Glutenfri mad fra
Comwell Sports køkken
Event om glutenfri økologisk mad d. 4. november 2014

FORORD
Da Skov- og Naturstyrelsen henvendte sig til Comwell Sport Rebild Bakker, og
spurgte om vi ville være med i projektet om glutenfri mad, sagde jeg på vegne
af hotellet hurtigt ja. Denne beslutning tog jeg fordi, det lød som et spændende
og udfordrende projekt, som jeg rigtig gerne ville være en del af, blandt andet
på grund af de mange muligheder projektet ville åbne op for.
I sommeren 2013 ændrede hotellet profil, og blev til et mødested for aktive
mennesker; nemlig et sportshotel. Siden januar 2014 har vi derfor arbejdet
med at vores madprofil i forbindelse med dette, fik et sundere udtryk.
Derfor bærer retterne nu præg af proteinrige råvarer, som nu er blevet et vigtigt
grundlag for den nye menuplanlægning. På grund af denne nye planlægning af
menuerne var projektet helt i tråd med det, vi allerede gjorde; at arbejde med
råvaretyper, som har et højt proteinindhold. Nemlig boghvede, quinoa og havre.
Vinklen fra min side har været at lave mad som alle kan spise og nyde, også
glutenallergikere. Maden skulle have et højt indhold af protein, enten naturligt
eller via menusammensætningen, og på den måde var tanken var på den måde
også, at vores aktive gæster skulle kunne nyde stor glæde af denne sammensætning.
Det har været spændende, at undersøge alternativerne til eksisterende retter
med gluten i, men har også taget tid ud af en ellers travl hverdag. Derfor vil jeg
gerne sige tak til køkkenpersonalet for deres tålmodighed, bl.a. fordi at jeg bragte
vores to ældste kokkeelever, Jonas Pedersen og Stine Bro, med ind i projektet.
Vi har brugt arbejdstimer på dette projekt, mens resten af køkkenpersonalet har
holdt gang i køkkenets daglige produktion.
Jeg er sikker på, at mange af de ting vi har afprøvet, fremover vil blive en del af
vores daglige menuplanlægning, så at vi vil ramme endnu bredere med vores mad.

Flemming Graff Horup
Køkkenchef, Comwell Sport Rebild Bakker

MARENGS
Ingredienser:
•
•
•

500 g. melis
8 æggehvider
evt. quinoaflager eller boghvedeflager

Sådan gjorde vi:
Æggehviderne piskes og tilsættes under piskningen.
Del af sukkeret. Når hviderne er helt stive, blandes
resten af sukkeret i. Massen smøres eller sprøjtes
på smurte, melede plader og afbages eller tørres
ved svag varme. De kan evt. eftertørres i varmeskab.

Hvordan gik det?
Forsøgte at lave en almindelig marengs, og tilsatte
bla. havrekerner, grovvalsede havregryn, quinotto og
quinottoflager, med et godt resultat. De vil fremover
indgå som et fast tilbud på pausestationen.

BROWNIES
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•

250 g. smør
150 g. mørk chokolade (ca. 50% kakao) i små
stykker
4 æg
250 g. sukker (3 dl)
150 g. havremel, quinomamel eller boghvedemel
3 spsk kakao
200 g. hakkede valnøddekerner

Sådan gjorde vi:
Smelt smørret sammen med chokoladen i en gryde
og lad det køle af. Pisk æg og sukker til en luftig
“æggesnaps”. Bland mel, kakao og valnøddekerner
sammen og vend det forsigtigt i æggesnapsen”.
Vend den afkølede chokoladeblanding i. Hæld dejen
i en smurt firkantet form (ca. 20 x 30 cm) og bag
den midt i ovnen. Lad kagen køle af og skær den i
firkanter. Bagetid Ca. 35 min. ved 175°.

Hvordan gik det?
Brugte havremel og finvalsede havregryn i opskriften,
hvilket gjorde at den bagte kage blev meget porøs
og ikke sammenhængende. Konsistensen gjorde,
at retten blev lavet om til en velsmagende “crunch”,
der bl.a. kan bruges som topping på desserter.

ROUX
Ingredienser:
•
•

Havre-, boghvede-, eller quinoamel
Vand

Sådan gjorde vi:
Startede med 50g mel og. 100g mel i alle tre.
Den med quinoa tilsatte jeg yderligere ca. 10g mel.
Den med havremel tilsatte jeg yderligere 20g smør.
Den med boghvedemel tilsatte jeg yderligere 20 g mel.

Hvordan gik det?
Rouxerne blev alle fine efter der blev justeret lidt i
målene. Men vi må konstatere at det desværre ikke
kan bruges til at jævne med. Det bliver nærmere en
“grød” og de skilte desværre da havde stået noget
tid. Vi vil derfor fortsætte med at jævne med Maizena og vand.

HAVREDESSERT
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gjorde vi:
Isen laves ved udtræk af knækket havre, 1 liter fløde
og 1 sød mælk koges op med 2-300 g. havre, trækker til smagen er god, tilsæt mere sødmælk undervejs,
så der er 2 liter samlet væske når kornene er sigtet
fra, lav herefter en marengs på 4 dl æggehvide, og
600g sukker, tilsæt væsken når marengsen er stiv,
rør den i med lav hastighed så massen forbliver cremet
og ikke falder sammen, kør herefter på ismaskine,
tilsæt evt ristet havre, chokolade, eller hvad man lige
har lyst til.

Udtræk af knækket havre
1,5 liter fløde
1,5 liter sødmælk
450 g. havre
4 dl. æggehvide
700 g. sukker
Husblas, 2 blade
Grovvalset havre
Æble juice

Flager af havre og æble
Kog grovalset havre op med lidt æble juice, når de er
kogt møre og væsken er væk, tilsæt frisk revet æble,
evt lidt kanel, vendt godt rundt, smøres tyndt ud på
et bagepapir, evt silicone måtte, og tørres i ovn ved
140 grader til det er sprødt
Til selve kagen bruges en traditionel Mazerin kage
opskrift, dog med havremel og fint valset havregryn.
Kagen skal køles helt ned før den skæres ud, og/
eller tages ud af formen.

Sifon er efter samme princip, dog med lidt andre mål:
2dl fløde og 3dl sødmælk, 2 husblas og 200 g sukker,
koges op, sigtes fra når smagen er kratig, tilsæt
evt lidt mere sødmælk, så der tilsidste er 0.5liter
væske, tilsælt husblas, køl ned og kommes i sifon,
og tilsæt 2 patroner.

Tilbehør:
Kog grovalset havre op med lidt æble juice, når de er
kogt møre og væsken er væk, tilsæt frisk revet æble,
evt lidt kanel, vendt godt rundt, smøres tyndt ud på
et bagepapir, evt silikonemåtte, og tørres i ovn ved
140 grader til det er sprødt.

Hvordan gik det?
Resultat var rigtig godt; på alle måder levede komponenterne op til en dessert. Retten blev afprøvet
på menuplanlægningen til uge 42, hvor vi fik meget
positiv respons.

FLØDEBOLLE
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gjorde vi:
Kom vand, glukosesirup, 250 g. sukker og vanille
i en helt ren gryde. Kog massen op til det når en
temperatur på præcis 117 grader. Lad det småsimre
indtil det har den rette temperatur.
Når massen har en temperatur på ca. 110 grader,
piskes æggehviderne og 15 g. sukker, så det er klar
når sukkermassen er klar. Mens maskinen kører på
fuld speed, hældes den varme sukkermasse ned til
de piskede hvider og sukker i røreskålen. Sukkermassen hældes ned i skålen i en lind stråle og nu
skal flødebollemassen bare piske et sted mellem
7-10 minutter, til den er helt stiv.
Når skummet er klar, fyldes det i en sprøjtepose med
en stor rund tylle. Sprøjt toppe ud på alle bundende,
straks efter skummet er fyldt i posen.

Twill bunde
250 g. sukker
75 g. vand
110 g. glykosesirup
140 g. past. æggehvider
15 g. sukker
evt. kornene fra 1 vanillestang
300 g. chokolade
Ristede qionotta flager, eller lignende

Lad flødebollerne stå og trække i minimum 1 time
inden de overtrækkes med chokolade. Mine stod i
ca. 2 timer, og det skete der intet ved.
Smelt/temperer chokoladen, dyp flødebollerne i
chokoladen eller brug en ske til at overtrække dem,
lad dem dryppe lidt af og placer dem på et skærebræt.
Rist quinottoflagerne, lav en lille potion karamel,
tilsæt lidt kanel, vendt dem godt rundt, og læg
dem på et bagepapir til de er kølet af, skil dem
fra hinanden undervejs. Drys herefter på flødebollerne stil dem på køl indtil de skal serveres.

Hvordan gik det?
Twilldej med med quinoamel, var klart den bedste
hvor den med havre var mere blød i det.
Flødebollerne var alt i alt en stor succes.

TWILL
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•

80 g. havremel, quinomel el. boghvedemel
65 g. sukker
70 g. smeltet smør
3 æg
1 vaniliestang
1 tsk bagepulver
friske krydderurter efter eget valg (kan undlades)
evt. skal af en økologisk citron

Sådan gjorde vi:
Æg, sukker, vanilie piskes sammen og mel røres i,
herefter bagepulver. Tilsidst tilsættes de evt. hakket
krydderurter. Dejen bages halvt, udstikkes til bunde,
og bages derefter til de er sprøde.

LAGKAGEBUNDE
Ingredienser:
•
•
•
•
•

15 æg
10 æggeblommer
500 g. sukker
500 g. havremel, quinoamel el. boghvedemel
evt. økologisk citronskal

Sådan gjorde vi:
Æg, æggeblommer og sukker piskes let og fyldigt.
Melet sigtes og vendes derefter forsigtigt sammen
med evt. citronskal. Smørres ud på papir eller i form
og bages ved stærk varme.

Hvordan gik det?
Lavede en bund med hhv. havremel, quinoamel og
boghvedemel. Bunden med havre var meget skrøbelig at skære i mens den med quinoamel var helt som
den skulle være.

FROMAGE
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 blade husblas
275 g. kvark 5+
275 g. ylette
1½ dl sukker eller sødestof efter smag
Reven skal af en citron
Saft af en citron
5 æggehvider
evt. hindbær eller lignende
evt. kogte havrekerner fra is

Sådan gjorde vi:
Husblasen lægges i blød i koldt vand i 5 min.
Kvarken røres sammen med ylette, sukker eller
sødestof og citronskal. Husblasen smeltes i citronsaften, den afkøles lidt og røres i kvarkblandingen.
Til sidst vendes de stiftpiskede hvider i massen og
“kernerne/flagerne”, fra isopskrift.

RUGBRØDSSTÆNGER
Sådan gjorde vi:
Sort quinoabrød købt og fremstillet af Aurion.
Quinoabrødet skæres i stave, evt. i små crouton
firkanter, og bages i ovnen med “hø olie” og salt,
her kan andre ingredienser også bruges.

Hvordan gik det?
Resultat blev til en lækker snack, der vil blive
serveret sammen med en hjemmelavet hummus.

ØLLEBRØD
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•

350 g. mørk quinoabrød fra Aurion
1⁄2 liter vand
2 flasker glutenfri øl (a 33 cl)
1 hel kanel (a ca. 5 cm)
1 stykke appelsinskal (usprøjtet)
85 g. sukker
1 spsk friskpresset appelsinsaft
Evt. 1, 1⁄2 dl piskefløde pisket til flødeskum, fløde
eller mælk som tilbehør.

Sådan gjorde vi:
Skær rugbrødet (med skorpe) i små tern. Kom
brødet i en gryde og tilsæt vand, maltøl, kanel og
appelsinskal. Lad det trække i ca. 10 min. Bring
blandingen i kog og lad den koge ved svag varme og
under låg i ca. 10 min. Pisk af og til. Tilsæt sukker
og appelsinsaft. Varm øllebrøden igennem og smag
den til. Fjern kanelstang og appelsinskal før serveringen.

Hvordan gik det?
Lavede jeg af en quinoabrød, hvilket var fint. Ønsker
man en meget glat øllebrød, kan man presse den
gennem en sigte.

KNÆKBRØD / GRISINNI
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gjorde vi:
Læg chaifrø og hørfrø i koldt vand i 15 min, til det
bliver til grød. Hak imens kernerne fint. (Hvis det er
til grisinnistænger blendes det helt fint på en blender).
Blad alle ingredienser sammen.
TIlsæt evt. ½ - 1 dl vand mere, så dejen bliver som
tyk havregrød. Bred halvdelen af dejen ud på bagepapir på en bageplade.
Stænk vand på og læg et stykke bagefolie over,
mens dejen rulles helt flad. Skær dejen i passende
firkanter og bag den ved 200 grader i 20 min.

1 dl. chiafrø
½ dl hørfrø
2 dl koldt vand
1 dl havregryn
1 dl hel havre
1 ½ dl quinotto
1 dl hel boghvede
½ havremel
1 tsk bagepulver
1 æggehvide
1 tsk groft salt

Er det til grisinni stængerne - kommes dejen en
sprøjtepose og sprøjtes i den ønskede længde
på bageplader.
Hvis de bliver bløde før de bliver spist kan de tørres
i ovnen ved lav varme til de bliver sprøde. Frys gerne
kækbrødene/stængerne ned.

Hvordan gik det?
En alm. knækbrødsopskrift hvor jeg brugte havremel
istedet for “husk” og tilsattede bla. havrekerner,
quinotto, quinoaflager, boghvedekerner istedet for de
oprindelige ting, med et godt resultat.

ORLY
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•

500 g. havre-, boghvede- eller quinoamel
1 dl olie
1 æg
4 piskede æggehvider
4 dl glutenfri øl
2 dl lunkent vand
Lidt salt og sukker

Sådan gjorde vi:

Hvordan gik det?

Mel, æg, øl, vand, olie samt salt og sukker piskes
sammen til en glat dej. Hviler en time (vigtigt).
Hvorefter de stiftpiskede æggehvider vendes i.
Dejen skal bruges straks efter tilsætningen af de
stiftpiskede hvider. Et emne dyppes i dejen.
Drypper lidt af. Kommes herefter i hed friture.

Lavede orlydej med de tre meltyper. De blev fine
som de skulle være. Den med havremel fungerede
dog ikke så godt og ville ikke rigtig hænge ordenligt
ved fiskene men de to andre hang fint ved.
Smagen i alle tre var som de skulle være.

SACHE BUNDE
Ingredienser:
•
•
•
•
•

10 æg
6 æggeblommer
400 g .sukker
300 g. quinomel, havremel el. boghvedemel
75 g. kakao

Sådan gjorde vi:
Æggeblommer og æg piskes samt sukker piskes let
og fyldigt. Melet og kakao sigtes og vendes forsigtigt
i. Smørres ud på bagepapir eller i form og bages ved
kraftigt varme.

Hvordan gik det?
Brugte quinoamel istedet for hvedemel og den blev
super flot efter bagning. Vi lagde en fromage og
brugte den som fyld, men en anden form for creme
kan også bruges.

TÆRTEDEJ
Ingredienser:
•
•
•

180 g. boghvedemel, havremel el. quinoamel
100 g. kold smør eller margarine
3 spk vand

Sådan gjorde vi:
Læg melet i en skål eller på bordet. Tilsæt fedtstoffet skåret i tern. Findel det i melet. Tilsæt vandet.
Ælt dejen hurtigt sammen. Tryk den ud til en flad
plade. Pak den ind i plastfolie og lad den hvile i køleskabet i 30 min - 1 time. Rul dejen ud og fyld tærten
og bages i ovnen.

Hvordan gik det?
Lavede 3 slags tærtedeje med quinoamel, havremel
og boghvedemel. Brugte opskrift på tærtedej med
alm. hvedemel og skiftede derefter ud med de tre
meltyper.
Den med boghvedemel var rigtig svære at rulle ud,
den revnede et par gange, men så bankede jeg den
ud og så lykkedes det. De andre ro var fine at rulle ud, men den med quinoamel var klart lettest at
arbejde med.
Den med quinomel var fin at skære i og gik ikke fra
hinanden og smagte dejligt.
Den med havremel smuldrede meget og gik fra
hinanden når man skar i den, men den var til
gengæld mindst bitter i smagen.
Den med boghvedemel smuldrede også lidt men
meget mere fast i den end den med havremel.

MÜSLIEBAR
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gjorde vi:
Hak ingredienserne groft og kom dem i en skål.
Kog vandet og bland så honning og tahin med den
kogende vand.
Vend alle ingredienser sammen godt sammen, så
det bliver en glat masse. Spred massen ud i en
bradepande foret med bagepapir, så det fylder hele
bradepanden. Læg et andet stykke bagepapir ovenpå og bag i ovnen ved 190 grader i 20 minutter.
Tag bradepanden ud og vend forsigtigt dejen. Skru
ovnen ned på 150 grader og bag i yderligere 15
minutter.

450 g. abrikoser
450 g. tranebær
200 g. havregryn
125 g. hørfrø
100 g. quinoaflager
100 g. knækket havre
125 g. hel quinoa
125 g. hel boghvede
1 ¼ dl vand
3 ¾ dl dansk honning
2 ½ dl tahin

Sæt hele den varme mysliplade i pres i bradepanden
således: sæt en bradepande eller tilsvarende ovenpå, så den dækker hele pladen, og læg noget tungt,
på den, så myslipladen bliver presset godt ned. Lad
myslipladen stå til dagen efter, og skær den så ud i
passende stykker.

Hvordan gik det?
Vi tilsatte hvrekerner, quinotto, quinoaflager og
boghvedekerner så at den er glutenfri. Fremover vil
vi bruge denne opskrift når vi har müsliebar på vores
pausestationer. Man kan evt. fraskære kanterne og
tørres let, og bruges ovenpå skyr el. lign.

BRUDT TWILL
Ingredienser:
•
•
•
•

60 g. kornblanding (1 dl)
3,5 dl vand
lidt salt.
ca. 3 æggehvider

Sådan gjorde vi:
Hæld korn blandingen i en gryde og bring det i kog
ved svag varme. Kog grøden op ved svag varme med
låget på klem. Rør af og til. Smag derefter grøden til
med lidt salt og rør æggehviderne i. Smør tilsidst ud
på en bageplade med bagepapir og bages ved svag
varme el. tørres i varmeskab.

Hvordan gik det?
Dette vil vi bruge som det sprøde element ovenpå
en saltat, eller i en cremesuppe. Eller kan denne twill
også bruges som tilbehør til en forret eller som det
sprøde element.

PANNA COTTA
Ingredienser:
•
•
•
•

1⁄2 liter Karolines Køkken®Piskefløde 38%
1 vaniljestang
6 spsk sukker
4 blade husblas

sen i blød i koldt vand i ca. 10 min. Flyt gryden fra
varmen, fisk vaniljestangen op og tilsæt “øllebrødet”
og tilsidst den udblødte husblas. Rør i cremen til
husblassen er helt opløst. Hæld derefter cremen i
4 større eller 6 lidt mindre skåle eller forme - skyllet
med koldt vand. Stil dem tildækket i køleskabet i
mindst 4 timer eller til de er faste og kan vendes ud.

Sådan gjorde vi:
Varm langsomt fløden op i en tykbundet gryde. Flæk
vaniljestangen og skrab kornene ud. Tilsæt vaniljekorn og -stang samt sukker. Lad det koge ved svag
varme og uden låg i ca. 15 min. Læg imens husblas-

Hvordan gik det?
Jeg brugte “øllebrødet” og tilsatte i en alm
vaniliepannacotta for at give smag, dette fungerer
fint.

VANDBAKKELSER
Ingredienser:

Sådan gjorde vi:

•
•
•
•
•

Smørret smeltes ved svag varme, koges op med
vand og salt, melet kommes i og ristes godt igennem
under omrøring, til dejen slipper gryden, tages af
og røres let afkølet. Æggene røres i lidt ad gangen,
og dejen sprøjtes i ønskede størrelser og form på
smurte, melede plader og afbages ved 200 grader.

250 g. smør
½ tsk. salt
½ l. vand
250 g. quinoamel, boghvedemel el. havremel
½ l. æg

Hvordan gik det?
Brugte quinoamel, og smagen blev fin men de hævede desværre ikke, og kunne derfor ikke fungere.

MØRDEJ
Ingredienser:
•
•
•
•
•

750 g. flormelis
875 g. smør
4 æg
½ dl koldt vand
1500 g. havre-, quinoa-, eller boghvedemel

Sådan gjorde vi:
Flormelis og smør blandes, og derefter tilsættes æg,
vand og mel. Dejen må ikke arbejes med for meget.

Hvordan gik det?
Mørdejen var mere porøs, både før og efter bagning.
Men med forsigtighed kunne det sagtens lade sig gøre.

HINDBÆRSNITTE
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•

Sådan gjorde vi:
Flormelis og smør blandes, og derefter tilsættes æg,
vand og mel. Dejen må ikke arbejdes med for meget.
Stil dejen i køleskabet i ca. 1 time.
Del dejen i 2 portioner, og rul hver portion ud til en
firkant. Del igen dejen på langs, og bag de 4 dejplader på en plade med bagepapir, til de er gyldne.
Lad kagerne køle helt af på en bagerist.

750 g. flormelis
875 g. smør
4 æg
½ dl koldt vand
200 g. flormelis (4 dl) til glasur
2 spsk vand til glasur
1 1⁄2 dl hindbærmarmelade

Rør glasuren sammen. Smør marmeladen på 2
af kagerne og glasuren på de andre 2. Læg dem
sammen med glasuren opad. Skær kagerne i 5-6 cm
hindbærsnitter.

Hvordan gik det?
Vi har fremstillet mørdej af quinomel, boghvedemel,
og hvremel. Da dette lykkedes har vi lavet hindbærsnitter med et rigtig godt resultat.

NAPOLEONS HATTE
Ingredienser:
•
•
•
•
•
•
•

750 g. flormelis
875 g. smør
4 æg
½ dl koldt vand
1500 g. havre-, quinoa-, eller boghvedemel
Ren rå marzipan
Smeltet mørk chokolade.

Sådan gjorde vi:
Bland mel og sukker sammen i en skål. Skær smørret i mindre stykker og smuldr det i melblandingen.
Tilsæt æggeblomme og vand og saml hurtigt dejen.
Stil den tildækket i køleskabet i mindst ½ time.
Rul dejen ud på et meldrysset bord til en ca. 3 mm
tyk dejplade. Stik runde kager ud med en dejudstikker (ca. 5½ cm i diameter). Saml den overskydende
dej og gentag udstikningen.
Tril små marcipankugler og læg en på hver kage.
Saml med 3 fingre dejen op om marcipankuglen.
Sæt napoleonshattene på en plade med bagepapir og bag dem midt i ovnen. Lad dem køle af. Dyp
derfter “hattenes” hjørner i den smeltede chokolade.

Hvordan gik det?
På samme måde som de andre mørdejs-kager, blev
også Napoleonshattene rigtig gode.

CHOKOLADE
Ingredienser:
•
•

500 g chokolade (mørk, lys, el. hvid)
Glütenfri korn/frø efter ønske

Sådan gjorde vi:
Temperer chokoladen, smør den ud på en bageplade
med bagepapir og tilsæt de ønskede frø/korn. Skær
dem evt. ud inden de tørre- så er de til at knække i
den ønskede størrelse.

Hvordan gik det?
Fyldet giver chokoladen en god tekstur - det er lækkert med noget med at bide i. Chokoladen er derudover perfekt som pynt på kage og desserter.

FYLDT CHOKOLADE
Ingredienser:
•
•
•
•

500 g chokolade
100 g havregryn
skal fra 1 appelsin
30 g rørsukker (til karamel)

Sådan gjorde vi:

Hvordan gik det?

Smelt chokoladen over vandbad. Rist havregryn. Lav
karamel af rørsukker og tilsæt revet appelsinskal og
evt. lidt af saften fra appelsinen. Blandes til sidst
sammen og hældes i forme og nedkøles.
Man kan selv tilsætte hvilke smag, korn/frø som
man ønsker.

vi synes det giver rigtig god struktur og fylde. Kan
også kombineres med andre smage, korn og frø.

BOGHVEDE
Næringsindhold:
Boghvede, hel, rå - Indhold pr. 100 g.

Navn

Enhed

indhold

Energi [kcal: 366]
Protein, total
[NCF: 6,25]
Total-N
Fedt, total [FACF:]
Mættede fedt syrer
Monounmætt. fedtsyrer
Polyumætt. fedtsyrer
Kulhydrat, total
Kulhydrat,
tilgængelig
Tilsat sukker
Kostfibre
Alkohol
Aske
Vand

kJ
g

1531
12,6

g
g
g
g

variation

antal

kilde

12,0-13,1

2

00050
05165

2,0
3,7

1,9-2,1
3,4-4,0

2
2

0050
05165

g
g

71,5
67,5

71,0-72,0

2

05165
00050

g
g
g
g
g

4,0
0
1,8
10,4

3,7-4,2

2

1,8-1,9
10,3-10,5

2
2

05165
00000
05165
05165

g

HAVRE
Næringsindhold:
Havre, hel, økologisk - Indhold pr. 100 g.

Navn

Enhed

indhold

Energi
Protein, total
Fedt, total
Kulhydrat, total
Kostfibre
Salt

kJ
g
g
g
g
g

1631
13,3
6,5
69,0
10,3
00,1

HVID QUINUA
Næringsindhold:
Hvid quinua, hel, rå - Indhold pr. 100 g.

Navn

Enhed

indhold

Energi
Protein, total
Fedt, total
Kulhydrat, total
Kostfibre

kJ
g
g
g
g

1550
12,1
6,5
62,2
5,8

Navn

Enhed

indhold

Energi
Protein, total
Fedt, total
Kulhydrat, total
Kostfibre

kJ
g
g
g
g

1460
11,2
6,0
57,2
10,2

Navn

Enhed

indhold

Energi
Protein, total
Fedt, total
Kulhydrat, total
Kostfibre

kJ
g
g
g
g

1480
12,3
6,6
55,8
10,4

SORT QUINUA
Næringsindhold:
Sort quinua, hel, rå - Indhold pr. 100 g.

RØD QUINUA
Næringsindhold:
Rød quinua, hel, rå - Indhold pr. 100 g.

MENU
Glutenfri event 4 november 2014
Velkomst snacks:
• Skyr med langtids ristede boghvede med lakrids
og hyben
• Brødpinde med edamama hummus (edamama
bønner pureret med hvidløg –skyr –sesam olie og
sesam pasta )
• Knæk brød og hytteost rørt med peberfrugt
• Grissini, rørt hytteost (hytteost kørt på blender
tilsmagt efter ønske)
• Shot: appelsin juice skyr banan mynte
Frokost buffet :
• Topping:
• Boghvede ristet med soja
• Boghvede ristet med honning
• Quinoa Twill, quinoa ristet, quinoa ristet med
lakrids
• Sød vaffel twill
Koldt
• rødspættefilet bagt med quinotta anrettet kold
med bagte rodfrugter vendt med raps olie og
persille
• citronmarineret rejer med spidskål (rejer vendt
med citronsaft ,anrettet på sprød spidskål og
pyntet med langtids ristet boghvede )
• selleri salat: knold selleri bages 2 timer i stanniol 140 og afkøles , skal skæres af og kød
skærer i tern blandes med edamam bønner og
kogt boghvede
• Quinotta salat med frugt: hel quinotta koges i 5
min afkøles , vendes med danske æbler i tern
tørret abrikos , vendt raps olie
• Havre salat: havre koges så at man få et passende ”bid”, afkøles vendes med blegselleri-fennikel –og springløg i passende stykker, kryddder
urter feks :dild-purløf-persille, skæres groft og
vendes i sammen med citron saft
• Boghvede salat: langtidsristet boghvede som det
er fra Aurion vendes med gulerod i 3 farver i fine
tern, samt danske æbler i tern, æblesirup og
æbleeddike
• Salat buffet efter eget ønske med div topping
• Røget svinemørbrad: røget svinemørbrad i skiver med compot af havtorn og hyben (hyben og
havtorn kogt med sukker og løg og æble, koges
ind til passende konsistens eller kan jævnes
med marizena
• Dressing med quinotta: græsk yoghurt røres med
citronsaft –salt og peber, lidt sukker og æblecidereddike og quinotta flager
• Kylling bryst med carry dressing; kyllingbryst
stegt med boghvede , afkøles anrettes i skiver

•

carry dressing: græsk yoghurt røres med carry
ananas saft salt peber til passende konsistens

Varmt:
• Tærte med spinat :tærtebund se opskrift forbages i 10 min 160 , spinat .æg og mælk skyr og
kogt havre tilsættes og bages i 45 min 140
• Stegt angus kølle fra livø :
• Stege brunes af og glasering af havregryn –senneps og havremel rører sammen og smøres på
kød stegesefter ønske vi har langtidsstegt det
med 65 i 4 timer
• Kartoffelmos med havre :kartofler koges og røres
med smør og mælk til passende konsistens ,
kogt havre til sættes og bages af i oven 10 min
170
• Sauce og grønsager efter eget ønske
• Orlystegt laksefilet :
• Orlydej laves se opskrift , lakseskæres ud i passende stykker , dyppes i dej og steges af i friture
, servers med tilbehør efter eget ønske ,feks
cruditet af fennekel –gulerod
• citron dressing; skyr røres med citron saft og salt
og peber , konsistens kan justeres med andet
surmælks produkt
• burger :
• quinia burger bolle fra aurion , smurt med
rødløgs relish (rødløg og alm løg koges med
æble og hvidvins eddike til passende konsistens ) vildthakkekød æltes med quinotta flager
–salt –peber og løg , vendes i quinotta og steges
’burger samles
• dessert :
• mazarinkage med boghvede :alm mazarinopskrift
hvor mel er erstattet med boghvede mel og langtids ristet boghvede er tilsat i mængde efter eget
ønske og konsistens
• chokoladekage med havre :
• 500g chokolade-500g sukker 500g smør 8 æggeblommer 8 æggehvider ,1 dl havre mel 500g
havre
Eftermiddags ”kage”
• Havre is
• flødebolle
• Ristet havre
• chokolade bar
• skum
• æble flage

