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Learn more

Lækre opskrifter fra Æblebloggen

     

På Æbleblogen har der i årenes løb samlet sig  lækre og sunde opskrifter til børn.

Nogle af de bedste er nu samlede i denne e-bog, så du nemt kan nde inspiration

til, hvordan du booster dit barns krop og sundhed med lækker mad.

Du finder opskrifter på:

Madvafler

Kakaovafler

Karamel-kokoskage med chokolade

Aftensmad fra rester

Softice til morgenmad

Chokolademousse

Kokosyoghurt

Lækker julemorgenmad

Nyd at gå i køkkenet og vide, at du fylder den bedste brændstof og

byggematerialer på dit barns celler.

Rigtig god fornøjelse.

Anette Straadt, sundhedsplejerske

Opskrift på super lækre kakaovafler og mad-vafler

http://www.aebleboern.dk/opskrift-paa-super-laekre-kakaovafler-mad-vafler/
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Du får opskrifter på to slags va er her. Husk at du kan variere dem efter ønske og

dine køkkenskabes indhold 

MADVAFLER:

5 store æg

ca 4 dl. revne/hakkede grøntsager (Jeg brugte broccoli og gulerødder)

2 store spsk. bageHUSK (Psylliumskaller)

1½ dl. fuldkorns rismel (eller anden fuldkornsmel)

1½ dl kokosfibermel (eller anden fuldkornsmel)

1½ dl. kerner (solsikke, sesam, græskar…. – kværn dem lidt, hvis du har små børn)

Opskrift på super lækre kakaovafler og mad-vafler

http://www.aebleboern.dk/opskrift-paa-super-laekre-kakaovafler-mad-vafler/
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1-2 spsk olivenolie eller kokosolie.

1 tsk. salt.

Vand/mælk/plantemælk til du har en meget tykflydende dej.

Alt røres sammen.

Bages som va er. Jeg bruger silikoneforme til ovnen, da jeg ikke er så vild med

teflon.

KAKAOVAFLER:

5 store æg

4 modne mosede bananer

4-5 store spsk. kakopulver

1½ dl. fuldkorns rismel (eller anden fuldkorns mel)

1½ dl. kokosfibermel (eller anden fuldkornsmel)

2 tsk vaniliepulver

1 tsk ægte kanel.

2 spsk. bageHusk (psylliumskaller)

3 spsk honning, agavesirup el .andet naturlig sødemiddel – evt. stevia (tilpas

mængden).

Vand/mælk/plantemælk til du har en meget tykflydende dej.

Opskrift på super lækre kakaovafler og mad-vafler

http://www.aebleboern.dk/opskrift-paa-super-laekre-kakaovafler-mad-vafler/
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Smag evt. dejen til   og tilføj kakao, sødemiddel, kanel efter smag.

Alt røres sammen.

Bages som va er. Jeg bruger silikoneforme til ovnen, da jeg ikke er så vild med

teflon.

Karamel kokoskage med chokolade. 

Sødt, frisk og lækker – syndigt på den sunde måde.

Opskrift. Ca. 15 små firkanter

Bund:

3 dl mandler

1 dl. hasselnødder

100 g kokosmel

2 spsk. kokossukker eller honning

Opskrift på super lækre kakaovafler og mad-vafler

http://www.aebleboern.dk/opskrift-paa-super-laekre-kakaovafler-mad-vafler/
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2 tsk. vaniljepulver

2 spsk. kokosolie

Evt. lidt vand

Fyld

2½ dl. dadler – lægges i blød natten over

Saft og skal af ½ citron

1 spsk. kokosolie

1 tsk. vaniljepulver

2 spsk. kokos ”fløde” (det faste fra en dåse kokosmælk)

Evt. lidt vand

100 g chokolade 70 – 85 %

Mandler, hasselnødder, kokosmel, kokossukker/honning og vaniljepulver blendes

til den er hakket helt fint.

Kokosolie tilsættes + evt. vand til massen har samlet sig

Fordeles i et ildfastfad m. bagepapir og bages ca. 15 min ved 200 grader. Må ikke

blive mørk. Afkøles.

Alle ingredienser til fyldet blendes, kom evt. lidt af iblødsætningsvandet ved.

Konsistensen skal være blød og cremet uden at være flydende.

Opskrift på super lækre kakaovafler og mad-vafler

http://www.aebleboern.dk/opskrift-paa-super-laekre-kakaovafler-mad-vafler/
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Kommes ovenpå bunden, afkøles evt. i køleskab/fryser i 30 min

Chokoladen smeltes over vandbad og fordeles på kagen, drys evt. med kokosmel,

frysetørrede bær el. lign pynt.

Når chokoladen er fast, skæres kagen i små kvadrater ca. 4 x 4 cm.

Aftensmad fra rester - MUMS

Vi elsker rester hjemme hos os! Og det er der flere grunde til.

Jeg behøver ikke lægge hjernen i blød for at nde på noget helt nyt til

aftensmaden.

Vi udnytter madvarerne bedst muligt, så der ikke går noget til spilde. Det er godt

for både økonomien og for at spare på jordens ressourcer.

Og så smager restemad bare tit rigtig godt.

Lækker kage til Påskegæster? - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/laekker-kage-til-paaskegaester/
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Denne dag havde jeg nogle slatter af grøntsager og lidt rejer og torskerogn. Så

hjalp Linus mig med at piske nogle æg og hælde noget fuldkorns majsmel og

rismel i, plus lidt salt og bagepulver og rismælk og vand til en passende

konsistens. Og så bagte vi nogle hurtige pandekager – stegt i kokosolie.

Ta Ta... Aftensmad. Tilsat lidt øko majonaise.

Det kunne sagtens have været endnu mere fancy. Med avocado, rød peber,

selleri… You name it.

Men jeg besluttede mig for, at det her passede lige til os i dag. Og ungerne nød det

i fulde drag. De elsker, når de selv  kan stå og vælge, hvad der skal i pandekagen.

Her er en af Majas:

Lækker kage til Påskegæster? - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/laekker-kage-til-paaskegaester/
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Softice til morgenmad. 

Softice er en skøn morgenmad.

Jeg var så heldig at få en skøn blender i julegave. Så det er en ren fryd at lege med

den.

Her blev det til lækker chokolade softice med knasende drys af økologiske

cornflakes.

Og endnu bedre: Vi lavede så stor en portion pandekager, så der var nok til en

dag mere.

Vi elsker rester.... - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/vi-elsker-rester/
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Jeg følger jo sjældent opskrifter, men det var noget i den her stil:

2 klumper frossen spinat

5 frosne bananer

3 store spsk ren kakao – eller mere

lidt vaniliepulver

1 spsk peanutbutter

Mælk/plantedrik alt efter, hvad blenderen kan trække. 

Jeg plejer også at putte kanel i, ikke mindst fordi det er godt for et stabilt

blodsukker. 

Blenderen gjorde resten af arbejdet.

Kunne også sagtens spises til mellemmåltid eller dessert.

Kan også tilsættes god olie eller proteinpulver. Mine unger spiste et blødkogt æg

til.

Vi elsker rester.... - Æblebørn
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Chokolademousse 

Chokolademousse kan de færreste børn stå for. Og hvis det så samtidig er en

sund og lækker og chokolademousse, ja så er moderen også glad

Det serverede jeg faktisk som eftermiddagsmad til mine tre børn en dag.

Jeg var dagens mor i chokoladesovs. Mens jeg stod og smilede over alle de sunde

fedtsyrer, som mine unger guffede i sig.

For med én voksen og tre eftermiddags-sultne børn, så skal der ret hurtigt noget

mad på bordet, når vi kommer hjem.

(Og ja – mine børn må gerne spise en masse om eftermiddagen. Når jeg bare ved,

at det er sund og nærende mad de har spist, så er jeg ikke så bekymret for, hvis de

ikke spiser så meget til aftensmad).

(Jeg k desværre ikke taget et billede af det, så I får bare lige et hyggeligt have-

billede af Linus i stedet)

Tilbage til “opskriften”:

Softice til morgenmad - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/softice-til-morgenmad/
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2 modne bananer moses med gaffel. Der tilsættes kakaopulver (ren kakao)

efter smag. Evt lidt stevia/kokossukker/agavesirup   og 1 spsk hørfrøolie eller

hampefrøolie.

(Hørfrøolie og hampefrøolie indeholder ret store dele af omega-3 fedtsyren

ALA.)

Det hele røres sammen og smages godt og grundigt til af kokken . Inden det

serveres for de lækkersultne børn.

Sådan!

Opskriften kan selvfølgelig sagtens udvides med vaniliepulver, lidt peanutbutter,

lidt kanel eller hvad I nu kan finde på.  

God appetit.

Nem og lækker kokos-yoghurt

Softice til morgenmad - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/softice-til-morgenmad/
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Den her lækre morgenmad bestod af:

Bananer, jorbær, æbler, kokosyoghurt og poppet amaranth.

Og straks blev jeg spurgt efter, hvor man kan købe kokosyoghurt?

Eller om man selv kan lave det?

Så vidt jeg ved, kan man ikke købe kokosyoghurt i Danmark.

Men det er heldigvis super nemt at lave selv.

Sådan her:

Hæld en dåse kokosmælk over i et rengjort glas med låg. Tilsæt en dagsdosis

mælkesyrebakterier/probiotika (købes i matas eller helsekosten). Hvis du har

probiotika i kapsler, så skiller du dem bare ad og drysser det i.

Ryst så glasset og lad det stå på køkkenbordet i 12-24 timer alt efter, hvor syrligt

du gerne vil have det. Ryst det gerne nogle gange ind imellem.

Og sæt det så i køleskabet. Done.

Spise gerne nogle skefulde hver dag med lidt bær oven på. En super lækker og

sundhedsboostende snack. Den indeholder masser af sunde bakterier, sunde

fedtstoffer og også antioxidanter fra bærrene.

Sund og nem chokolademousse - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/sund-og-nem-chokolademousse/
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Lækker julemorgenmad, der styrker hele familiens sundhed!  

For at styrke dit barns sundhed, skal den mad vi spiser give et stabilt blodsukker

og være fyldt med forskellige vitaminer og mineraler.

Det opnår I ved at spise groft og spise protein og eller fedt til måltiderne. Samt at

spise varieret. 

Gør det hurtigt og nemt sådan her: 

Sæt om aftnen en gryde frem med havregryn, der passer til jeres appetit (og evt.

andre gryn/flager, hvis du har f.eks. quinoaflager, amarantfalger,

boghvedeflager). Hæld vand i, så det bare lige når til kanten af grynene og sæt låg

på og lad det stå til næste morgen.

Sund og nem chokolademousse - Æblebørn

http://www.aebleboern.dk/sund-og-nem-chokolademousse/
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Om morgenen hælder du mælk eller plantemælk oven i, rører lidt rundt og

tænder på svag varme. Så står det lige og bliver varmt og tykt imens du ordner lidt

andre morgen-opgaver. Rør lidt ind imellem.

Når alle er klar til morgenmad, hælder du en stor skefuld op til hver i en dyb

tallerken. Og så kommer det vigtige - både for smagen og sundheden.

Nu skal der fyldes oven på af alle mulige lækre toppings. 

Vælg gerne mange fra listen på næste side og find selv på flere.

æblestykker

bananstykker

blåbær

almindelig eller ristet kokosmel (tørristet på en pande, til det lige tager farve

- kan laves i store portioner og gemmes)

hakket mandel eller andre nødder (kan også hakkes og puttes i et glas til ere

dage)

en skefuld yoghurt eller Skyr

kanel (husk at vælge ægte kanel, så leveren ikke belastes for meget her i

kanel-måned nr. 1)

hampefrø (rig på proteiner og gode fedtstoffer) - kan ind imellem ndes i

dagligvarebutikker. Jeg har set dem i Netto og Rema

kakaonips - se "hampefrø"

solsikkekerner - evt. tørristede. 

lidt rosiner

hvis I er til det: lakridspulver

Tricket er helt klart, at der skal MASSER af fyld på! Det er jo her, der bliver tilsat

en masse forskellige vitaminer, mineraler, fedtstoffer (nødder og kerner og

kokos) og proteiner (yoghurt, skyr, hampefrø). 

Og det er det, der gør det super lækkert! 

Super nem og lækker kokosyoghurt

http://www.aebleboern.dk/super-nem-og-laekker-kokosyoghurt/
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Mine unger elsker det. Og jeg elsker at de får en fantastisk start på dagen. 

Hvis du gerne vi have fri adgang til et stort bibliotek af fantastiske opskrifter

udarbejdet specielt til børnefamilier, så kig ind i Klub Æblebørn. 

Her nder du også en stor samling af temaer, interviews og guides med den

nyeste viden om dit barns sundhed. 

Som det mest værdifulde har du fri adgang til personlig rådgivning i vores

lukkede facebook gruppe. Her får du også støtte, inspiration og erfaringer fra alle

da mange andre familier, som ønsker sunde og glade børn. 

Det er helt gratis at kigge ind og være med i en hel måned.

Hvis det ikke er noget for dig, melder du dig nemt ud igen uden det koster noget. 

Læs mere her

Jeg glæder mig til at inspirere og vejlede dig. Så dine børn kan sprudle og trives -

og hele familien nyde at have masser af overskud.

De bedste æblehilsner

Anette Straadt

Sundhedsplejerske

Super nem og lækker kokosyoghurt
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