Et lidt sundere alte
ernativ
Af Michael Ovesen Kostt‐ og ernærin
ngsvejleder
Det har nu været
v
fastelaavn, og som vi alle ved, så
s er fastelavvn lig med fastelavnsbolleer. Typisk er der ca. 360
kcal pr. 100
0 gr. i en fasteelavnsbolle. I denne fastelavnsbolle, som er et su
undere og grrovere altern
nativ er der
kun 269 kcaal i pr. 100. gr.
g Denne opsskrift på fasttelavnsbollerr giver lækre, fyldige og vvelsmagende
e
fastelavnsboller, som heele familien vil
v kunne nyd
de med lidt bedre
b
samvitttighed.
Opskrift
2 kcal.
Fastelavnsggrovbolle meed vanilje elleer æblefyld, ca. 88 gr. – 237
Ingredienseer 6 stk.:
 ¾ dl. mælk
g smør
 50 g.
 10 g.
g gær
 2 æg
æ
 40 g.
g kokossukkker (findes i urtekrampro
u
odukter i div. supermarkeeder)
 kornene fra ½ stang vanilje
 1 tssk. kardemom
mme
 1 kn
nsp. salt
 200
0 g. groft fuld
dkornshvedeemel
Fyld I





1 sttort eller 2 sm
må æbler, ko
ogt til mos
100
0 g. grofthakkkede mandleer
40 g.
g kokossukkker
kornene fra ½ vaniljestang
v

Fyyld II





Næringsindhold pr. stkk.
13g 11
1%
Protein:
Kulhydrat:
48g 40
0%
Fedt:
27g 49
9%

1 ¼ dl. mælk eller mandelmællk
Korneene fra ½ van
niljestang
10 g. kokossukker
k
1 æg, 1‐2 spsk. maajsstivelse

Topping
 100
0 g. chokolad
de 70%
Fremgangsm
måde:
Grunddej til Fastelavnsb
boller – den bedste fasteelavnsbolle. Lun
L mælken i en gryde, tilsæt smørre
et og vent
dingen køle lidt af og tilsæ
æt krydderieer, sukker og gær og
indtil smørrret er smelteet. Lad mælkeesmør‐bland
herefter ægggene et ad gangen.
g
Rør herefter melet i lidt ad gangen.
g
Ælt dejen
d
i et parr minutter en
nten ved
håndkraft eller
e
på maskkine og lad deen hæve tildækket ved sttuetemperattur i cirka en
n halv time. Imens kan
du tilberedee fyldet.
Fyld I
v
ne. Når æbleerne er møre
e, så blender
Skræl æblerrne og skær dem i små teern, som du koger med vaniljekornen
du mandlerrne til mandeelmel og tilsæ
ætter derefteer de vaniljekogte æbler og kokossukkker og blend
der til en
smørbar creeme.
Fyld II
pkogning og lad cremen køle af.
Kom alle inggrediensernee i en gryde, rør under op
Del dejen i 6 lige store dele,
d
rul hverr del ud i en kvadrat og læ
æg lidt af hver slags fyld i midten. Fo
old siderne
grundigt ind
d og vend bo
ollen om, så folderne
f
er nederst.
n
Lad bollerne hæ
æve i yderligeere en halv time og bag
dem derefteer ved 180 grader
g
i cirka 25 minutterr, til de er gyldne og genn
nembagte. Lad fastelavnsbollerne
køle af på en
e bagerist.
Topping
Smelt choko
oladen over vandbad og fordel den over
o
bollerne
e. Pynt evt. med
m frysetørrede hindbæ
ær, tørrede
hyldeblomsster, hakkedee pistacienød
dder eller tørrrede morge
enfrueblade.
Denne opskrifft er udviklet for Hiv‐Danmark af: Michael Ovesen, Kost‐ og ernæringsvejleder, www.kostvvejledningdanm
mark.dk
Opskriften er ment som et su
undere supplem
ment til din kostt, og råvarerne finder du i dit lokale
l
supermaarked.

