
Julelækkerier
- Med lidt bedre samvittighed





Julekugler 

Julecookies uden tilsat sukker

Børnevenlig æblegløgg

Ovenbagte churros med chokoladesovs

Æblechips med kanelsukker 
I samarbejde med 



Udsten dadlerne og blend dem i
en foodprocessor sammen med
kikærter, havregryn, kakaopulver,
smør og krydderier.  Blend længe
indtil kikærterne er blendet helt
ud. Tilsæt hasselnødderne og
blend igen.
Sæt massen i køleskabet i mindst
1/2 time. Når massen er afkølet
rulles der kugler, og derefter kan
de rulles i kakao, hindbærstøv,
krymmel, kokos eller hvad du føler
for.
 
 
 

1 lille håndfuld hasselnødder
150 g bløde dadler
1 dåse kikærter
3 spsk havregryn
2 spsk kakaopulver
 
2 spsk smeltet smør 
1 tsk kanel
1/2 tsk stødt kardemomme
1/2 tsk stødt ingefær
En knivspids salt

 
 
 
 
 

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

Julekugler
MED DADLER OG KIKÆRTER

Kikærter lyder måske som en underlig ingrediens at putte i
dadelkugler, men tro mig når jeg siger, du kan ikke smage dem. Til

gengæld bliver kuglerne dejligt bløde og smager af jul.





Tænd ovnen på 160 grader.
Start med at putte mandlerne i
foodprocesseren og blend dem fint.
Tilsæt chokolade og blend kort til
chokoladen er i passende stykker.
Hæld chokolade og mandler i en
skål.
Blend nu havregryn,  banan,
kokosmel, æg, smeltet smør,
appelsinskal og krydderier. 
Bland alle ingredienser sammen.
Beklæd en bageplade med
bagepapir og sæt små klatter dej på
pladen. Bag kagerne i 20-25
minutter. 
 
 
 
 

 55 g mandler
1 dl havregryn
1 dl kokosmel
1 æg
2 modne bananer
50 g mørk chokolade
en knivspids salt
30 g smeltet smør
Appelsinskal fra 1 øko
appelsin
1 tsk kanel
1/2 tsk kardemomme
1 tsk vaniljepulver
1 knivspids stødt ingefær

 

 

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

Julecookies
UDEN TILSAT SUKKER

Julen er fuld af søde sager, og det kan være svært at begrænse
børnenes (og sit eget) indtag af sukkerholdige sager. Disse cookies

er sødet med banan og kan nydes med lidt bedre samvittighed.





Hæld æblemosten i en gryde og
tilsæt krydderierne. Skær citron og
appelsiner i skiver og tilsæt dem.
Kog gløggen i 10-15 minutter, hvor
mandler og rosiner koger med de
sidste par minutter. 
Server straks.
 

2 l ufiltreret æblemost
1 økologisk citron
2 økologiske appelsiner
Frisk ingefær i skiver
2 kanelstænger
5 stjerneanis
10 kardemommekapsler
50 g hakkede mandler
125 g rosiner

 

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

Børnevenlig Æblegløgg
UDEN TILSAT SUKKER

Dette er en gløgg, der smager dejligt friskt men stadig med masser af
juletoner. Ungerne vil med garanti også sætte pris på den lune,
krydrede drik. De voksne kan med fordel tilsætte et skvæt rom.







MED SUNDERE CHOKOLADESOVS

Tænd ovnen på 200 grader.
Læg to bageplader oven på hinanden og
læg bagepapir på den øverste. 
I en gryde tilsættes vand, brun farin, salt
og smør. Tænd på medium varme. Så
snart at det begynder at simre, piskes
melet i. Pisk indtil alle klumper er væk,
og dejen har samlet sig. Skift til en
træske og rør rundt i dejen på lav varme i
et minuts tid. Tak dejen af varmen. 
I en anden skål piskes æg med vanilje. 
Tilsæt æggene lidt af gangen og rør godt
rundt. Når dejen er jævn,  puttes den i
sprøjteposen med stjernetyl. Sprøjt
churros ud på bagepladen, men sørg for,
at der er lidt plads i mellem dem, da de
vokser lidt i størrelse.
Bag i 20-25 minutter til de er sprøde. Sluk
ovnen og lad dem stå i ovnen i yderligere
10 minutter. Så har de nemmere ved at
holde formen. Bland i mellemtiden
kanelsukkeret i en skål.
Chokoladesovsen laves ved at varme
mælken til lige under kogepunktet og
tilsætte chokoladen. Lad det simre til det
tykner en smule og rør majsstivelsen i til
tykkelsen er passende. 
Når dine churros er færdige, vendes de
med det samme i kanelsukker. Spis dem
med det straks.
 
 
 

2,25 dl vand
115 g smør
1 tsk vaniljepulver
2 spsk brun farin
en knivspids salt
145 g mel
3 stuetemperede æg

 

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

Ovnbagte Churros
Du kender dem sikkert fra gågaden eller tivoli. De lækre, sprøde churros

drysset med kanelsukker. Nu kan du lave dem selv derhjemme! Denne udgave
er bagt i ovnen, i stedet for i frituren, for en sundere udgave.

Kanelsukker

115g sukker
en knivspids salt
1 spsk kanel

Chokoladesovs

200 g chokolade - hakket
4 dl mælk
1/2 spsk majsstivelse rørt
op i lidt vand

 

Sprøjtepose
Stjernetyl

 

Udstyr



EN SUNDERE JULESNACK

Tænd ovnen på 100 grader. 
Skær æblerne så tynde som muligt,
gerne på et juliennejern.
Fordel dem på bageplader beklædt
med bagepapir og sæt dem i ovnen
i 2,5-3 timer. Drys med kanelsukker
cirka halvvejs. 
 
 

2-3 æbler
sukker
kanel 

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

Æblechips med kanelsukker

Dejlige sprøde æblechips, der smager surt og sødt på én gang. De
er bare gode og især populære blandt børnene.






