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Det er duket for kakefest – også for dem som ikke tåler
melk, egg og/eller gluten. Her har du noen lekre kaker og
desserter som du trygt kan servere og som smaker godt!
Tekst: Bjørg Engdahl Foto: Thor Brødreskift
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år allergier, intoleranser eller kostomlegging utelukker vanlige bakeingredienser, er det lett å tro at kakefesten er
over. Slik er det heldigvis ikke.
Du kan fint lage sukkerbrød uten mel
og brownies uten mel og melk – og til
og med ostekake uten ost! Tilgangen på
gode oppskrifter har aldri vært større.
Både i bokhandlere og på nett finner du
«uten»-kaker og -desserter i lange baner.
Hvor mange nordmenn som reagerer
på melk, egg eller mel (gluten), finnes det
ikke sikre tall på. De fleste vokser av seg
allergier mot egg og melk i barneårene.
Slik er det ikke med glutenallergi. Her er
det kun glutenavhold som funker for å
holde symptomene unna.
Professor i immunologi, Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, anslår at
rundt fem prosent av alle nordmenn må
ha fokus på gluten når de lager mat.

Gluten- og melkefritt

er samlet og egenkomponert gjennom
mange år.
– Min idé er at alle skal kunne spise
av samme kake når det er fest, og det
skal være mulig å bake kaker uten all
verdens spesialingredienser. Helt bevisst
har jeg laget en kakebok fri for helsemisjonering. Kaker skal først og fremst være
gode, mener forfatteren.

Vanskelig gjærbakst
– Hvor vanskelig er det å bake uten gluten, melk eller egg?
– Å bake uten én eller flere av disse
ingrediensene, er egentlig ikke så vanskelig hvis man har en viss innsikt i kjemiske
bakeprosesser. Jeg forsøker å formidle
noe av denne kunnskapen når jeg skriver,
slik at folk kan lære å eksperimentere,
enten av lyst eller nød når de mangler
en bakeingrediens. I glutenfri matlaging
er gjærbaksten den største utfordringen,
sier Spurkland.

– Rundt én prosent av befolkningen
har glutenallergi, også kalt cøliaki, og Lærer på bakeskole
må holde seg unna hvete, bygg og rug. Ellen Sundbye, cøliaker og instruktør ved
Mange med cøliaki reagerer også på melk Norsk cøliakiforenings glutenfrie bakeog lever både gluten- og melkefritt. I til- skole, er helt enig:
– Kaker og desserter er ikke så vanlegg er det stadig flere som velger bort
gluten og melk fordi de føler at fordøyel- skelig, men gjærbakst, og ikke minst det
sen og helsen blir bedre. Hvorfor en diett daglige brød som vi spiser mye av, er noe
uten gluten og melk oppleves helsefrem- man rett og slett må lære å lage. Mel uten
mende for noen, har vi
gluten oppfører seg ikke
foreløpig ingen gode
som annet mel, så man
forklaringer på, opplykan aldri få helt samme
ser Spurkland.
bakeresultat. Proteinet
Hun er ikke bare
gluten er jo det som holtungt engasjert i immuder bakverket sammen
nologifaget. Hun har
og oppe, påpeker den
alltid elsket å bake og
mangeårige husstellæer dessuten gift med
reren.
Professor Anne Spurkland
en cøliaker. Å bake
I de siste 12 årene har
Sundbye holdt glutenfrie
alternative kaker, er
nærmest blitt en privat
bakekurs på Nordmøre
der unge og voksne får hjelp til «å knekke
forskningsgren.
I fjor utga Anne Spurkland boken Frie glutenkoden». Stikkordene er blant annet
kaker med over 130 kakeoppskrifter som Fiberhusk og egg.

Min idé er at alle
skal kunne spise
av samme kake
når det er fest.

Kaker og
desserter uten
✔melk
✔egg
✔gluten

UTEN
✔ melk
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LA DEG FRISTE: Boken Frie
kaker av Anne
Spurkland,
inneholder 30
allergivennlige
oppskrifter.
Spartacus,
kr 349.

Voksne får også cøliaki
Sundbye og Spurkland understreker at
det er en utbredt feiloppfatning at cøliaki
er noe man får som barn. Tvert imot er
det vanlig å få diagnosen i voksen alder.
Sundbye var selv 54 år da hun, etter
mange år med mageplager, fikk påvist
cøliaki ved hjelp av gastroskopi og
biopsiprøver.
Det er heller ikke uvanlig å ha en «hvilende cøliaki» der man kan spise glutenholdig mat i mange år uten problemer,
før symptomene plutselig slår til. Da dette
skjedde med Anne Spurklands ektefelle,
John, var kaker en av hans store bekymringer: Ville det nå bli slutt på all kakekos?
Frykten viste seg å være høyst
uberettiget. Både under arbeidet med
boken og oppdatering av kakebloggen
friekaker.no, har Spurkland brukt ektefellen som prøvekanin og ekspertkilde.
– Alle mine glutenfrie oppskrifter blir

Festbrownies – lavkarbo

16 stk.
125 gram klaret smør (se oppskrift under), ev. smør
150 gram 70 prosent mørk
sjokolade
1,75 dl Bjørkesøt eller
2 dl sukrin
2 egg
½ ts vaniljepulver
1 ½ ss fettredusert mandelmel
2 ts Fiberhusk
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FORSKER OG
BAKER: Anne
Spurkland forsker på autoimmune sykdommer på dagtid
og på kaker for
allergikere på
fritiden. Sjekk
ut kakebloggen
hennes:
friekaker.no

1 ts bakepulver
Revet appelsinskall av
1,5 appelsin
50 gram valnøtter
Sett ovnen på 175 grader.
Smelt smør og rør i grovhakket mørk sjokolade, deretter
søtning og ett egg om gangen.
Bland i vaniljepulver, mandelmel, Fiberhusk, bakepulver og

revet appelsinskall. Hell røren i
en liten langpanne dekket med
bakepapir. Dryss grovhakkede
valnøtter over. Stekes i 18–20
minutter.
Avkjøl og ha deretter i kjøleskapet slik at kakebitene «setter» seg. Deles opp når de er
helt kalde.
Klaret smør: 1 kg meierismør
skjæres i store biter og smeltes

på lav til medium varme. La
småkoke i 40–50 minutter, slik at
melkeprotein og salt faller ned
til bunnen som hvitt «slagg».
Melkefettet blir liggende øverst.
Hell forsiktig av fettet, eller sil
smøret gjennom et tynt kjøkkenhåndkle. Dette rene fettet kalles
klaret smør. Kast slagget. Oppbevar klaret smør i kjøleskap.
(Fra Søtt og sunt av Monica Lien)
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testet ut på John. Faktisk har han i
perioder vært litt lei av å spise kaker,
ler hun.

Søtt og sunt
«Lei av kaker» ser for øvrig ikke ut til
å være noe tema i forlagsbransjen,
som stadig frister markedet med nye
kakeoppskrifter – også innen «utenkaker»-kategorien. Blant nyutgivelsene innen segmentet søt høstkos,
er boken Søtt og sunt av kostholdsveileder og lærer Monica Lien. Som
tittelen tilsier har forfatteren lagt
vekt på sunnhetsfaktoren blant de
nesten 60 oppskriftene uten sukker,
hvete, gluten og – i noen tilfeller –
melk. Men frukt er lov.
Nok en nykomling blant høstens
kakebøker, er lege Sofie Hexebergs
Kakefest, som er renspikket lavkarbo.
Så enten du er på diett, lever med
kostrestriksjoner eller bare har lyst
på noe godt en mørk høstkveld, så er
det oppskrifter nok å velge mellom.
Kanskje finner du din nye favorittkake eller den ultimate høstdesserten
på en av disse sidene?
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Mandelkake med sitron
Her er en lavkarbokake.
6 egg
1,5 dl Bjørkesøt
eller 2 dl sukrin
½ ts vaniljesukker
¼ ts kanel
Finrevet skall fra 1 sitron
180 gram malte, skåldede
mandler (fullfett mandelmel)
Pynt:
3 ss sukrinmelis eller Bjørkesøt malt til melis
Bringebærkrem:
3 dl piskbar erstatning for

kremfløte
200 gram bringebær
1 dl Bjørkesøt
eller 1,25 dl sukrin
Sett ovnen på 170 grader.
Skill eggene og pisk hvitene
helt stive.
Pisk eggeplommene godt
sammen med søtning, vaniljepulver og kanel til lys og
luftig eggedosis. Bland finrevet sitronskall og malte
mandler, og vend til slutt
forsiktig inn de stivpiskede
eggehvitene.

60 OPPSKRIFTER:
Gode oppskrifter
uten sukker hvete
og gluten i boken
Søtt og sunt av
Monica Lien.
Cappelen Damm),
kr 329.

Foto: Anne Spurkland

Pinnsvinkake
Hell røren i en godt
smurt, rund form (ca. 21 cm
i diameter) med bakepapir
i bunnen. Stek kaken midt
i ovnen i 30–35 minutter.
Legg litt bakepapir over
kaken i de siste minuttene
hvis den blir for brun. Avkjøl
i form og la stå i kjøleskap
over natten. Løsne kaken fra
formen, dryss over melis og
server med bringebærkrem:
Visp fløten helt stiv, mos
bærene i blender sammen
med søtning. Bland forsiktig.
(Fra Søtt og sunt av Monica Lien)

LAVKARBO:
Kakefest av Sofie
Hexeberg i samarbeid med Kristin
Kjellmo Vorkinn
og Birthe Storaker (Cappelen
Damm), kr 349.

Sukkerbrød med vaniljesmørkrem, og det hele
blir dekket med kokos.
Sukkerbrød:
3 egg
125 g sukker
60 g maisennamel
50 g potetmel
1 ts bakepulver
Kandisert kokos:
25 g (1 ss) melkefri
margarin
2 ss sukker
150 g kokos
Kokoskrem:
4 dl kokosmelk
50 g maisennamel
1 ts vaniljesukker
150 g melkefri margarin
200 g melis
3 ss sterk, kald kaffe
3 eggeplommer
Sett ovnen på 180 grader. Smør en liten

springform, 20 cm
diameter, med delfiafett. Visp egg og sukker til
stiv eggedosis. Bland maisenna og potetmel med
bakepulver og ha i eggedosisen. Bland forsiktig.
Ha røren i formen og
sett i varm ovn. Stek i 25
minutter
Sjekk at kaken er gjennomstekt ved å stikke en
kniv i kaken. Rent knivblad etter stikk, betyr ferdig kake. TIPS: Slipp kakeformen med kaken ned på
bordet fra 30 cm høyde.
Da synker ikke kaken
sammen senere.
Kokoskrem: Bland
kokosmelk, vaniljesukker og maisennamel i
en gryte. Kok opp under
omrøring. Når kremen
har tyknet, tar du kjelen
til side og avkjøler. Bruk

Foto: Anne Spurkland

(Fra Frie kaker av Anne Spurkland)

miksmaster til å røre fett
og melis sammen med kaffen til en jevn masse.
Pisk sammen eggeplommene i en bolle for seg. Ha
i litt og litt av eggeplommene i «smørkremen»
og visp godt mellom hver
gang. Ha den kalde, kokte
kokoskremen i litt om
gangen. Visp godt mellom hver gang så det blir
en jevnest mulig blanding.
Kandisert kokos: Smelt
fettet i en stekepanne. Ha
i kokos og sukker, og stek
på svak varme til kokosen
er gyllenbrun.
Montering: Del kaken i
tre. Fordel kremen mellom
lagene og over kaken. Strø
litt kokos mellom lagene
og ha resten på toppen og
siden av kaken. Det skal
være rikelig med kokos på
hele kaken.

UTEN
n
✔ glute

Fudgy brownie
100 g sjokolade
med 70 % kakao
85 g delfiafett
15 g vann (1 ss)
1 egg
1 eggeplomme
100 g brunt sukker
30 g hvitt sukker
15 g lys sirup
¼ ts salt
½ ts vaniljesukker
60 g lys eller mørk
Jevning fra maisenna
30 g valnøtter
Smelt sjokolade og
delfiafett sammen
med vann over
vannbad. Visp
sammen egg og
eggeplomme som
om du skal lage
eggerøre. Rør inn
sjokoladen og de

øvrige ingrediensene. Det er ikke
nødvendig å vispe
blandingen.
Kle en springeller brødform
med bakepapir
slik at bunnen (og
for brødformen
også to av sidene)
er dekket med
bakepapir. Ha
røren i formen og
stek kaken ved 150
grader i én time.
Kaken skal ikke
stekes for lenge.
Avkjøles og settes kaldt til neste
dag, før du tar den
ut av formen.
(Fra Frie kaker av
Anne Spurkland)
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Skogsbærkake
Denne kan også lages med
eggefri mandelbunn.
Mandelbunn med eggehvite:
2 eggehviter
75 g sukker
75 g malte mandler
Eggfri mandelbunn*:
125 g finmalte mandler
90 g melis
1–2 ss vann
Skogsbærmousse:
300 g røde bær i blanding
125 g sukker
10 gelatinplater
2 dl yoghurt naturell
3 dl kesam
3 dl kesam vanilje
Mandelbunn med eggehvite:
Visp eggehvitene stive. Ha i
sukkeret gradvis mens du visper kraftig til du får en stiv

marengs. Bland inn mandlene. Smør kakemassen ut i en
springform (20 cm diameter)
dekket med bakepapir. Det er
lurt å feste bakepapiret ved
hjelp av springformen. Stek
ved 180 grader i 15 minutter.
Eggfri mandelbunn: Bland de
finmalte mandlene med melis.
Tilsett litt vann og elt godt.
Kjevle ut deigen til en ca. 20
cm diameter sirkel. Legg et
bakepapir i bunnen av en 20
cm diameter springform, og
legg leiven i bunnen der. Stek
ved 120 grader i 25 minutter.
Skogsbærmousse: Kjør bærblandingen i hurtigmikser med
sukker. Legg gelatinplatene i
kaldt vann i to–tre minutter.
Hell bærblandingen over i en
gryte og varm opp mot kokepunktet. Ha i gelatinplatene

UTEN
✔ egg*
n
✔ glute

Pære i sidersjokoladesaus
Lavkarborett som kan lages
uten melkeprodukter.

UTEN
✔ melk
✔ egg
n
✔ glute

Foto: Anne Spurkland

og rør om til de er ordentlig
oppløst. Avkjøl bærblandingen.
Bland kesam og yoghurt i en
stor bolle og ha bærblandingen i litt etter litt. La moussen

stå til den har begynt å stivne.
Hell den over mandelbunnen.
La den stå kjølig to timer, eller
til den er stiv. Pynt med hele
bær.

Ostekake

(Fra Frie kaker av Anne Spurkland)

Solsikkefrøbunn:
80 g dadler
70 g grovt malte solsikkefrø
40 g grovt malte gresskarfrø
Aprikosglasur:
4 ss aprikossyltetøy
2 ss vann
Ostekakefyll uten melk:
150 g revet gulrot
150 g ikke for moden banan
150 g aprikosmos av 80 g
tørket aprikos
120 g olje
Eventuelt 0–50 g sukker

NB!

Formkakene er beregnet til former
på 18 cm, noe som vanligvis gir 16–18 kakestykker. Ønsker du mer, kan du doble oppskriften og bruke 24 centimeters bakeform.

UTEN
n
✔ glute

Se opp for
mandelkaker!
Stol aldri på at
mandelkaker er glutenfrie.
I mange oppskrifter skal
man blande inn en liten
mengde hvetemel. Dropp
den skjeen neste gang!

Suksessterte
Mandelbunn:
2 egg
200 g sukker
200 g malte mandler
1½ ss maisennamel
1 ts bakepulver
Kokt smørkrem:
2 eggeplommer
2 dl fløte
2 ts maisennamel
125 g sukker
140 g romtemperert
smør
Kandiserte fioler eller
konfektsjokolade

Sett ovnen på 180
grader. Smør en
springform på 20 cm
i diameter. Visp egg
og sukker til eggedosis. Bland inn revne
mandler, maisennamel og bakepulver.
Hell røren i formen
og stek i 30 minutter.
Kokt smørkrem:
Bland eggeplommer,
fløte og sukker og gi
blandingen et oppkok
under konstant omrø-

ring. Ta gryten av platen. Mens kremen
ennå er varm, røres
smøret inn litt og litt.
Avkjøl helt.
Montering av kaken:
Avkjøl kaken og del
den i to. Legg øverste del på et kakefat.
Hvis kaken har sunket sammen og blitt
skjev, retter du dette
opp ved å skjære litt
av den nederste delen
og fore ut defektene
i toppen av kaken.
Bruk kremen som lim.
Snu den nederste
delen av kaken opp
ned og bruk som lokk.
Ha krem mellom de
to kakelagene, på
toppen og på sidene
av kaken. Pynt med
kandiserte fioler eller
sjokoladebiter delt i to
(som Smil sjokolade,
for eksempel).

Ta ut stenene av dadlene og

UTEN
✔ egg
r
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hakk i mindre biter. Mal solsikke- og gresskarfrø grovt i
hurtigmikser eller kaffekvern
og bland sammen med dadlene. Trykk massen ut i en
springform (18 cm i diameter).
Ostekakefyll: Kok tørkede
aprikoser i like mye vann i
10 minutter, til de er møre.
Avkjøl aprikosene. Tilsett
revet gulrot, banan og
olje og kjør alt i hurtigmikser eller med stavmikser til
massen er jevn og kremaktig. Smak eventuelt til med
sukker. Ha blandingen over
kakebunnen og sett kaldt i
én–to timer til massen er stiv.

Aprikosglasur: Varm opp
aprikossyltetøyet med litt
vann. Rør til blandingen er
jevn. Sil fra fruktbitene med
en tesil. Varm opp marmeladen så den er flytende. Fordel glasuren jevnt på kaken
ved å helle. Hvis du bruker
et redskap, blir overflaten
ujevn. La kaken stå kaldt i én
time til.
Fjern forsiktig springformen ved å løsne med en kniv
rundt kanten. Pynt med aprikos skåret i tynne skiver.
(Fra Frie kaker av
Anne Spurkland)

Varmt og godt!
Varm epledrikk med chili og honning.
4 glass
8 dl eplejuice, gjerne friskpresset
1 ts presset sitronsaft
2 ss flytende honning
½ ts kanel
Ett lite dryss kajennepepper
Varm alt opp og rør til honningen løser
seg opp. Smak eventuelt til med mer
kajenne, kanel og honning – alt etter
smak og behag.

(Fra Frie kaker av

(Fra Søtt og sunt av Monica Lien)

Anne Spurkland)

Foto: Anne Spurkland
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Foto: Anne Spurkland
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4 porsjoner
4 store pærer
5 dl lett eplesider f.eks.
mozell light
1 ss sitronsaft
3 ss Bjørkesøt eller Sukrin
Sider-sjokoladesaus:
1–2 ss maisenna (alt etter
hvor tykk du vil ha sausen)
2 dl matfløte eller fløteerstatning*
2 ss kakao
1 dl Bjørkesøt eller
1,25 dl sukrin
½ ts vaniljepulver
2 dl lake etter koking av
pærene
Strø:
50 gram hakkede hasselnøtter, gjerne ristet lett i
stekepanne
Skrell pærene og kok dem
sammen med sider, sitronsaft
og søtning på svak varme i
ca. 20 minutter. Ta vare på
laken. Hold pærene lune i en
skål med lokk, mens du lager
saus.
Bland maisenna ut i den
kalde fløten. Ha fløte, kakao,
søtning og vanilje i gryten
med lake, mens du rører
godt. Kok opp under omrøring og kok i ett minutt. Sett
en pære på hver tallerken,
hell over varm sider-sjokoladesaus og dryss med hakkede
nøtter. Lunkne, ristede nøtter
smaker ekstra godt!
(Fra Søtt og sunt av Monica Lien)
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Marokkansk appelsindessert
4 porsjoner
100 gram valnøtter
1 dl lønnesirup
8 appelsiner
2 ts kanel
Grovhakk valnøtter og bland
med lønnesirup. Skrell appelsinene, og del dem i skiver som

deretter deles i fire. Hvis du vil,
kan du skjære ut skinnfrie båter
i stedet. Fordel valnøtter og lønnesirup over, og dryss med kanel.
Serveres avkjølt. Desserten kan
spises som den er, eller serveres
med vaniljekesam pisket kremfløte eller fløteerstatning.
(Fra Søtt og sunt av Monica Lien)
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