”Allt fler av oss söker rena och naturliga alternativ
att stoppa i munnen, och utbudet av sådana blir allt
större – även när det kommer till glass.”

Alexandras avokadooch kokosglass
4 portioner
2 st avokado
1 stor banan eller 150 g ananas
2 msk flytande honung eller agavesirap
1 msk pressad citron
½ burk kokosmjölk

Tillbehör:

Jordgubbar eller hallon
Mörk choklad
Kokosflingor
Mixa ihop alla ingredienserna med
stavmixer tills du får en len konsistens.
Häll upp glassen i en form och ställ in
i frysen.
Ta ut glassen var 15–30:e minut och
rör om så att den inte ska bli isig – gör
detta tills glassen är helt fryst (cirka 4
timmar). Servera med färska jordgubbar eller hallon och riven mörk choklad
och kokosflingor.

Näringsvärde per portion: 301 kcal; 3 g
protein, 22 g fett, 21 g kolhydrater.

70

fitness lifestyle – juni 2013

FITMAG-0006-A-060_glass.indd 70

2013-04-26 16:29

t
g
i
s
s
a
l
G
… och nyttigt?
Vad vore sommaren utan all härlig glass? Frågan är hur mycket
man kan slicka i sig utan att riskera hälsan och formen?
Fitness Lifestyles nutritionist Alexandra Petersson djupdyker i
glassfrysen – och bjuder på egna, nyttiga recept.
Text Alexandra Petersson Foto Luca Mara

I

Sverige konsumerar vi cirka tolv
liter glass per person och år.
Många av oss har naivt trott att
glassen vi köper är gjord enligt
traditionellt recept på grädde,
äggula och socker – men för
några år sedan dök journalisten Mats-Eric
Nilsson upp och dissade gb-gräddglassen i
sin bok Den hemlige kocken. Det handlade
inte om att glassen var dålig på grund av
kalorierna, kritiken riktades istället mot
den stora mängden onaturliga ämnen som
blandas i smeten.
Tittar man på köpeglass så innehåller
den oftast betydligt fler ingredienser än
glass som tillagats på traditionellt vis. Och
man måste nästan vara kemist för att förstå vad man egentligen äter! Det tillsätts
glukossirap för att göra glassen sötare.
Sötningsmedel för att komma åt sötma
utan kalorierna. Emulgeringsmedel för att
kunna blanda fett och vatten och stabiliseringsmedel för att förhindra att glassen
smälter för snabbt. Aromer och färgämnen
tillsätts också, för att ge extra smak och färg.
Och har du någon gång funderat på varför
ett stort paket glass inte väger så mycket?
Det är för att det tillsätts luft för att göra
glassen lättare och samtidigt fluffigare och
mjukare.
Att betala för luft kanske känns lite onödigt, och det är lätt att hetsa upp sig över
alla kemiska substanser maten innehåller.
Men samtidigt är det bra att ha lite distans

till det hela – ingen av de uppräknade tillsatserna riskerar att döda dig. I små doser är
de garanterat ofarliga.
Men allt fler av oss söker rena och naturliga alternativ att stoppa i munnen, och utbudet av sådana blir allt större – även när det
kommer till glass. Ett exempel är småländska Mormor Magdas därproducerade glass,
som tillverkas på hantverksmässigt sätt.
– Vi vill att det som är i glassen ska vara
det som är glassen, samtliga ingredienser ska man kunna handla i sin matbutik
eller på en närliggande gård, säger Angela
Hafström, en av ägarna.
Hos Mormor Magdas knäcker man även
äggen för hand innan de blandas i glassmeten, vilket är väldigt ovanligt i glassbranschen. Själva receptet står dessutom på
förpackningen, så att den som vill kan göra
glassen själv hemma.
välj bort lättglassen

Men att en produkt är naturlig och fri från
tillsatser betyder inte nödvändigtvis att den
är hälsosam eller bra för formen. Även om
glass innehåller en del vitaminer och mineraler är den generellt en stor socker- och
fettkälla. En lyxig glass med riktig grädde
som bas ger en större mängd kalorier än
många billigare sorter.
Många tror att yoghurt- och tofuglass är
nyttigare än vanlig glass, men så är sällan
fallet då dessa produkter ofta innehåller
extra mycket socker. Isglass och sorbet

innehåller mindre mängd kalorier då fettinnehållet är lägre – men å andra sidan
mycket socker.
Hur är det då med lättglass eller glassar
som marknadsförs som osötade? Ofta är
de sämre alternativ, då man tillsätter sötningsmedel istället för socker. gb Lättglass
innehåller till exempel det syntetiska sötningsmedlet aspartam. En del glass innehåller även syntetiska färgämnen som karmin
(E120), ett rött färgämne tillverkat av löss.
Det kan ge allergiska reaktioner hos barn.
Vissa känner nog att de unnar sig för
mycket glass när värmen kommer, men
glassen ska ju vägas ihop med allt annat
man äter och hur mycket man rör på sig i
vardagen och på träning. Har du ett stort
energibehov blir en skål glass väldigt liten i
det stora hela.
Tänk också på att den bästa glassen för
just dig är den du tycker är godast, och inte
nödvändigtvis den nyttigaste – det gäller
bara att unna sig inom rimliga gränser. Har
du svårt att sätta gränser för ditt snaskintag
kan du använda regeln ”en onyttighet för
varje träningspass”. Tränar du fyra gånger i
veckan kan du med det tänket unna dig fyra
glassar, till exempel.
Har du som mål att gå ner i vikt är det
förstås extra viktigt att hålla koll på kosten,
men jag skulle ändå inte rekommendera
något totalförbud mot livsmedel du gillar.
Känn efter själv vad som är rimligt i just din
situation. Om du har svårt för att gå ner i
vikt – skriv ner allt ”onyttigt” du får i dig
under en typisk vecka (glass, godis, läsk,
chips, kakor). Sikta på att halvera mängden
och se hur det påverkar ditt resultat.
Ett annat tips är att laborera med mina
nyttiga glassrecept hemma i köket – det kan
bli riktigt gott!
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Hallonglass á la Alexandra
4 portioner
2 äggulor
1 ½ dl vispgrädde
½ burk kesella vanilj
250 g hallon
½ dl flytande honung eller agavesirap

Tillbehör:

Biscotti
Mynta
Färska hallon
Vispa äggulorna med elvisp. Vispa gräd-
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den separat med elvisp till ett fast skum.
Blanda ihop ägg- och gräddvispet och
tillsätt honung, kesella vanilj, mosade hallon. Mixa/vispa ihop allt.
Häll upp glassen i en form och ställ in i
frysen.
Ta ut glassen var 15–30:e minut och rör
om så att den inte ska bli isig – gör detta
tills glassen är helt fryst (cirka 4 timmar).
Servera hallonglassen med krossade biscotti, myntablad och färska hallon.

Naturlig glass i affären
Mormor Magdas glass nämndes i texten,
men det finns även andra märken som
erbjuder glass med få och lättbegripliga
ingredienser.
GB Grädd gammeldags vanilj innehåller
sju ingredienser och är en av få köpeglassar som faktiskt innehåller ägg. Även Häagen Dazs, Olof Viktors glass och Österhagens glass innehåller naturliga råvaror.

Näringsvärde per portion: 262 kcal; 9 g
protein, 23 g fett, 5 g kolhydrater.

fitness lifestyle – juni 2013

FITMAG-0006-A-060_glass.indd 72

2013-04-26 16:29

Alternativa glassar
Tofuglass
Gjord på tofu som framställs genom
att sojamjölk koaguleras och pressas till en ostlik massa. Laktos- och
glutenfri.
Havreglass
Gjord på en havrebas bestående av
vatten och havre. Laktosfri.
Sorbet
Gjord på fryst puré av frukt, bär och
sockerlag. Laktosfri. Oftast glutenfri
men kan innehålla spår av gluten.
Yoghurtglass
Gjord på yoghurt istället för mjölk eller
grädde. Oftast glutenfri.

Glass att skippa!
✔ Den billigaste glassen.
✔ Glass med en ingredienslista du inte
förstår.
✔ Glass med syntetiska sötningsmedel
som aspartam.
✔ Glass med syntetiska färgämnen
som karmin (E120).

Alexandras turkiska mangoglass
4 portioner
3 dl turkisk yoghurt (10%)
1 färsk mango
2 tsk flytande honung eller agavesirap

Tillbehör:

Blåbär
Pekannötter
Skala mangon och skär bort mangoköttet
från kärnan. Stavmixa mango och turkisk

yoghurt och smaka av med honung eller
agavesirap. Häll upp glassen i en form och
ställ in i frysen.
Ta ut glassen var 15–30:e minut och rör
om så att glassen inte ska bli isig – gör
detta tills glassen är helt fryst (cirka 4 timmar). Servera mangoglassen med färska
blåbär och hackade pekannötter.

Näringsvärde per portion: 140 kcal; 3 g
protein, 6 g fett, 18 g kolhydrater.

Tänk franskt!

Enligt fransk tradition serveras sorbet mellan förrätt
och huvudrätt för att ”rensa smaklökarna”. Fransmännen är även duktiga på dessert men praktiserar ”lagom
mängd” både av mat och sött. Frankrike ligger för övrigt
näst längst ner på listan över överviktiga i Europa, bara
Rumäniens befolkning är mindre överviktig.
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