Kerneknækbrød
4 dl frø, fx: 1 dl sesamfrø, 2 dl hørfrø, 1 dl solsikkekerner
1 dl hirsemel eller hirseflager
2 dl boghvedemel
2 dl koldt vand
1 dl olivenolie
1 tsk salt
Hirsemel har de i helsekostbutikker. Boghvedemel og
hirseflager har Coop/Irma/Meny.

Sådan gør du
Alle frø og kerner blandes sammen med vand, olie og salt. Tilsæt melet lidt efter
lidt og rør godt. Del dejen i 2 lige store portioner og rul hver portion ud mellem to stykker
bagepapir. Den fylder knap 2 plader. Knækbrødene skæres ud i ønsket størrelse og bages i ca. 25
minutter ved 200° eller til de er gyldne og sprøde.
Tip: Kværn frøene inden du laver dejen, hvis du har børn, der ikke bryder sig om de hele frø og kerner.

Kokosmuffins (dem, I fik, var lavet som små kugler)
100 g mandler + 100 g græskarkerner
50 g kværnede hørfrø
1 dl kokos
1 moden pære, banan eller 1 dl revet æble
1 tsk. bagepulver
3 æg
1 knsp. salt
Krydres med vaniljekorn, kanel, allehånde, kardemomme

Sådan gør du:
Tænd ovnen på 200 gr. Kværn mandler, græskarkerner og hørfrø sammen til mel – mandlerne
må godt være lidt grovmalede. Bland med de tørre ingredienser og den mosede eller blendede
frugt. Hvis dejen er meget tør, tilsæt lidt æblejuice eller vand til smidig konsistens. Fordel
dejen i ca. 20 muffinforme på en bageplade og bag i 12-16 min. ved 200 gr.

Mandelmuffins
I ovenstående opskrift udskiftes hørfrø og kokos med 100 g ekstra mandler, øvrige
ingredienser ovenfor ens.
Andre variationer kan være at skifte banan ud med tørrede frugter. Prøv fx. 6 dadler eller 4
figner til erstatning. Små stykker mørk chokolade eller bær er andre gode variationer.

Mia Damhus - Center for Ernæring og Terapi - www.cetcenter.dk

Humus – kan laves på mange måder, her er den, I fik:
Ca. 1 kg udblødte og kogte kikærter (kan evt være 3 dåser økologiske færdige kikærter, hvis livet skal
være lidt enklere)
2 dl tahin (sesamsmør – COOP/Meny har det og ofte også Netto)
1 dl olivenolie
1 stor eller 2 små rå rødbeder (skrællet)
1-2 dl vand
Hvidløg
Citronsaft (mindst 1 citron)
Tamari (sojasauce)
Salt
Cayennepeber
Spidskommen

Sådan gør du:
Kikærterne blendes (i foodprocessor) med rødbederne. Olivenolie og tahin tilsættes sammen med
saften af 1 citron og 1 dl vand. Tilpas konsistensen med mere vand, så du får den humus, du bedst kan
lide.
Smag til rå hvidløg (start med 2 fed til denne portion) og øvrige krydderier. Spidskommen er det
klassiske humuskrydderi. Vi havde desuden brugt en anelse rå lakridspulver, fordi rødbederne går
godt sammen med det.

Ærtepure
2 poser frosne øko-ærter blendes med citronsaft, hvidløg og olivenolie. Riv lidt af citronskrællen fint i
pureen. Smag til med salt og tørret dild. Med stave af squash en lynhurtig snack.

Smoothie

1 dl mandler/solsikkefrø/sesamfrø blendes med vand til 1 l. Lad blenderen køre, til væsken er
hvid/mælket og jævn.
Tilsæt så frugt efter smag og årstid – gå efter frugter med farve for at få mange antioxidanter.
Brug banan eller tørret frugt (dadler, abrikoser o.l.) til sødning.
Tilsæt koldpressset hørfrøolie – 1 l smoothie kan tage 2 spsk, uden at nogen kan smage det.
Grundsmoothien kan boostes extra med
•
•
•
•

Hybenpulver – knaser lidt, men er god kilde til C-vitamin og mineraler
Chlorella eler spirulina-pulver – meget grønt, brug forsigtigt – MEGET sundt!
Mynte, citronskal, spinat - passer godt med rå æble
Rå ingefær

Konsistensen kan være tynd til drikning – eller tykkere, og så spises den af skål som
“frugtyoghurt” med muesli eller kerner.
Lav den til morgenmad og gem en portion til mellemmåltid – tag med i flaske, eller sæt i
køleskab til dem, der kommer sultne hjem fra skole.

Og lige en bonus-opskrift: En gluten, mælke- og sukkerfri kage, der er virkelig
god.

Mia Damhus - Center for Ernæring og Terapi - www.cetcenter.dk

Chokolade-appelsinkage (fra Karen Nørby: “Kost og ADHD”)
300 g dadler
200 g mandler, som males til mel
6 spsk rapsolie
2 bananer
1 økologisk appelsin, skal og saft
5 spsk ren kakaopulver
2 tsk vaniljepulver (uden sukker)
2 tsk kanel
6 æg

Sådan gør du
Mandler, dadler, olie, appelsinsa", appelsinskal, bananer, kakao, vanilje og kanel køres i en
foodprocessor til en jævn masse. Æggene tilsættes et efter et, mens foodprocessoren kører. Dejen
kommer i en smurt form 30 x 25 cm og bages ved 1700 i 40-45 minutter. Kagen pyntes med hakkede
gojibær, chokolade og nødder.
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