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Kostfibre
Den anbefalede daglige indtagelse af kostfibre er 25-35 gram. Ved at tilsætte fx hørfrø, sesamfrø, 
chiafrø eller loppefrøskaller til bagværk, øges fiberindholdet. Loppefrøskaller fås i flere varianter, fx fra 
Urtekram, HUSK og Sylliflor. Firmaerne har også udviklet forskellige smagsvarianter, så loppefrøskal-
lerne kan tilsættes fx smoothie eller vand og på den måde bidrage med kostfibre. Produktet Fiber-
HUSK kan benyttes til bagning, hvorved indholdet af fibre øges og fugtigheden i brødet bevares.

Mel og bagning
Byg, almindelig hvede og rug udelukkes på grund af et højt indhold af FODMAPs. Som det
fremgår af billederne, kan mel af spelt, majs, kartoffel, quinoa, boghvede og ris benyttes.
Herudover kan nævnes mel, korn og flager af hirse, majs, boghvede og spelt. Flager kan bidrage 
til et godt morgenmåltid, det kan enten koges til grød eller benyttes til mysli.
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 Næringsindhold: 
  Energiindhold (kcal/kJ) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Protein (g) Fedt (g)
 Pr. 100 g 214/899 37 5,8 8,3 3,4

 Pr. stk. 222/932 38 6 8,6 3,5

Tip til opskriften

Bollerne kan benyttes til frokost, men 
kan spises til flere lejligheder.

Sådan gør du

1) Anvend gerne røremaskine 
2) Opløs gær og FiberHUSK i vandet 

og lad det blive til en gele
3) Tilsæt mælken  
4) Tilsæt hørfrø, olie, ahornsirup og 

salt
5) Rør melet i dejen lidt ad gangen
6) Dejen sættes tildækket i køleskab 

til næste dag
7) Dejen formes til boller
8) Sættes på en bageplade beklædt 

med bagepapir og efterhæver i 
cirka 30 minutter

9) Bag bollerne midt i ovnen i cirka 
12-15 minutter ved 200 grader

Ingredienser
11 stk. 
 - 15 g gær
 - 2,5 dl vand
 - 20 g FiberHUSK
 - 2,5 dl laktosefri mælk
 - 75 g hørfrø
 - 1 spsk. olie
 - 1-2 spsk. ahornsirup eller 

sukker, fx rørsukker
 - 2 tsk. salt
 - 200 g speltmel
 - 300 g fuldkorns speltmel

En god hverdagsbolle, der er enkel at lave. Bollerne har en god konsistens og smag på grund 
af koldhævning og anvendelse af FiberHUSK. Fiberindholdet er højt på grund af FiberHUSK, 
hørfrø og anvendelse af fuldkornsspeltmel.

Koldhævede speltboller med 
FiberHUSK og hørfrø

Bagværk


