
Sunn sjokolade  
– en trend 
Det blir solgt veldig mange produkter og 
ingredienser til hjemmelaget sjokolade, og 
interessen er økende. De fleste av kundene er 
helsebevisste kvinner – noen av dem sliter med 
melkeintoleranse. Det er mørke sjokolader det går 
mest i, slik at man kan styre søtmengden selv.

Kilde: Matthias Bache-Gabrielsen,  
eier av den økologiske butikken Røtter i Oslo 
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Sunn nytelse: Monica 
Csango nyter sin hjemme-
lagde sjokolade.

Kjærlighet: De søte sjokolade-
hjertene har hobbykonditoren tryl-
let fram ved hjelp av silikonformer.

Monica Csango (42) slikker seg på fingrene og lar  
ingenting gå tapt. For dette er edle dråper! 

Hjerte for

M
onica Csango rører 
i flytende sjokolade 
med et nytende ut-
trykk som minner om 
kjendiskokken Nigella 

Lawson. Ikke helt tilfeldig har hun på 
seg en kjole av en av Nigellas favoritt-
designere. Monica har et lidenskapelig 
forhold til både mat og sjokolade, men 
er mer opptatt av helseaspektet enn 
forbildet. Hun er sjokolademaker på 

hobbybasis og lager «sunn» sjokolade, 
som hun kan nyte hver eneste dag.

– Det høres rart ut for folk at 
sjokolade kan være sunt, for sjokolade 
er forbundet med mye synd, mener 
Monica som til daglig er journalist og 
regissør.

sunt og syndIg
I tråd med de nye sjokoladebloggerne 
og rawfoodentusiastene, kjøper hun 
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Monicas sjokolade- 

oppskrift til en god  

porsjon råsjokolade:

Lekre former: Silikonformene får 
sjokoladen til å se eksklusiv ut.
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Helsekost: Ingrediensene 
kjøper hun i velassorterte 
helsekostbutikker.

Mmm ...: Monica smaker til den flytende 
sjokoladen, ikke helt ulikt Nigella Lawson.

Hokus pokus: Alle 
ingrediensene smeltes 
i vannbad. Kort tid etter 
er det klart til å helles i 
former.

økologiske ingredienser i helsekost-
butikker. I den hjemmelagde råsjokola-
den finnes det ingen tilsetningsstoffer, 
og hun kan selv velge hva hun vil fylle 
den med. 

– Jeg kan velge hvor mye søtning 
jeg vil ha i og erstatter det vanlige suk-
keret med søtning som gir lavere GI. 
Det betyr at blodsukkeret ikke øker så 
raskt, og du får ikke det samme suget 
på mer, forteller hun. 

Monica bruker råkakao for at sjoko-
laden skal være mest mulig næringsrik. 
Det er den sunne, mørke sjokoladen 
som er favoritten, og i den tilsetter hun 
fyll som nøtter eller tørkede bær.

– Den mørke sjokoladeverdenen var 
en kul oppdagelse. Da blir du mett og 
føler deg ganske fornøyd etter to til tre 

biter. Jeg er ingen matmoralist, men 
synes det er fint å være både sunn og 
syndig samtidig, sier sjokolademake-
ren.
 
sØt kjærLIgHet
Monica hadde sitt første møte med 
virkelig god sjokolade i sjokoladebyen 
Brüssel. Hun forelsket seg i den bel-
giske varianten og kjøpte med seg en 
hel kilo til venninna si. Da flyet måtte 

nødlande på grunn av en bombetrussel, 
tok Monica fram esken.

– Jeg tenkte at hvis jeg dør nå, skal 
jeg i hvert fall gjøre det med munnen 
full av sjokolade. Da jeg kom fram, 
måtte jeg forklare at jeg hadde spist 
opp alt sammen, forteller hun. 

– Hva er det med sjokolade som gjør 
den så fantastisk? 

– Jeg tror det er en ultimat kombi-
nasjon av sødme og fylde. Det finnes 
noen perfekte smaker, og sjokolade er 
én av dem. Hvis jeg skulle til en øde 
øy et år og måtte lage et reisekit, ville 
sjokolade være en viktig ting å ha med, 
forteller hun.
 
nIgeLLa-drØm
Hun er en ivrig leser av sjokoladeblogger 

Du trenger:
100 g rått kakaofett

2 små ss extra virgin kokosolje

100 g kakaomasse eller 6 ss  

kakaopulver, helst kakaomasse

Søtning, for eksempel yacon-sirup,  

agavesirup eller flytende honning

Slik gjør du:
Smelt alt i vannbad. Unngå at det begynner 

å putre, for da forsvinner sjokoladens 

gode egenskaper. Hvis poenget er å lage 

råsjokolade, bør ikke temperaturen på 

sjokolademassen overstige 42 °C.

Fire ulike  
smakstilsetninger:

● Valnøtt, tørket  
mango og salt

● Mandel, gojibær eller  
tørket tranebær

● Tørket, søt ingefær  
og pekannøtt
● Krokan

             Jeg tenkte at hvis           
            jeg dør nå, skal jeg 
i hvert fall gjøre det med 
munnen full av sjokolade.
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Søtt som sirup: 
Sirup er anbefalt 
som søtning i 
råsjokoladen. 

Sjokoladeekspert: Den pris-
belønte konditoren Sverre Sætre 
er kjent for sjokoladen sin.

Sjokoladepletter: Sjokolade-
pletter med nøtter og aprikoser 
kan du enkelt lage selv (se 
oppskrift).

Konge på

og mener det er en trend å lage god-
sakene selv. 

– Folk har oppdaget at det er mulig å 
lage dette sunt. De beste kildene til god 
sjokolade finner du på nettet, sier hun.

Monica smaker på krokanfyllet og 
utbryter et «mmmm» på ekte Nigella-
vis. Deretter legger hun den i silikon-
former med hjerte- og bladmønster, 
før hun heller den flytende sjokoladen 
over.

– Har vi ikke alle en hemmelig 
drøm? Jeg kunne godt tenke meg å 
være en norsk Nigella. Nigella er ikke 
så opptatt av sunnhetsaspektet, men det 
jeg elsker ved henne er nytelsesaspek-
tet. Hun har gitt kvinner muligheten til 
å nyte maten sin igjen, sier sjokolade-
entusiasten.

Konditor Sverre Sætre  
skulle vi gjerne hatt med  
oss hjem.

I Sverre Sætres konditori i Oslo, bug-
ner det av sjokolade. Han er en av 
Norges mest anerkjente konditorer, 

har vunnet internasjonale konkurranser 
og skrevet bøker om herligheten. For 
Sætre er det ikke helse og sunnhet som 
står i fokus når han lager sjokolade – 
det er smaken. Kvalitetssjokoladen er 
likevel sunnere enn den tradisjonelle 
butikksjokoladen, fordi den er fri for 
tilsetningsstoffer og består som regel 
av mørk sjokolade med lite sukker. 

sjokoLadekurs
– Det er stor forskjell på konditorsjo-
kolade og vanlig kolonialvaresjoko-
lade, og folk er blitt mer bevisste på 
forskjellen. Sjokolade er i høyeste grad 
en trend, sier konditoren.

I andre europeiske land, som Sveits 
og Frankrike, har interessen for kva-
litetssjokolade vart lenge. Det finnes 
mange sjokoladebutikker, og ifølge Sæ-
tre unner folket seg sjokolade uansett 
vær og årstid. I Norge er det først og 
fremst en høst- og vintervare. 

– Til jul, påske og valentindagen 
øker interessen, og folk kjøper mye 
både som gaver og til seg selv, forteller 
eksperten.

Han holder mange kurs og mener 
det er bedre å bruke en basissjokolade 
fra en god produsent, enn å lage sjo-
koladen fra råkakao. Selv bestiller han 
basissjokoladen fra Valrhona. Ifølge 
Sætre er det ingen norske konditorer 
som gjør det selv, til det er prosessen 
med gjæring, tørking, risting og maling 
av bønner for stor.

– Sjokolademaking er et eget fag 
som krever mye kunnskap. Det er 
en stor prosess. Kakaofett er dyrt 
og vanskelig å få til, og kokosfettet 

som mange bruker hjemme, blir feil 
smaksmessig og føles fett i munnen, 
mener han.

Det er fullt mulig å leke konditor, 
selv om du ikke kaster deg på trenden 
med råsjokolade. Lag gjerne konfekt 
ved hjelp av kvalitetssjokolade, men 
husk at holdbarheten er kort. 

– Den vanlige butikksjokoladen 
varer i et år, og ofte er det en svært 
liten andel av den som egentlig er sjo-
kolade. God sjokolade har holdbarhet 
i en måned, siden den ikke inneholder 
tilsetningsstoffer, forklarer konditoren. 

Monicas  
krokanoppskrift:
Du trenger: 

1 neve hakkede mandler og hasselnøtter 
100 g sukrin 
3 ss palmesukker Litt extra virgin kokosfett

Slik gjør du:
Bland alt forsiktig i en kjele. Unngå for høy varme slik at det ikke brenner seg. Krokanen helles og avkjøles på bakepapir. Hakk den og tilsett i sjokoladen.Bruk silikonformer. Legg i smakstilsetningene, og hell over flytende sjokolade. La alt stivne.

Her finner du  
ingrediensene

● Okosjokolade.no
● Super-nature.no

● Velassorterte helse-
kostbutikker, blant annet 

Røtter i Oslo

Bla om for flere himmelske oppskrifter
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e-posT: kamille@egmonthm.no

Vil du imponere? Det er 
enklere enn det ser ut som.

Sjokoladepaletter med nøtter og aprikoserSverre Sætres tips for 
hjemmelaget konfekt:

● Gå i velassorterte dagligvarebutikker 
eller til konditorer og kjøp en god 
basissjokolade. Finn gjerne en mørk 
sjokolade med lavt sukkerinnhold. 
Du kan også velge melkesjokolade 
eller hvit sjokolade, bare den er ren. 
Smelt sjokoladen forsiktig, gjerne 
i vannbad eller i korte intervaller i 
mikrobølgeovnen. 
● Unngå å varme sjokoladen noe 
særlig over 50 grader. Mørk sjokolade 
kan varmes opp mot 60 grader, mens 
hvit sjokolade ikke tåler mer enn 56 
grader. 
● Det er mye som er godt å tilsette 
i sjokolade. Nøtter, tørket frukt eller 
bær, syltet ingefær, kaffe, te og brunt 
brennevin. 
● Bruk helst uraffinert sukker, men 
sirup er også greit som søtning. 
● Bruk helst akryl- eller harde 
plastformer til konfekten. Du kan 
også bruke silikonformer, men det er 
vanskeligere å jobbe med. 
● Ha god tid når du jobber med 
sjokolade. Fylte konfekter tar tid hvis de 
skal bli gode. Start i hvert fall én dag 
før du skal servere konfekten. Den bør 
egentlig stå en dag før den spises. 
● Oppbevar aldri sjokoladen i 
kjøleskapet. Det ødelegger den gode 
smaken. Den skal oppbevares mellom 
18 og 20 grader, gjerne i en kjeller eller 
gang.

        Oppbevar aldri  
    sjokoladen i kjøleskapet 
– det ødelegger den gode 
smaken!            sveRRe sæTRe, kondiToR

Ca 50 stk
Du trenger:

500 g melkesjokolade med  

40 % kakaomasse, f.eks. 

Jiavara Valrhona

200 g assortert tørket frukt 

og nøttekjerner kuttet i 

biter, f.eks. hasselnøtter, 

aprikoser, pistasjnøtter eller 

mandler

 
Slik gjør du:
Finhakk sjokoladen, smelt og 

temperer den. Ha sjokoladen 
i en sprøytepose med en 1/2 
cm glatt tyll og sprøyt pletter 
på størrelse med en femkrone. 
La plettene stå noen minutter 
slik at de begynner å stivne. 
De skal ikke stivne helt.
Dekorér toppen av plettene 
med hakkede nøtter og 
aprikoser. Sett dem til avkjøling 
ved 12–16 ºC. Bruk gjerne 
både hvit og mørk sjokolade til 
plettene.

Oppskriftene er hentet  
fra Den store kakeboka 
(kåret til Norges beste 

kokebok 2010) og  
Sverres Sjokolade av 

Sverre Sætre.
Blogger til inspirasjon:

elanaspantry.com/chocolate-
orange-truffles

davidlebovitz.com
cannelle-vanille.blogspot.com

healthyindulgences.net
mjuuugly.blogg.no

Ca 80 stk
 Du trenger:

280 g mørk sjokolade med 

70 % kakaomasse 

2 dl kremfløte

20 g sukker 

20 g glukose

20 g smør, romtemperert 

2 ss sitruslikør, f.eks. Grand 

Marnier eller Cointreau

300 g temperert mørk sjoko-

lade med 56 % kakaomasse, 

f.eks. Caraque Valrhona til 

dypping

Syltet ingefær til pynt

 
Slik gjør du:
Finhakk sjokoladen. Kok opp 
kremfløten med sukker og 
glukose, og tøm den over  
den finhakkede sjokoladen.  

Konfekt med sitruslikør

Rør til du får en glatt masse. Start 
med å røre i midten av bollen i 
små sirkler med en slikkepott. 
Dersom du ikke får massen glatt 
og smidig, kan du med fordel 
kjøre den litt med stavmikser 
eller i matprosessor.
 Avkjøl massen til 34 ºC. Rør inn 
romtemperert smør og likør. Tøm 
massen i en form med  
bakepapir slik at den blir 1/2 cm 
tykk. Sett massen til avkjøling 

natten over ved på 12–16 ºC. 
Ta massen ut av formen, og kutt 
den i firkanter på 2 x 2 cm med 
en skarp kniv. Varm kniven litt i 
varmt vann, og tørk den, så er 
det enklere å kutte konfekten.
Dypp firkantene i temperert, 
mørk sjokolade, og sett dem på 
et bakepapir. Pynt med en bit 
syltet ingefær. Sett konfekten ett 
minutt i kjøleskapet. Ta den så ut 
av kjøleskapet, og sett den i             
romtemperatur. 

Smelt: Tenk å 
sette tenna i disse!



Mandel- 
makroner: 
Makroner ser 
fargerike ut på 
festbordet.

God basis-
sjokolade: 
Det beste er 
å bruke en 
basissjokolade, 
ifølge kondito-
ren.

Mandelmakroner
Ca 50 stk
Du trenger:

130 g skåldede mandler

170 g melis

Evt. 2 ts kakaopulver eller  

litt konditorfarge

80 g sukker

100 g eggehvite (ca 3 stk.)

 
Slik gjør du:
Bruk samme fyll som til konfekt 
med sitruslikør.
Kjør mandler, eventuelt 
kakaopulver, og melis til fint mel 
i en matprosessor og sikt det. 
Pisk sukker og eggehvite til stiv 
marengs. Vend mandelmelet inn 
i marengsen med en slikkepott. 
Vend også inn noen dråper 
konditorfarge, hvis du velger å 
bruke det istedenfor kakao.

Bruk en sprøytepose og 
sprøyt pletter som er 2 cm i 
diameter på en bakepapirkledd 
stekeplate.
Sett stekeovnen på 170 ºC. 
La mandelmakronene stå på 
kjøkkenbenken og tørke i 20 
minutter før du steker dem i 
15–20 minutter. La makronene 
bli avkjølt før du tar dem av 
bakepapiret. De skal være 
myke inni og sprø utenpå. 
Blir de for sprø, kan de ligge i 
kjøleskapet natten over. 
Lag konfektfyllet som til 
konfekt med sitruslikør og sett 
den til avkjøling i en bolle til 
den stivner. Sett sammen to 
makroner med litt konfektfyll i 
mellom.


