
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration til lækre snacks og søde 

sager 
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Mellemmåltider 

- Rugbrødssnack, grønsager med pesto, tzatziki eller 

avokadomousse  

- Smoothie  

- Hjemmelavet knækbrød med kerner 

- Grovbolle/ gulerodsboller med magert pålæg 

- Madmuffins med broccoli og kylling 

- Grove pølsehorn 

Aften mellemmåltider 

- Mandler/nødder og grønsagsstave  

- Grønsagsstænger med dip; Gulerod, peber, agurk, 

tomater, ærter osv. 

- Knækbrød med pålæg og grønt 

- Ristet rugbrød med pesto 

- Hjemmelavet knækbrød  

- Grovboller med peanutbutter  

Det søde mellemmåltid – alternativer til slik og kage 

- Smoothie  

- Abemad  

- Skyr med mysli og frugt 

- Bananpandekager  

- Banan i ovnen med en smule mør chokolade 

- Grov gulerodskage 

- Kanelboller 

- Hjemmelavet myslibarer  

- Kakaokugler  

- Chokoladekage med sorte bønner  



 

 

Rugbrødssnacks til din dip 

En lille nem og lækker snack, som kan bruges til alle former 

for dip eller som tilbehør til f.eks. suppe. For at give ekstra 

smag, kan der bruges lidt olie og krydderi efter eget valg. 

Ingredienser (4 pers) 

6 skriver rugbrød 

Fremgangsmåde 

Tænd ovnen på 200 grader. Skær rugbrødet i trekanter og 

læg På en bagerist med bagepapir ind i ovnen. Bages ca. 

5-10 min indtil de er sprøde 

  

 

                         

 

 

Tzatziki-dip 

Ingredienser  

 

½  liter græsk yoghurt 2% 

1 stor agurk  

1 tsk groft salt 

Evt. 2 små knuste fed hvidløg  

½ tsk groft salt 

friskkværnet peber 

 

Fremgangsmåde 

Riv agurken groft på rivejernet og pres saften ud af 

agurken. Bland agurken sammen med de resterende 

ingredienser og smag til med salt og peber. Evt. lidt citron. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guacamole 

Ingredienser (4 pers) 

2 modne avocadoer  

Limesaft fra 1 lime 

2 dl græsk yoghurt eller skyr 

½ tsk groft salt 

 

Fremgangsmåde 

Flæk avocadoerne på langs og fjern stenene. Skrab "kødet" 

ud med en ske og mas det med en gaffel. Tilsæt limesaft og 

de øvrige ingredienser. Smag til. Server grønsagsstænger, 

tynde skiver ristet brød eller grissini til.  

 

Smoothie 

Ingredienser til 2 pers 

200 g frosent frugt (vælg selv) 

3 dl ylette 

10 g mandler 

1 banan 

 

Fremgangsmåde 

Blend det frosne frugt, ylette, mandler og banan sammen i 

en blender. Serveres kold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knækbrød med kerner 

Ingredienser:  

1 dl havregryn 

1 dl sesamfrø 

1 dl hørfrø 

1 dl solsikkerkerner 

1 dl græskarkerner 

3,5 dl mel (bland grahamsmel og hvedemel) 

1 tsk. bagepulver 

2,5 tsk. salt 

2 dl vand 

1,25 dl olie 

 

Fremgangsmåde: 

Rør alle ingredienser sammen. Brug de kerner du lige har. 

Læg et stykke bagepapir på bordet foran dig, hæld 

halvdelen af dejen op på papiret og læg endnu et lag 

bagepapir ovenpå. 

Rul dejen ud mellem de to stykker bagepapir, læg det hele 

over på en bageplade og fjern det øverste lag papir. 

Gør det samme med den anden halvdel af dejen. 

Skær dejen ud i firkanter (eller hvad du nu synes) med en 

kniv, og bag knækbrødene i ca. 15 min. ved 200 grader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gulerodsboller  

 

Ingredienser (16 stk) 

4 dl lunken vand 

1 dl a38 

2 store tsk. salt 

25 gær 

1 spsk. Rapsolie 

0,5 dl sesamfrø 

1 dl solsikkekerner 

2 gulerødder (groft revet) 

1 dl havregryn 

5 dl grahamsmel 

4,5 dl fint speltmel/hvedemel 

  

Fremgangsmåde 

Opløs gær, salt, olie og honning i vandet. Rør yoghurt i, 

tilsæt revet gulerod, sesamfrø, solsikkekerner og 

havregryn. Tilsæt melet lidt efter lidt og rør med en 

grydeske til dejen er sej og elastisk. Dæk dejen til og lad 

den hæve lunt til dobbelt størrelse i cirka 1 time. 

Tænd ovnen på 200°. Brug to skeer til at lægge dejen 

på bagepladen, beklædt med bagepapir. Bages i 16-20 min 

ved 200 grader. 

Serveres med pålæg f.eks. peanutbutter, banan, 

kyllingepålæg og salat, ost/skinke og tomat, laksesalat, eller 

figenpålæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madmuffins 

Ingredienser: (10 stk.) 
4 Æg  
½ dl. Mælk  
125 g. Hvedemel  
100 g. Grahamsmel  
2 tsk. bagepulver  
1 spsk. olie  
100 g. Broccoli  
1 rød peber 
½ løg  
50 g. Feta  
Ca. 100 gr. kylling 
¾ tsk. Salt  
1 tsk. karry 
 

Fremgangsmåde: 

Tænd ovnen på 180. Del broccolien i små buketter og snit i 
små stykker. Hak løg og rød peber i små tern. Svits 
grønsagerne med karry og lad det køle af til det er lunkent. 
Hak imens feta og kylling i små tern. Bland de to slags mel 
med bagepulveret I en skål og kom mælken ned til 
melblandingen og rør rundt. Rør et æg i dejen ad gangen. 
Dejen skal være blød og ensartet.  
Kom feta, kylling, broccoli, peber og løg i dejen. Pensl 
muffins formene med lidt olie og fordel dejen heri. Bag dem 
ved 180 grader på midterste ovnribbe ca. 20 minutter til de 
er gyldne og gennembagte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grove pølsehorn 

Ingredienser 

(ca. 30 styk) 

2,5 dl vand 

25 g gær 

2 spsk. olie 

1 tsk. salt 

1 æg 

1/2 squash, ca. 125 g (kan udelades) 

250 g rugmel 

300 g hvedemel 

ca. 10 kyllingepølser 

+ hvedemel til udrulning 

 

Fremgangsmåde 

Smuldr gæren i vandet og rør den ud. Tilsæt olie, salt og 

æg. Rør det hele let sammen. 

Riv squashen fint og vend den i blandingen. Rør rugmel i 

og derefter hvedemel. Dejen skal være blød og glat. Lad 

dejen hæve under et rent viskestykke i 1 time, eller natten 

over i køleskab. (hvis man har travlt kan det undlades). 

Del dejen i to og rul den ud til lange baner (ca. 40 cm x 7 

cm). Skær dejen ud i trekanter, så der kan ligge en ½ 

pølse. Og kom en ½ pølse på hver og rul dejen rundt om 

pølsen. 

Sæt pølsehornene på en bageplade på bagepapir og lad 

dem hæve i 20 minutter. Pensl dem evt. med 

sammenpisket æg eller en anelse vand og bag dem ved 

200 grader i cirka 20 minutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eksempler på aften mellemmåltider 

 

 

     

                    

 

       

                   

 

             

 

                          

 

 

 



 

Abemad  

Ingredienser  (4 personer) 

4-5 stk. blandet frugt 

f.eks. æble, banan, pærer, mango, kiwi, vindruer, bær  

8 spsk. skyr eller græsk yoghurt 

1 tsk. vanillesukker  

4 stk. mørk chokolade (70% kakao) 

 

Skyr med mysli og frugt  

Ingredienser mysli (1 portion) 

500 g havregryn 

1 dl græskarkerner 

1 dl. Seasamfrø 

1 dl. Mandler 

2 dl. Rosiner eller  soltørrede tranebær  

 

Fremgangsmåde 

Varm en tør pande op og rist alle ingredienserne. Husk at  

vende myslien jævnligt . Pas på det ikke brænder på. 

Myslien er færdig , når det er jævnt gylden.  

Spises på skyr, yletter eller græsk yoghurt toppet med frugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bananpandekager  

Ingredienser (10 stk) 
2 modne bananer 
2 æg 
1 dl. havregryn  
2 dl. skummet- eller minimælk 
½ tsk. salt 
Ca. 1 dl.  Sigtet speltmel eller hvedemel 
Oliveolie til stegning 
 

Fremgangsmåde 
Mos bananerne og bland resten af ingredienserne sammen 
til en halv tyk masse. Steg de små pandekager / klatkager 
på en varm pande. 
Servere bananpandekagerne som de er eller med frisk 
frugt. 
 

Bagte bananer med chokolade 

Ingredienser 4 personer 
4 bananer 
4 stk. mørk chokolade i grove tern 
 

Fremgangsmåde 

Tænd ovnen på 200 grader. Skær en revne i bananerne og 

fordel chokoladen i revnen. Bag bananerne til de bliver 

mørke og bløde. Kan spises med lidt græsk yoghurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gulerodskage 
 
Ingredienser (1 kage eller 16 muffins) 
300 g revne gulerødder 
1 tsk øko appelsinskal 
Saften fra en appelsin 
70 g hakkede mandler/nødder 
100 g rosiner 
250 g grahamsmel 
100 g sukker 
50 g brun farin 
1 dl rapsolie 
3 æg 
1 spsk kanel 
1 tsk bagepulver 
16 muffinsforme 
 
Ostecreme: 
200 g philidelphia light 
1 spsk. Citronsaft (alt efter smag) 
1-2 tsk. Vanillesukker 
 
Fremgangsmåde: 
Tænd ovnen på 200 grader. Pisk æg, sukker, brun farin, 
olie, bagepulver, kanel, og grahamsmel sammen. Tilsæt 
appelsinskal og saft i dejen. Skræl og skyl gulerødderne, riv 
dem groft og bland dem i dejen. Hak nødderne groft og 
vend dem og rosinerne i dejen. Smør muffins formene eller 
en rugbrødsform med olie og fordel dejen heri. Bag muffins 
i ca. 20 min eller i en stor form i ca. 50 min. Afkøl kagerne 
og smør et lag ostecreme på. Drys med lidt hakkede 
mandler. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanelboller med frugt 

Ingredienser  (10 personer) 
4 dl kærnemælk  
25 g gær 
1 spsk. honning 
1,5 tsk. salt 
1 spsk. kanel 
1-2 stk. æble. (modne pærer er også gode) 
100 g rugmel  
100 g Havregryn  
200 g hvedemel 
Æg til pensling 
 
Fremgangsmåde 
Opløs gæren i kernemælken og tilsæt honning, salt, kanel 
og revet æble. Rør rugmel og havregryn i. 
Tilsæt hvedemel og rør det godt rundt.  
Lad dejen hæve i ca. 1 time. Tænd ovnen på 220 grader. 
Fordel dejen med to spisesker på en bageplade med 
bagepapir. 
Pensel med æg og bag bollerne i ca. 20 minutter og lad 
dem køle af før du smager på dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myslibar  
 
Denne myslibar er lavet uden mel og sukker. Men den er 
fyldt med kerner og nødder, og så er den sødet med 
rosiner.  
 
Ingredienser:  
1 ½ dl sesamfrø  
2 dl rosiner  
1 dl hørfrø   
½ dl græskarkerner  
½ dl solsikkekerner  
½ dl mandler  
2 spsk. olie eller kokosolie  
2 æg 
1 knivspids salt  
8 abrikoser i små tern 
100 g mørk chokolade til toppen – min. 70 %  
 
Fremgangsmåde 
Alle ingredienserne hældes i en skål. Mandlerne skal IKKE 
hakkes men hældes i hele. Bland ingredienserne til en 
klistret masse. Beklæd en springform (ca. 20 cm i diameter) 
med bagepapir og hæld massen op i formen i et jævnt lag. 
Bages ca. 50 min i en 160°C forvarmet ovn. Lad den køle 
helt af før den skæres i stave. Opbevares i en lufttæt 
beholder.  
TIP:  
Vil man gerne have dem sødere kan man tilføje en håndfuld 
hakkede tørrede dadler, svesker eller abrikoser.  
I stedet for at bage i en stor form, kan man lave dem i små 
muffinspapirforme. Der skal 1½-2 spsk. masse i hver form 
og de skal kun bage i ca. 45 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kakaokugler 

Ingredienser 

200 gram dadler 

250 gram nødder/mandler (Brug lige de nødder du ønsker) 

3-4 spsk. kakaopulver  

1 stor spsk. kokosolie  

Kokosmel (til pynt) 

 

Fremgangsmåde 

Hak nødderne  
Pil stenene ud af dadlerne  
Bland kokos-olie og de andre ingredienser sammen. 
Til sidst rulles dejen til kugler og de vendes i kokos. 
Sæt dem i køleskabet i en time inden servering. 
Farv evt. kokosblandingen med lidt frugt farve f.eks. lidt 
rødbedesaft, agurkesaft eller lign. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chokoladekage med sorte bønner 

 

Ingredienser 

240 g kogte sorte bønner 

3 store æg 

100 g sukker 

3 tsk. kakaopulver 

100 g mørk chokolade (70%)  

1 tsk. instant kaffe 

1 spsk. vanillesukker 

1 tsk. bagepulver 

Saft fra ½ appelsin 

knivspids salt 

Forvarm ovnen på 175 grader  

 

Fremgangsmåde 

Blend alle ingredienser undtagen chokolade i en blender 

indtil der ikke er klumper i. Læg bagepapir i en 

rugbrødsform og hæld dejen i formen. Hak chokoladen og 

drys det over dejens overflade og tage en ske i skub 

chokoladen, så den er nede i dejen.  

Bag kagen i 35 min og køl den ned. 

Opbevar kagen i køleskab, så kan holde sig lækker op til 5 

dage.  

Kan nydes med lidt skyr/cremefraiche med vaniljesukker og 

frugt. 

 

 

 

 

 

 


