stk 

Dej: 
300 g marcipan 

150 g blødt  
laktosefri margarine  

3 æg 
 
 

Fyld: 
100 g marcipan 

sa  af 1 appelsin 
 

Pynt: 
ca. 500 g friske 

 jordbær 
 

Mynte eller  
citronmelisse 

Sommermedaljer 

         196           196  



 

 

 
Alle ingredienser blandes i en skål med en  
træske. 
 
Bages ved 190 grader i ca. 45-60 minu er i  
en lille bradepande. 
 
Pyntes evt. med chokoladeglasur. 
 
Tip 
Kagen bliver mere svampet når den har  
stået et par dage i køleskab. 
 
Er meget fryse egnet. 

 
Ingredienser 

1 lille bradepande 
3 æg 

2 dl olie 
3 1/2 dl sukker 

1/2 l mel 
3 tsk vanillesukker 

3 tsk kanel 
Evt. 50 g hakkede 

mandler 
1/2 l reven squash 

2 tsk natron 
1 tsk bagepulver 

1 tsk salt 
 

 
 

Squashkage 
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Æblerne skrælles og skæres i både, lægges i  
et ildfast fad. Drysses med kanel og sukker  
og evt. hakkede mandler/nødder. 
 
 
 
 
 
 
 
Kokosmassen blandes sammen l en  
smuldret masse og fordeles over æblerne. 
 
Bages i ovnen ved 200 grader i ca. 35 minu er. 
 
Serveres lun med laktosefri creme-fraîche,  
fløde-skum eller Tofuline vanilleis 

 
Ingredienser 
3/4 kg æbler 
1 –2 tsk kanel 

2 – 4 spsk sukker 
Evt. hakkede  

mandler/nødder 
 
 

Kokosmasse: 
100 g laktosefri  

margarine 
1 dl mel 

1 dl sukker 
2 1/2 dl kokosmel 

ÆblekageÊmedÊkokosmasse 
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Kog de skrællede, udskårne æbler med vandet  

l en s v mos og smag den l med sukker og  
vanillesukker. 
 
Lad den a øle i køleskab. 
 
Æblekagen lægges sammen lige inden servering. 
 
Læg æblegrød og laktosefri rasp/knuste  
laktosefri tvebakker lagvis i en skål, det  
øverste lag skal være laktosefri rasp. 
 
Laktosefri flødeskum piskes, smages evt. l  
med sukker og vanillesukker og fordeles  
henover. 
 
Tip 
Rå revne æbler kan bruges i stedet for  
æblegrød. 

 
Ingredienser 

Æblegrød: 
3/4 kg skrællede  

æbler 
2 spsk vand 

sukker e er smag 
evt. 1 tsk  

vanillesukker 
 

Æblekage: 
 

1 por on æblegrød 
2 dl laktosefri  

æblekage rasp eller 
knuste tvebakker 

 
Laktosefri flødeskum 
se opskri  på idèer  

l erstatning. 
 

Æblekage 
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Rør alle ingredienser sammen og fyld i  
papirlinseforme. 
 
Dejen er halvflydende, så brug en kande. 
 
Bage d: ca. 20 minu er ved 200 grader. 
 
 
 
 
 
 
Tip 
Andre frugter kan også bruges.  
Vælg den frugt du bedst kan lide. 

 
Ingredienser 

Ca. 20 stk 
120 g hvedemel 
70 g havregryn 

1 æg 
25 g olie eller  

laktosefri margarine 
1 dl havredrik 

1/2 tsk salt 
300 g revet æble 

40 g sukker 
1 1/2 tsk bagepulver 

1 tsk kanel 

Æblemuffins 
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Laktosefri margarine og sukker røres blødt. 
 
Æggene røres i et ad gangen. 
 
Bananerne moses og kommes i.  
Havredrikken hældes i. 
 
Salt, natron, vanillesukker og mel blandes og  
røres i dejen. 
 
Dejen kommes i to smurte forme, 2 liter  
(smurt med laktosefri margarine eller  
bagepapir). 
 
Bages i ovnens midterste rille ved 200 grader  
i ca. 35-50 minu er, alt e er størrelse. 
 
Tip 
Kan evt. pyntes med smeltet laktosefri mørk  
chokolade. 
Kagen er meget velegnet l frysning. 

 
Ingredienser 

2 x 2 liter forme 
225 g laktosefri  

margarine. 
375 g sukker 

4 æg 
5 meget  

modne bananer 
50 g havregryn 

1 1/2 dl havredrik 
1/2 tsk salt 
2 tsk natron 

2-3 tsk vanillesukker 
375 g mel 

Banankage 
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Laktosefri margarine og sukker røres smidigt  
og æggene røres i. 
 
Mel blandes med vanille, bagepulver og kakao. 
 
Blandingen hældes i dejen og der røres rundt. 
 
Nødderne røres i. 
 
Dejen kommes i en lille bradepande. 
 
Bage d 20-25 minu er ved 175 grader. 
 
E er a øling skæres kagen i ca. 3 x 3 cm  
stykker og overdrysses med flormelis. 
 
Tip 
Da kagen er populær kan det anbefales at lave  
dobbeltpor on - derved bliver kagen lidt  
tykkere og stykkerne slår bedre l :-) 

 
Ingredienser 

1 lille bradepande 
100 g laktosefri  

margarine 
160 g sukker 

2 æg 
2 tsk vanillesukker 

60 g mel 
1/4 tsk bagepulver 
2-3 stor spsk kakao 

 
Evt. 100 g hakkede  

valnøddekerner 
 

Drys e er bagning: 
Flormelis. 

Brownies 
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Opvarm den laktosefri margarine, sukker  
og sirup l kogepunktet. 
 
Tag gryden af varmen. 
 
Udrør potaske med koldt vand. 
Rør det i sirupsmassen. 
A øl massen, l den er lunken. 
 
Tilsæt øvrige ingredienser.  
Ælt dejen godt sammen.  
 
Tril dejen l 5 cm tykke pølser. 
Læg dem koldt i 1-2 døgn. 
 
Skær kagerne i meget tynde skiver. 
 
Brug bagepapir på bagepladen eller laktosefri  
margarine. 
 
Sæt pladen på øverste ribbe. 
 
Bages ved 200 grader (varmlu ) ca.7 minu er  
eller l de har fået farve e er din smag. 

 
Ingredienser 
Ca. 100 stk 

125 g laktosefri  
margarine 

100 g sukker 
100 g sirup (3/4 dl.) 
4 g potaske ( 1 tsk.) 

2 tsk vand 
1 tsk kardemomme 

1 tsk ingefær 
1 tsk nellike 
2 tsk kanel 

25 g finthakket sukat 
25 g smu ede  

hakkede mandler 
250 g mel  

(4-4 1/4 dl.) 
1-2 spsk revet skal  

af appelsin 

Brunkager 
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Laktosefri margarine røres med sukkeret,  
æggene lsæ es et ad gangen. 
 
Mel, vanillesukker, bagepulver, kakao røres i  
dejen ski evis med havredrik. 
 
Sa  + skal af appelsinen lsæ es. 
 
Til sidst røres det kogende vand i dejen. 
 
Dejen fordeles i 2 springforme, der er  
beklædt med bagepapir eller smurt med  
laktosefri margarine. 
 
Dejen drysses med hakkede nødder og  
perlesukker. 
 
Bages ved 175 grader i ca. 1 me. 

 
Ingredienser 

2 springforme 
300 g laktosefri  

margarine 
500 g sukker 

4 æg 
350 g mel 
75 g kakao 

2 tsk bagepulver 
2 tsk vanillesukker 
1 1/2 dl havredrik 
1 dl kogende vand 
reven skal + sa  af  

1 stor appelsin. 
 

Pynt: 
1 kop gro hakkede 

nøddekerner 
Lidt perlesukker 

ChokoladekageÊmedÊorange 
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Laktosefri margarine og sukker røres. 
 
Æggene røres i, et ad gangen. 
 
Chokoladen smeltes i en skål over vandbad  
og røres i. 
 
Bland mandlerne i melet og vend det i dejen. 
 
Hæld dejen i en godt smurt springform  
(med laktosefri margarine). 
 
Bag kagen i ca. 20-25 minu er ved 225 grader. 
 
 
Dessertkagen serveres med hindbær coullis:  
Friske hindbær (ca. 200 gr.) røres med 1 spsk  
flormelis. 
 
 
Tip 
Dessertkagen smager også dejligt sammen med  
laktosefri is eller flødeskum og evt. friske eller 
friskblendede frugter. 

 
Ingredienser 
1 springform 

150 g laktosefri  
margarine 

150 g sukker 
2 hele æg 

40 g laktosefri  
mørk chokolade 
50 g smu ede  

finthakkede mandler 
50 g hvedemel 

 
 
 
 

Hindbær coullis: 
 

200 g friske hindbær 
1 spsk flormelis 

Chokoladekage 
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Laktosefri margarine smeltes. 
 
Sukker og æg piskes sammen. 
 
Resten lsæ es, laktosefri margarine og  
havredrik l sidst. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 15-20 minu er. 
 
 
 
 
 
 
 
Fyldet blandes og koges op i en gryde. 
 
Hældes over kagen når den har bagt i  
ca. 20 min. 
 
Bages dere er 7-10 minu er. 
 
Spises først når den er a ølet.  

 
Ingredienser 

1 bradepande 
250 g mel 

50 g laktosefri  
margarine 

300 g sukker 
4 æg 

2 dl havredrik 
3 tsk bagepulver 

1 tsk vanillesukker 
 

Fyld: 
125 g laktosefri  

margarine 
100 g kokosmel 
1/2 dl havredrik 
250 g mørk farin 

DrømmekageÊfraÊBrovst 
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Sukker og æg piskes ind l det er hvidt og lu igt. 
 
Mel, vanille, kakao og bagepulver blandes og  
hældes i ski evis med havredrik. 
 
Til sidst røres den smeltede laktosefri margarine i. 
 
Kommes i en bradepande og bages på nederste  
rille ved 200 grader (i almindelig ovn)  
i ca. 20-25 minu er l den er færdigbagt. 
 
 
 
 
 
 
Ingredienserne l glasuren varmes i en gryde  
og smøres henover den varme kage. 
 
Spises når glasuren er kølet af. 

 
Ingredienser 

1 bradepande 
500 g sukker 

4 æg 
3 3/4 dl havredrik 

450 g mel 
4 tsk vanillesukker 

3 spsk kakao 
4 tsk bagepulver 

300 g smeltet  
laktosefri margarine 

 
 

Kakaoglasur: 
200 g laktosefri  

margarine 
7 spsk  

færdiglavet kaffe 
2 1/2 spsk kakao 

3 tsk vanille 
100 g kokosmel 
375 g flormelis 

FamiliekageÊ-ÊdenÊduÊvedÊnok! 
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Gæren opløses i den kolde havredrik. 
 
Mel, salt og sukker lsæ es. 
 
Dejen hældes ud på bordet. 
 
Laktosefri margarine lsæ es i små kla er,  
æltes l en ensartet dej. 
 
Af dejen laves boller, som s lles l hævning  
et lunt sted i ca. 1 me eller l bollerne er  
hævet l dobbelt størrelse. 
 
Du kan vælge at bage bollerne med eller  
uden creme/syltetøj. 
 
Creme/syltetøj fyldes i bollen ved, at du laver  
en hulning i bollen med en finger, pu er  
lidt creme/syltetøj i og forsøger at lukke den  
godt rundt om cremen og lægger den med  
lukningen ned på pladen. 
De e gøres inden hævning. 
 
Bollerne bages ved 200 grader i ca. 15 minu er. 
 
Bollerne kan pyntes med glasur e er bagning. 

 
Ingredienser 

30-35 stk 
500 g mel 

250 g laktosefri  
margarine 
75 g gær 

2 1/2 dl havredrik 
1 spsk sukker 

1 tsk salt 
 
 

Fyld: 
Kagecreme 
(se opskri )  

remonce 
Syltetøj 

 
 

Pynt: 
Hvid glasur eller 
chokoladeglasur  

 

Fastelavnsboller 
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Flormelis hældes i en skål , væsken lsæ es og  
der røres godt rundt. 
Til at starte med er blandingen meget sej, men  
ret hur gt bliver den fin og blød.  
Der kan lsæ es mere væske, hvis man ønsker  
den mere tynd eller hvis glasuren har stået  
et stykke d og er blevet lidt for sej. 
 
Glasuren kan gemmes i køleskab i en god  
lukket plastdåse. 
 
Når du skal bruge glasuren kan du hælde den  
i en plastpose.  
Der klippes et meget lille hul i hjørnet  
af posen. 
Kagen pyntes ved hjælp af glasurposen, der nu kan  
lave det mønster man har lyst l. 
 
Ovenpå glasuren kan man (mens den endnu  
er lidt våd) pynte med slik, chokoladestykker,  
coktailbær, kagekrymmel, mandelflager,  
kokos og meget andet. 
 
Glasur med frugtsmag: 
2 dl flormelis 
1 1/2 tsk presset appelsinsa  
evt. 1-2 tsk revet appelsinskal 
Kan evt. laves med citronsa  e er  
samme princip. 

 
Hvid glasur: 
2 dl flormelis 

1 1/2 tsk vand 
 

Chokoladeglasur: 
2 dl flormelis 

2 tsk vand  
2-3 spsk cacao 

 
Rød glasur: 

2 dl flormelis 
1 1/2 tsk vand 
rød frug arve  

e er farveønske 
 

Grøn glasur: 
2 dl flormelis 

1 1/2 tsk vand 
grøn frug arve  

e er farveønske 
 
 
 
 

Glasur 
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Pisk æg og sukker sammen i en tykbundet  
gryde. 
Pisk majss velse og havredrik i.  
Bring  cremen i kog ved konstant piskning. 
Smag l med vanillesukker. Drys sukker over  
cremen, mens den a øler, så den ikke trækker  
skind.  
A øles i køleskab. 
 
Hvis du lsæ er kakaopulver bliver cremen l en  
kakaocreme. 
 
Kagecremen kan bruges l lagkager,  
fastelavnsboller o.s.v. 
 
 
 
Færdiglavede kagecremeprodukter: 
Du kan også købe færdige kagecremeprodukter  
i pulverform, hvor du blot skal lsæ e  
f.eks. havredrik/soyamælk i stedet  
for almindelig mælk.  
Følg blot brugsanvisningen. 
 
 

 
Ingredienser 

2 æg 
2 spsk sukker 

1 spsk majss velse 
2 1/2 dl havredrik 

1/2 tsk vanillesukker 
 

Varia on: 
2 spsk kakaopulver 

 
 
 
 
 

Færdige  
kagecremeprodukter 

 
 

Kagecreme 
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Æg og flormelis røres sammen. 
 
Kartoffelmel, mel og bagepulver blandes  
og røres i. 
 
Hældes i 2 smurte (med laktosefri margarine) 
lagkageforme. 
 
Bages ved 225 grader i ca. 8 –10 minu er,  

l de er lysebrune. 
 
Vendes ud af formene med en paletkniv  
mens de endnu er varme. 
 
Anbringes på en rist eller et stykke  
bagepapir.  

 
Ingredienser 

2 stk 
4 æg 

165 g flormelis 
65 g kartoffelmel 

65 g mel 
2 tsk bagepulver 

Lagkagebunde 
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Lagkager kan man sagtens lave uden mælk og  
flødeskum. 
Lagkagebundene kan du enten selv bage eller  
købe færdige (laktosefri). 
 
Fyldet kan være alt e er ønske. 
Hvis du ønsker kagecreme kan du enten lave den  
selv (se opskri ) eller du kan købe den færdiglavet  

l oppiskning. 
 
 
Fyld kan være frugter, friske eller syltede, eller  
marcipan. Fyld kan også være en blanding af friske  
eller syltede frugter og laktosefri flødeskum,  
eller smørcreme (se opskri ). 
 
Flødeskums alterna ver kan du læse om i afsni et 
”Desserter og konfekt”. 
 
 
Pynten på lagkagen kan f.eks. være flormelisglasur  
eller laktosefri flødeskum eller blot friske frugter. 
 
Desuden kan den drysses med forskellige former for 
krymmel. 
Hvis det er en fødselsdagslagkage skal den  
selvfølgelig pyntes med flag, evt. lys, slik og  
måske rød eller grøn kagegelé så man kan skrive  
på lagkagen. 

 
Lagkagebunde 

 
 

Kagecreme 
 
 
 

Evt. frugter, friske  
eller som syltetøj 

 
 
 
 

Flødeskum eller glasur 
 
 
 

Pynt 
 

LagkageÊ 
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Mel, sukker, evt. mandler, krydderier og  
bagepulver blandes i et fad. 
 
Laktosefri margarine smuldres heri. 
 
Ægget piskes let sammen og blandes i dejen,  
først med en ske og dere er med hånden. 
 
Dejen samles på bordet, trilles ud l stænger,  
der skæres i små stykker, som trilles l kugler  
og sæ es på en smurt bageplade. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 10  minu er, l de  
er gennembagte. 
 
 
 
Tip 
Husk at dej med bagepulver skal arbejdes hur gt  
sammen og straks bages. 
Dejen kan godt virke lidt smuldret, men prøv at  
trykke den godt sammen inden du triller den ud  

l stænger - eller lsæt 1 spsk. vand l at samle  
dejen med. 

 
Ingredienser 
Ca. 1 plade 

250 g hvedemel 
150 g sukker 

Evt. 30 g hakkede 
mandler 

1/4 tsk stødt ingefær 
1/4 tsk stødt nellike 
1/4 tsk sort peber 
1 tsk bagepulver 
100 g laktosefri  

margarine 
1 æg 

Pebernødder 
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Bring ris og havredrik eller vand i kog i en  
gryde.  
Kog risene ca. 25 minu er, eller l de har  
opsuget al væden. 
 
Tag gryden fra varmen og rør laktosefri margarine  
og sukker i. 
A øl risene lidt og rør æggeblommer i. 
Kom risene i en smurt form (laktosefri margarine)  
og sæt dem i fryseren l næste dag. 
 
Snit rabarberne fint og kom dem i en gryde  
sammen med sukker. Lad det trække en mes d.  
Varm rabarberne op l de sa er, sluk for gryden  
og lad dem køle af. 
 
Tag riskagen ud af fryseren et par mer inden  
servering og sæt den i køleskabet. 
Vend risbunden ud på et fad.  
 
Rør abrikosmarmeladen sammen med portvin  
og bred den ud over risene. 
 
Tag rabarberne op af væden med en hulske og  
fordel dem på kagen sammen med lidt jordbær  
eller hindbær.  
Pynt med hakkede nødder. 
 
 

 
Ingredienser 
6 personer 

200 g grødris 
3/4 l vand eller  

havredrik 
50 g laktosefri  

margarine 
100 g sukker 

4 pasteuriserede  
æggeblommer 

500 g rabarbers lke 
100 g sukker 

 
150 g  

abrikosmarmelade 
35 g hasselnødder 

Lidt portvin 
Evt. hindbær  
eller jordbær 

RiskageÊmedÊrabarber 
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Smuldr den laktosefri margarine i melet. 
Tilsæt sukker, æg, vanille og hjortetaksalt. 
 
Saml dejen hur gt. 
Læg den koldt i ca. 1/2 me. 
 
Tril dejen i stænger eller ”lad den gå gennem”  
kødmaskinens kageplader. 
 
Form stængerne l kranse. 
 
Brug bagepapir på pladen eller smør den  
med laktosefri margarine. 
 
Sæt pladen øverst i ovnen. 
 
Bages ved 200 grader i ca. 7-10 minu er l  
de er lysebrune. 

 
Ingredienser 
Ca. 150 stk 

375 g laktosefri  
margarine 
500 g mel 

250 g sukker 
1 æg 

2-3 tsk vanillesukker 
1/2 tsk hjortetaksalt 

Vanillekranse 
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Noget om... 
praktisk  

information 
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Når du laver laktosefri mad, kan du nemt bruge  
egne opskri er og almindelige kogebøger.   
Benyt blot nedenstående principper 
 
Laktosefrie principper: 
 
 - udelad og erstat mælk og mælkeprodukter  
med laktosefrie erstatningsprodukter. 
 
 - undgå fødevarer/færdiglavede madvarer, der  
kan indeholde mælkebestanddele. 
 
 - udelad eller erstat fedtstoffer, der kan  
indeholde mælkebestanddele. 

 
Laktose eller mælkesukker, som det også hedder i  
daglig tale, er en sukkerart/kulhydrat. 
 
Det forekommer naturligt i mælk og mælkeprodukter i 
større eller mindre mængde. 
 
Laktose/mælkesukker lsæ es af producenterne  
i forskellige færdiglavede madvarer. 
 
Laktose bliver brugt i medicinpræparater o est   
som tablethjælpestof.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad er laktose ? 
 
 

I hvilke fødevarer  
forekommer laktose 

…ÊlaktosefrieÊprincipper 
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Når du skal lave laktosefri mad, er det vig gt at  
være sikker på, at det er laktosefrie produkter  
du bruger l madlavningen. 
 
Et godt råd er at s lle alle produkterne frem på  
bordet - før du begynder – så du ikke i skyndingen  
tager fejl af f.eks. almindelig mælk og mælke - 
erstatningsproduktet. 
 
Det kunne være en idé at lave den laktosefri  
por on først hvis du skal lave den samme ret  
med en por on, der indeholder mælk  
og en laktosefri por on.  
På den måde laver du  en arbejdsgang, der  
forhindrer at disse to por oner bliver blandet. 
  
Undgå at brugebes k og andre køkkenar kler,  
der har været brugt l mælk, smør eller andre  
laktoseholdige produkter i madlavningen. 
 
Det er en fordel at sæ e en ske i marmelade- 
krukken eller lægge en kniv på spisebordet  
ved siden af den laktosefri margarine –  
kun l brug for den o.s.v.    

 
Før du går i gang 

 
 
 
 
 
 

Lav den laktosefri 
 mad først! 

 
 
 
 

Hygiejne 

…ÊførÊduÊgårÊiÊgangÊ 
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Når du bager kan smør og almindelig margarine  
udski es med laktosefri margarine eller  
vegetabilsk olie  
Forholdet smør/margarine og laktosefri marg.  
= 1 : 1 
 
Forholdet mellem smør/margarine og veg. olie  
= 1 : 1  
 
50 g smør/margarine svarer l :   1/2 dl olie  
100 g smør/margarine svarer l:  1 dl olie 
 
Forholdet mellem mælk og erstatningsprodukter  
= 1 : 1 
* Havredrik/havrefløde  
* Rismælk 
* Kokosmælk 
* Soyamælk (soyafløde) 
* Mandelmælk 
* Kaffe 
* Juice (både frugt– og grøntsagsjuice) 
* Vand 
* Øl, almindelig eller hvidtøl 
 
Hvis bagedejen virker lidt tyndere end ”normalt”  
kan du evt. lsæ e et æg, eller lidt mel l at  
samle dejen med - vælger du de fed rie produkter,  
som kaffe og juice kan bagværket blive en anelse  
mere tør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udski  mælk med 

Ê…Êbagning 
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Hvis bagværket skal være lu igt så vælg en  
laktosefri margarine. 
 
Hvis der står angivet creme fraîche eller et  
andet surmælksprodukt i opskri en kan det  
o est udski es med havredrik/havrefløde  
eller soyadrik/soyafløde. 
 
Hvis du skal pensle dit brød kan du bruge de  
samme erstatningsprodukter, som du bruger,  
når du skal bage brødet f.eks. vand, vegetabilsk  
olie, laktosefri margarine, juice o.s.v. 
 
Som gra nering l kager kan bruges findelte  
mandler og nødder, eller laktosefri æblekage  
rasp. 
Det kan være en fordel at fordele lidt laktosefri  
margarinekla er, (evt. smeltet) henover  
desserten/kagen inden bagning. 
 
Hvis du skal bruge creme-fraîche eller flødeskum  

l dit bagværk - se gerne forslag under afsni et  
”Desserter og konfekt” 
 
Husk når du bager brød eller kager at smøre  
pladen med laktosefri margarine, lidt vegetabilsk 
olie eller bruge bagepapir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pensling 
 
 
 

Gra nering 
 
 
 
 
 
 
 

Obs! 

…Êbagning 
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Forholdet smør/margarine og laktosefri marg.  
= 1 : 1 
 
Forholdet mellem smør/margarine og veg. olie  
= 1 : 1  
 
50 g smør/margarine svarer l :   1/2 dl olie  
100 g smør/margarine svarer l:  1 dl olie 
 
Forholdet mellem mælk og erstatningsprodukter  
= 1 : 1 
*  Bouillon, laktosefri  
*  Grøntsags vand 
*  Havredrik/havrefløde  
*  Kokosmælk 
*  Soyadrik/soyafløde 
*  Vand 
 
Se under afsni et ”Dressinger og Sovse”. 
 
 
* Laktosefri margarine 
* Laktosefri flydende margarine 
* Vegetabilsk olie f.eks. raps-, solsikke-, oliven-,  
      soya – eller valnøddeolie. 
 
Plantemargarine har et højere indhold af vand end  
smør, derfor tager det lidt længere d før kødet  
brunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udski  mælk med 
 
 
 
 
 
 
 

Jævnemetoder 
 
 

Udski  smør med 
 
 
 

OBS! 

…Êstegning 
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Lagret ost indeholder ubetydelige mængder laktose/
mælkesukker pr. kg og kan derfor spises i en laktosefri  
diæt. Har du ikke lyst l at spise ost kan du beny e  
denne sides ideer.  
(Læs mere osteinforma on på side 226) 
Når du laver grøntsags- eller kødtærter, lasagne eller  
andre re er du ønsker at gra nere kan du f.eks.  
bruge nedenstående forslag. 
 
*  Grahamsmel eller rugmel  
*  Kartoffelmos, fint blendet 
*  Laktosefri rasp 
*  Sesamfrø-, solsikke-, græskarkerner 
*  Soyaost 
 
Tilsæt evt. nogle laktosefri margarinekla er henover 
re en inden bagning. 
 
Gra nering med blendet tynd kartoffelmos, kan  
f.eks. bruges l kødre er.  
Mosen skal fordeles henover re en og lsæ es  
lidt laktosefri margarinekla er og krydres godt  
med krydderier der passer l re en. 
 
Der findes et pænt udvalg af osteprodukter lavet  
på soya.  
Spørg dig for i Helsekos orretninger. 

 
Lagret ost  
indeholder 

  mindre end  
10 mg laktose 

pr. Kilo ost 
 
 

Udski  ost med... 

…ÊostÊogÊgra nering 
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I Danmark kan du købe dine laktosefrie produkter  
i supermarkeder og Helsekos orretninger.  
Udvalget er dog større og billigere i vores  
nabolande, f.eks. Sverige og Tyskland, hvis du bor  
tæt på. 
Prøv også at gå på interne et og søg e er  
”alterna ve mælkeprodukter” så vil du finde et  
flot udvalg i internethandlen.  
  
Havredrik, Havrefløde, Soya drik, Soya fløde,  
Rismælk og kokosmælk kan købes i alle større  
supermarkeder. 
O e kan du være heldig at finde et mælke- 
erstatningsprodukt i de mindre discountbu kker. 
 
Mejerikoncernen Arla har udviklet en  
”LaktosefriÊmælk”,Êbaseret på komælk - men uden  
laktose, som forhandles i de større supermarkeder.  
Produktet er dog lsat galaktose, et spaltet  
kulhydrat af laktose, så vær meget opmærksom  
på ikke at bruge de e produkt, hvis du ikke kan  
tåle galaktose. 
 
Erstatningsprodukter for yoghurt lavet på soya  
(i forskellige smagsvarianter)  fås i de større  
supermarkeder og Helsekos orretninger.  
 
Man kan også bede varehuset skaffe det ønskede  
laktosefrie produkt, hvis det er i deres sor ment. 

 
 

Køb på ne et! 
Søg på ”Allergikost” 

 
 
 
 
 
 
 

Mælkefri erstatning 
 
 
 
 

Advarsel! 
 
 
 
 
 

Surmælkserstatning 
 
 

Obs - vær sød at  
skaffe det hjem!  

…ÊlaktosefrieÊprodukter 
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Laktosefri isprodukter lavet på soya (Tofuline)  
eller havre fåes i flere større supermarkeder.  
I Helsekost bu kkerne findes et endnu større  
udvalg f.eks. literis, vaffelis og soya/havre  
ispinde varianter. 
 
Laktosefrie sorbet produkter er også et godt  
alterna v. 
 
I Isboden kan sorbe s være en mulighed for at få  
sig en vaffelis  - med guf og flødebolle på, hvis  
man er l det.  
Bed f.eks. den søde is assistent om at skylle is  
skeen først.  
 
Alle is firmaer f.eks. Nestlé, Hjem Is, Diplom Is o.s.v.  
sælger flere slags laktosefri is - check med  
varedeklara onen og  årets is skilt. 
  
Laktosefrie plantemargariner fåes i alle super- 
markeder, større og mindre.  
Tjek blot varedeklara onen. 
 
Nutana plantemargarine, føres bl.a. i Dansk  
Supermarkeds bu kker.  
I COOP koncernen, Kvickly, Superbrugsen o.s.v.  
fører de deres egen gode ”FRI” plantemargarine.   

   
Plantemargarine har et højere indhold af vand end  
smør, derfor tager det lidt længere d før produktet  
brunes.  

 
Is uden mælk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I isboden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mælkefri margarine 
 
 
 
 
 
 

Obs! 

…ÊisÊogÊfedtstofÊudenÊmælk 
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EU har indført regler om mærkning af fødevarer,  
så alle forbrugere i EU er bedre orienteret når de  
skal vælge, hvad de skal købe. Reglerne har l  
Formål at sikre, at man har dækkende oplysninger  
om de fødevarer, man køber. 
 
 
Alle ingredienser skal anføres i faldende rækkefølge  
E er vægt (undtagelse: frugt- eller grøntsags-  
blandinger), også ingredienser, der kan udløse  
reak oner hos personer, der er allergiske  
(f.eks. jordnødder, mælk, æg og fisk). 
Derfor skal mælk al d fremgå af deklara onen  
 
 
Mælk kan være brugt som en ingrediens i andre  
produkter. Derfor er det afgørende at du læser  
varedeklara onen, hvis du skal undgå mælk. 
 
 
 
Du bør læse varedeklara onen hver gang, da  
producenterne kan ændre sammensætningen  
af varen fra gang l gang. 

 
EU regler for  

mærkning 
 
 
 
 
 

Ingredienslisten 
 
 
 
 
 

Mælk skal al d  
fremgå af  

varedeklara onen! 
 
 

Læs hver gang! 

…Êvaredeklara oner 
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EU har ops llet en liste over ingredienser,  
som al d skal fremgå af mærkningen.  
Når en ingrediens fra listen indgår i en færdig- 
pakket fødevare, skal det fremgå af ingrediens- 
listen, af varens navn eller oplyses på en  
anden måde i mærkningen. 
 
Producenten skal henvise l den ingrediens på  
allergenlisten, som en ingrediens stammer fra,  
hvis det ikke er indlysende, hvad ingrediensen  
er lavet af. 
Skriver producenten fx "kasein", skal han lføje,  
at kasein kommer fra mælk, da man ikke kan regne  
med, at alle ved, at kasein er et mælkeprotein.  
Der behøver ikke at stå ”mælk” på varedeklara- 

onen, hvis det fremgår, at der er anvendt ost,  
smør eller fløde. 
 
Glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede, rug, byg,  
havre, spelt m.m., Krebsdyr, dvs. rejer, hummere,  
jomfruhummere, krebs og krabber, Bløddyr, dvs.  
muslinger, østers, blækspru er og snegle. 
Æg, Fisk, Jordnødder, Soja, Nødder, dvs. mandel,  
hasselnød, valnød, cashewnød (akajon), pekannød ,  
paranød, pistacienød og queenslandnød, Lupin, Selleri, 
Sennep, Sesamfrø. Mælk, herunder laktose. 
  
Til trods for navnet har mælkesyre og mælkesyre- 
kultur intet med mælk at gøre.  
Det samme gælder for kakaosmør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Kasein kommer  
fra mælk” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Allergen-listen 
 
 
 
 
 
 

Mælkesyre/ 
kakakosmør 

…ÊEU’sÊAllergenliste 
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Osteanalyser af lagret ost viser at indholdet af  
laktose er mindre end 10 mg pr. Kilo lagret ost. 
Helt nøjag g hvor meget indholdet er, kan ikke  
oplyses da måleapparaterne ikke kan måle mindre. 
 
De undersøgte lagrede oste er målt fra typen  
”mild” l ”ekstra lagret” ost” - og indholdet af laktose er  
lige lavt.  
 
Parmesan ost hører også under kategorien lagret 
ost. 
Se yderligere informa on om indhold af laktose i  
ost på denne hjemmeside: www.galaktosaemi.dk 
 
I såkaldte bløde oste som f.eks. Feta eller  
Camembert viser analyser at indholdet af laktose  
er større, dog kendes ikke de helt nøjag ge tal. 
De e skyldes at lagringen af bløde oste foregår  
i en anden form for enzyma sk proces end i  
lagrede ”tørre” oste. 
  
 
 
Til sammenligning kan oplyses at i 1 glas mælk  
(ca. 2 dl.) er der 9,6 gram laktose - det  vil sige  
4,8 gram laktose pr. 100 gr. 
 
 
 
 

 
  Osteanalyse af  

lagrede oste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indhold af laktose i 
”bløde oste” 

 
 
 
 
 

Laktose i et glas mælk 
 
 
 

…ÊlaktoseÊiÊostÊogÊmælk 
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Når du skal i byen på besøg hos familie, venner og  
bekendte er det en god idé at forberede sig  
hjemmefra. 
 
Du kan f.eks. ringe og spørge hvad I skal have at  
spise. Det vil hjælpe både dig og værten. 
På den måde kan du høre, om der er nogle  
spørgsmål med hensyn l madlavningen og give  
gode idéer l laktosefri mad. 
Måske kan det være nødvendigt at tage lidt mad  
med hjemmefra, der ligner det de andre får. 
 
I de e afsnit ”Noget om” er der lavet en kort  
vejledning i laktosefri mad, som man kan kopiere  
og give l dem man skal besøge, evt. sammen  
med nogle opskri er fra denne bog. 
 
Der er nogle få madvarer, som det kan være en 
idé at tage med hjemmefra – så er du næsten  
sikker på at kunne klare enhver situa on.  
 
Laktosefri madkasse - huskeseddel: 
* Brød (rugbrød og f.eks. boller/flûtes)  
* Havremælk (eller anden mælkeerstatning) 
* Laktosefri margarine 
* Evt. kage 
* Evt. slik  
* Evt. is 
 

 
 
 
 

Ring og hør nærmere! 
 
 
 
 
 
 

Kopiér og tag med! 
 
 
 
 
 
 

Laktosefri madkasse 

…ÊnårÊduÊskalÊiÊbyen 
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Generelt er personalet på spisesteder søde l at  
hjælpe, hvis man har et ønske l maden. 
 
Somme der kan det være en idé at ringe i forvejen  
for at høre hvordan ”stemningen” og mulig- 
hederne er for at bes lle en laktosefri kuvert 
f.eks. l familiefesten.  
 
Re er, der ikke findes laktosefrie alterna ver l,  
kan det være en idé at du evt. tager noget med  
hjemmefra. 
 
Ved spørgsmål er det al d rart at få lov l at  
snakke med kokken, eller evt. selv læse  
varedeklara onen på et produkt, der kan være  
tvivl om. 
 
Hvis du går på McDonald’s restauranter findes der  
en allergiguide på stedet, der oplyser om allergener i  
deres produkter. Andre spisesteder har hjemmesider,  
der oplyser om deres menukort og dermed kan give  
et fingerpeg om restaurantens laktosefrie  
muligheder.  
 
 
Dog er det aldrig en hindring at gå på restaurant  
eller ”spise ude” fordi man ikke kan tåle laktose.  
Der er al d muligheder at vælge imellem -  
hvis man er lidt fleksibel. 

 
 
 
 

Ring i forvejen! 
 
 
 
 
 
 

Spørg kokken! 
 
 
 

Allergiguide og  
Hjemmeside 

 
 
 
 
 

Dejligt at spise ude! 

…ÊnårÊduÊskalÊpåÊrestaurant 
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Hvis dit barn går i en ins tu on, hvor der bliver  
lavet mad l børnene kan det være en idé at  
give dem denne bog som hjælp og inspira on –  
og selvfølgelig at have en god dialog omkring  
diæten. 
 
Vær også opmærksom på at informere om  
diæten i ins tu onen, og giv/lav forslag l,  
hvordan andre kan give en ”godbid” uden laktose,  
hvis dit barn skal med et andet barn hjem og lege.  
Du kan jo også sende en godbid med dit barn.  
 
En laktosefri madkasse, der kan klare næsten  
enhver situa on kunne indeholde: 
* Brød (rugbrød og boller/flûtes)  
* Kageprodukt 
* Havremælk (eller anden mælkeerstatning) 
* Laktosefri margarine 
* Slik 
* Laktosefri is 
 
Madkassen kan også opbevares som reserve i  
ins tu onen/skolen - så de kan hjælpe dit barn  
i de situa oner, hvor der er behov for et  
laktosefrit alterna v. 

 
Giv dem kogebogen! 

 
 
 
 
 

Informér om diæten 
både for din 

 og deres skyld! 
 
 
 
 

Laktosefri madkasse 
 
 
 
 

Opbevar den i  
børnehaven  

eller på skolen! 

…ÊiÊins tu onÊogÊskole 
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Hvis du skal ud at rejse kan du undersøge, hvad  
de forskellige mælkebestanddele hedder i det  
land du skal l. 
 
Du kan også lave en lille tekst på et kort på det  
pågældende lands sprog, hvor du fortæller kort,  
hvad det er du eller dit barn ikke må få. 
Denne seddel eller kort kan du vise i de fødevare- 
bu kker du handler i hvis du har problemer, eller  

l det spisested du ønsker at spise på. 
 
I øvrigt kan du bruge de samme idéer med hensyn  

l f.eks. at tage nogle madvarer med hjemmefra.  
(se Laktosefri madkasse). 
 
 
 
Rejs ud og oplev andre landes spændende  
madkultur. 

 
 
 
 

Lav et info kort! 
 
 
 
 
 

Tag lidt med! 
 
 
 

Oplev nye  
madkulturer 

…ÊhvisÊduÊskalÊudÊatÊrejse 
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Stikord, 
alfabetisk 
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Aioli, hvidløgsdressing  92 
Asia sk dressing  94 
Aspargessovs  100 
Aspargessuppe  16 
 
Banankage  201 
Banan/choko muffins  177 
Bearnaise sauce  101 
Blomkålssuppe  17 
Blommesovs  112 
Boller appelsin/choko  
162 
Boller med frugt  163 
Brownies  202 
Brunch ideer  143 
Brunkager  203 
Brun sovs  102 
Brød  informa on  164 
Burger  24 
 
Champignonsuppe  18 
Champignonsovs  103 
Chokoladeinforma on  
150 
Chokolade/orangekage  
204 
Chokolade kage  205 
Chokoladesovs  115 

 

S kord 
 
Chokolademousse  113 
Citronfromage  114 
Creme-fraîche  95 
 
Dessertcreme  112 
Drømmekage fra Brovst  
206 
 
Enebærgryde  48 
Estragonmørbrad  49 
 
Familiekage,  
den du ved nok  207 
Farsbrød  50 
Fastelavnsboller  208 
Figenguf  151 
Fiskefrikadelle  51 
Fiskesuppe  19 
Fløderand, laktosefri  119 
Flødeskum, laktosefri  118 
Flødeskums- 
erstatning  120 
Flütes og boller  166 
Foccacia med skinke  167 
Franskbrød  168 
Fransk hotdog  25 
Frikadeller  52 
Frikadeller, græske  60 
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Fødselsdagsboller  170 
 
Glasur  209 
Gra n  53 
Gra nerede grøntsager  
72 
Gra nerede kartofler  
73 
Grønne salater  74 
Grøntsagsboller  175 
Grøntsagstærte  26 
Grissini  171 
Gryn og müsli  142 
Guf l isvafler  127 
Guldslik  152 
Gulerodspostej  27 
Gulerodssalat, revet  75 
 
Havregrød  138 
Havregrynskugler  153 
Havremakroner  180 
H.C. Andersenkage  179 
Hollandaisesovs  104 
Honninghjerte  181 
Honningkonfekt  154 
Husarsteg  54 
Hyggekage  182 

 

 
 
Italiensk suppe  
med croutoner  20 
Is, hjemmelavet  122 
 
Jambalaya  55 
Jordbær med balsamico 
148 
Jordbæris,  
med havredrik  124 
Jordbæris med 
Chokoladefrøer  129 
Julekalender, 
Med chokolade  156 
Julekonfekt  155 
 
Kage med æbler  183 
Kagecreme  210 
Kagemand eller –kone  
185 
Kagemand med slik  186 

Kakaomælk  132 

Kalkuntu a  56 
Kanelsnegle  184 
Kartoffelmos  76 
Kartoffelre er  77 
Kartoffelsalat, kold  78 
Kartoffelsalat, varm  79 
Kiks, Ebbas  165 
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Klatkager  187 
Knækbrød  172 
Kokosmuffins  
med chokolade  188 
Kold kartoffelsalat med 
Olie/eddike dressing  80 
Koldskål  140 
Kotele er med  
rosmarin  57 
Kryddersmør  81 
 
Lagkage  212 
Lagkage, brun 178 
Lagkagebunde  211 
Lakrids is  157   
Lasagne  59 
Leverpostej  28 
Lynpizza  29 
Lang dshævet brød  173 
Lang dshævet brød, 
med durummel  174 
 
Mandelflødeskum  130 
Marcipan kage  189 
Marcipan hindbæris  131 
Mayonnaise soufflé  22 
Mazarinkage  190 

 

 
 
Milkshake  141 
Nougat, blød  149 
Nutella  144 
Nøddeflager i chokolade  
158 
 
Olie/citron dressing  96 
Oliventapenade  97 
Omelet  30 
Orientalsk gryderet  61 
 
Pandekager  133 
Pandekager,  
med oksekød  31 
Panerede fisk  32 
Paprikagryde  64 
Pastare er  82 
Pasta med fisk  
og asparges  33 
Pastasalat med bacon  34 
Pebernødder  213 
Persillesovs  107 
Pesto, basilikum   
Peter plys kager  191 
Pindsvin  62 
Pirogger  35 
Pølser og pølsebrød  39 
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Pålægsinforma on  40 

Påskeæg  159 
Pålægsinforma on  40 
Pita  36 
Pizza  66 
Pizza, hur glavet  65 
Pizzasnegle  37 
Porregra n  83 
Porre-kartoffelsuppe  21 
Provence kartofler  85 
Pæretærte  192 
Pølsehorn  38 
 
Rabarbertærte  193 
Ris a la Manda  134 
Risengrød  145 
Riskage med rabarber  214 
Risre er  86 
Rissoto med oksekød  67 
Rødkålssalat  87 
Røræg - æggestand  41 
Rös   88 
 
Sa fromage  135 
Shepherds pie  68 
Sild med karrysalat  42 
Skaldyrssalat  23 

 

 
 
Studenterguf  160 
Skipperkonens fiskefad  69 
Smoothie  126 
Smørcreme  194 
Snobrød  176 
Sommerfrisk roulade  195 
Sommermedaljer  196 
Sovsejævning 1  105 
Sovsejævning 2  106 
Sprød fiskeret  70 
Squashkage  197 
Stege og saucer  71 
Stuvet spids-, hvid-, eller 
savoykål   89 
Sørøverstuens,  
Kæmpedelle  63 
 
Thai salat  84 
Tomatmayonnaise  98 
Tomatsovs med hvidløg  108 
Tomatsovs  109 
Tomat-blomkålssalat  90 
Torskerognspostej  43 
Tærte, 
med broccoli og bacon  44 
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Vanillekranse  215 
Vafler  136 
Vintersorbet  125 
 
Yoghurt  146 
 
Æblekage, 
med kokosmasse  198 
Æblekage  199 
Æblemuffins  200 
Æbleskiver  137 
Æggekage, 
med bacon og tomat  45 
 
Øllebrød  147 
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Laktosefri mad 
 

I denne bog kan du hente  
inspira on l mælkefri mad.  

 
Bogen er fuld af le e og  
lækre opskri er, som vil  

give dig masser af muligheder  
for at lave gode og  
spændende re er -  

uden mælk. 
 

Sidst i bogen finder du  
prak sk informa on,  

som vil guide dig gennem  
de daglige indkøb  

og  overvejelser om  
lberedningen. 

 
 

God appe t! 
 

Gi e Østergaard 
Formand for  

Galaktosæmiforeningen 
www.galaktosaemi.dk  


