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Takk!
Min takk går til mange.
Jeg vil takke Self Publishing-School med Chandler Bolt, Sean Sumner og
mange forfattere i dette skrivemiljøet for inspirasjon, tips og veiledning
underveis.
Natalie McNee fra Australia har vært et fast holdepunkt i prosessen.
Ognena Kostova redigerte oppskriftsseksjonen og Cindy Dockendorff
sørget for redigering med hovedfokus på tekstavsnittene og overordnet
redigering. Natasa Obradovic har designet illustrasjoner og skjemaer som er
med på å løfte den generelle forståelsen av bokkonseptet. Anw Designs
bokomslag vant i konkurranse med flere.
Megan McCullough har gitt verdi teknisk veiledning og stått for
utformingen av boken som trykt bok og som ebok.
Cecilia Melby overbeviste meg til å oversette boken til norsk og har bidratt
med uvurderlig støtte som språkkonsulent og Bente Brodersen har bidratt
med ideer.
Min venn Thomas Vedvik har hatt overbevisende tro på prosjektet.
Mine venner Edmund og Elin Hetland har inspirert meg i prosessen.
Hilde Sanden Bjønnes har vært en støtte på det mørkeste. Mette Barfelt og
Anniken Bjørnes har gitt gode innspill på bokomslag.
Flere skulle vært nevnt. Noen ganger kan en liten oppmuntring være det
som gjør at man tar et steg til, og et til. Til slutt står man der ved mållinjen,
takknemlig. Takknemlig for det som har vært, det som er og nye muligheter
som ligger foran når mållinjen er krysset.

Det ville ikke vært det samme uten deg!
Takk til dere alle!

Dedikasjon
Jeg dedikerer denne boken til mine barn Maria Fredrikke og Samuel, og
Anna Lykke og hennes mann Anders Sandvik, som gjennom mange år å ha
gitt ros og ris for oppskrifter, spist kilovis med is og gitt vurderinger av
smak, konsistens og ingredienser underveis.
Takk for all din inspirasjon!

Om forfatteren
Karl Roger Melby ble født i Hong Kong i 1965 av norske foreldre. Familien
flyttet etter tre år til Genova i Italia og bodde der fram 1970.
Han har sin formelle utdanning innen media og kommunikasjon, økonomi
og administrasjon, og har jobbet innen oljeindustrien, for humanitære
organisasjoner og innenfor regnskapsbransjen. I tillegg har han studert
emner som musikk som han har utøvd i sosiale sammenhenger i tillegg til
filosofi og språk.
Interessen for tall, det å finne en felles lekeplass med sine barn og
kjærligheten til iskrem har ført ham til å skrive denne unike boken.
Gjennom mange år har Karl Melby laget iskrem til egen glede og familie og
venner har vært med på dette eventyret. De fleste barn elsker vaniljeis, og
det har også vært favoritten til barna hans. For å ha litt ekstra moro av å
lage iskrem har han utforsket vaniljens unike og mange egenskaper.
Liker du iskrem, ville du elske denne boken.

Ansvar
Denne boken er skrevet uten tanke på å gi medisinsk, juridisk eller
profesjonell veiledning. Hvis du trenger slik veiledning, vennligst avklar
med profesjonelle på området.
For å ta en kvalifisert beslutning om hvilke matvarer du skal innta,
vennligst sjekk med din legen.
Jeg er her for å lære bort, vise en store verden av muligheter i iskremlaging
og underholde deg underveis.

Forord
Vaniljeis av høy kvalitet er overraskende sjeldent å finne. Når smakte du
siste en virkelig god iskrem med vanilje. Når tenkte du sist at dette var
akkurat den smaken du drømte om, med en vaniljesmak som smelter hjertet
ditt? Ønsker du svar er denne boken for deg.
Her kan du utforske om du foretrekker en tykk, virkelig søt iskrem eller en
lett versjon med mer delikat smak. Se for deg at du serverer din drømmeis
til familie, venner og dine gjester.
En Million Måter å Lage Vaniljeis er en lettlest bok designet spesielt for deg
og for alle som liker iskrem. Den er også for deg som drømmer om å finne
din favoritt iskrem, men også for de som ønsker å lære mer om alle de
mulige varianter som finnes.
Jeg har lest dusinvis av bøker om iskrem og hvordan lage iskrem. Det jeg
har lært er at det er overraskende enkelt å komme raskt i gang med å lage
deilig iskrem som overgår det meste du får tak i. På en annen side er det
samtidig en kunst å finne en balanse mellom ingredienser som er
nødvendige for å lage de unike smakene en god iskrem skal ha.
Det er 17 år siden jeg ble inspirert til å lage min første hjemmelagde
vaniljeis. Det var etter en Londontur hvor jeg fant boken ”ICES” av
Caroline Liddell & Robin Weir.
Siden den gang har jeg utforsket vaniljens mangfoldige smaker og hvordan
kombinere vaniljesmakene i iskrem.
Mange har allerede hatt suksess ved å bruke tips og råd som er beskrevet i
den engelske boken og som du også finner her i boken. Folk har sagt, ”Det
beste med boken er at du kan starte å lage nydelig iskrem samme dagen
som du leser boken – og at du kan perfeksjonere dine ferdigheter på en
enkel, lettfattelig måte når det passer deg selv.”

Jeg lover at om du følger denne guiden utover, så vil du ha mange
oppskrifter for hånden, og du vil finne et stort utvalg av varianter som du
kan utforske. Jeg lover at du lett kan bli en pro blant familie og venner – og
at du til og med vil finne ideer og oppskrifter som kan brukes i
profesjonelle sammenhenger.
Kunsten å lage iskrem er i ferd med å forsvinne. Gå ikke glipp av
muligheten til å lære hvordan bruke tradisjonelle ferdigheter! Dine venner
og familie vil undre seg – og når de gjør det, trenger du ikke fortelle hvor
enkelt det egentlig er å lage det du nettopp serverte.
Tips og råd som du er i ferd med å lese har gitt meg positive og deilige
opplevelser. Alt du trenger å gjøre for å lage din favoritt iskrem er å
fortsette å lese. Hvert kapittel vil gi deg ny innsikt mens du utvikler dine
nye ferdigheter.
Fortsett til neste side og nyt!

Ekstra til deg
Klikk på linken på min hjemmeside www.karlmelby.com så vil jeg sende
deg en gratis e-bok på engelske med topping, sauser og sundaer laget
spesielt for deg.
Årsaken til at jeg ber om epost adressen din er at jeg vil kontakte deg når
jeg går videre med mine nye prosjekter, bøker eller online kurs om hvordan
du kan lage virkelig god iskrem.
I høst vil jeg trolig fullføre en bok om sjokoladeis.

Haster!
Takk for at du har skaffet deg boken!
Jeg setter virkelig stor pris på dine tilbakemeldinger, og ser fram til å høre
hva du har å si. Dine innspill er viktig for å lage den neste versjonen bedre.
Liker du boken så gi meg en ærlig støttende review på BoldBooks.no,
Amazon eller andre forhandlere du får tak i boken fra.
Takker så mye!
Varm iskremhilsen fra Karl
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Innledning: Matrisen
Er det virkelig mulig å lage noe så enkelt som vaniljeis på så mange
forskjellige måter? Svaret til det er ja. Les videre og du vil se det med egne
øyne.
Følg meg gjennom de neste avsnittene, og jeg vil illustrere for deg
matematikken bak En million måter å lage vaniljeis.
Matrisen består av tre hoveddeler: base, smak og metode.
Basen er videre delt inn i tre deler:
startbase
fortykningsmiddel
søtningsstoff
Metodedelen er også delt inn i to deler:
blanding
innfrysning
Smaksdelen er i seg selv en egen del
vanilje
Til sammen finner du seks kategorier, som vist ovenfor. Innenfor disse
kategoriene finner du 10 forskjellige enkeltdeler, for eksempel
matingredienser, maskiner eller produksjonsmåter.

Noen kombinasjoner er bedre enn andre. For det meste vil de ulike
enkeltdeler fungere som egne komponenter og/eller sammen i en blanding
med andre. Uansett, hver enkelt del er et element i vår utregning som vist i
matrisen.
10 ganger seg selv seks ganger
= 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10
= 1 million
Det høres helt sprøtt ut, men det er faktisk så mange unike måter å lage
iskrem på. Jeg vil vise deg dette videre i detalj i de kommende kapitlene.
Hver enkelt ingrediens vil bli beskrevet. Du vil få informasjon om hva det
er, hvor man finner det, og hvordan bruke det. Med en hyperlink kommer
du direkte til den aktuelle oppskriftene i boken. Her vil du oppdage
kombinasjoner og muligheter. Du vil sikkert finne noen favoritter og få
egne ideer til hvordan du vil gjøre det. La oss se på matrisen som illustrerer
og gir deg god oversikt.

Du har nå blitt presentert matrisen som viser de enorme mulighetene
innenfor noe så enkelt som vaniljeiskrem.
Nå kan du se at det faktisk er en million måter å lage vaniljeis på gjennom å
studere matrisen. Du har nå et godt bilde av baseingredienser, smaker og
måter å lage is på. En av dem kan godt være din favoritt, eller om du lager
din egen, så blir det nummer en million og en.
La oss nå starte med å se på det hele fra begynnelsen av. Vi begynner å
utforske startbasen.

Kapittel 1
Base—Startbase
Innledning
De fleste av ingrediensene i startbasen er basert på melk, ost, yoghurt og
lignende melkeprodukter. Derfor kunne kapitelet også blitt kalt
meieriprodukter, men vann også er inkludert som egen ingrediens i dette
kapitelet og derfor blir denne kategorien kalt startbase. Ingrediensene i
startbasen blir sortert etter fettinnhold, og ettersom vann ikke har fett
beskrives vann først. Mascarpone er en italiensk ost som brukes mye i
desserter og passer godt til islaging. Den inneholder 80 prosent fett og
beskrives til slutt av de til sammen 10 startbasene. La oss starte med å se på
vann som ingrediens.

Vann
Uten vann ville ingenting ha eksistert, og det samme er det
med vaniljeis. Det er vann i all iskrem selv om vi ikke ser
det som egen substans. Meieriprodukter inneholder
hovedsakelig vann. Mascarpone og andre osteprodukter er
unntaket fra regelen, ettersom disse har et så høyt innhold av fett.
Vann er hovedingrediens i for eksempel saftis og sorbet, og har ingen
melkeprodukter i seg. For mange profesjonelle iskremprodusenter er vann
generelt benyttet som en egen komponent sammen med andre komponenter

i pulverform. Om du vil lage vannbasert iskrem som din egen vaniljesorbet,
kan ta utgangspunkt i en av oppskriftene kalt VANILJESORBET. Nyt!

Lettmelk
Lettmelk har lite fett, men i forhold til iskremlaging har det
en fordel i forhold til vann med noen verdifulle faste stoffer,
næringsinnhold og smak. Hvis du bruker lettmelk som
startbase
vil
du
kanskje
kombinere
med
et
fortykningsmiddel med fett i seg, og på den måten forbedre konsistensen på
isen. Du kan finne og utvikle din egen kombinasjon som passer din smak.
Som en start, prøv en av oppskriftene her i boken med lettmelk. Lettmelk
som startbase finner du i oppskriften FETTFATTIG VANILJEISKREM.

Soyamelk
Soyamelk er en plantebasert melk med særegne kvaliteter og
brukt i matlaging over hele verden. Soyamelk har en
annerledes smak enn animalsk melk og kommer i ulike
smaksvarianter. Aromaen, tykkheten, mykheten og den
kremaktige konsistensen i soyamelk er verdifulle kvaliteter i iskremlaging.
Soyamelkens kvaliteter kommer av høyt innhold av proteiner, lettløselige
faste stoffer og innhold av olje.
En studie av Lawrence, Lopetcharat, and Drake publisert i The Journal of
Food Science (Februar 2016) peker på at omtrent 25 prosent av deltagerne
foretrakk soyamelk på grunn av dens søthet og kremaktige konsistens.
Soyamelk og vanilje er en god kombinasjon som mange liker. En vaniljeis
basert på soyamelk kan godt bli din favoritt. En av de inkluderte
oppskriftene kalt VANILJEIS MED SOYAMELK er verdt å prøve.

Yoghurt
Yoghurt produseres ved bakteriell gjæring av melk.
Bakterien som brukes for å lage yoghurt kalles
yoghurtkultur. Den vanligste melken å lage yoghurt av er

kumelk, mens du vil finne yoghurt laget på melk fra geiter, sauer og andre
dyr, avhengig av lokale tradisjoner rundt om i verden. Så, bare på
yoghurtfronten finnes det utallige varianter å velge mellom. Ja, det virker
som om ulike steder rundt i verden har sine egne versjoner.
Yoghurt er solgt med forskjellig fettinnhold. Mest vanlig er 2,5 prosent, selv
om du vil finne både mer og mindre innhold av fett. For eksempel finner du
tyrkiske varianter som har 10 prosent fett.
Når du kjøper yoghurt vil du finne varianter med og uten tilsatt smak. En av
de typisk vanlige for iskremlaging er vaniljeyoghurt. Vaniljen tilfører en
nydelig smak i mange matretter, og en yoghurt smaksatt med vanilje er intet
unntak. For yoghurt fans er dette noe som bare må testes ut.
Se blant de inkluderte oppskriftene og du vil finne en yoghurtbasert iskrem
som er verdt å lage kalt YOGURTIS MED VANILJE.

Helmelk
Melk er hovedkilden til næring for nyfødte barn og dyr. Det
er et komplett måltid i seg selv, med masse vitaminer til en
sunn kropp. Et glass melk er også et næringsrikt valg for
mange eldre barn og voksne.
I årevis har helmelk vært det foretrukne valget av melk, og inneholder rundt
4 prosent fett i tillegg til næringsstoffer og en rekke faste stoffer som binder
vann. Dette gjør helmelk til en foretrukket ingrediens i matlaging og
kanskje spesielt innenfor iskremlaging.
Helmelk er den mest vanlige startbasen for hjemmelaget iskrem.
Iskrembarer har også benyttet helmelk i årevis, selv om man i dag ser at
helmelk i langt større grad er byttet ut med melkepulver med lignende
kvaliteter. Iskremindustrien forsker mye på området for å redusere
produksjonskostnader, forlenge isens smeltefase og for å forbedre
smaksopplevelsen.

Like fullt, det er ingenting jeg kjenner til som slår naturlige ingredienser når
det kommer til å lage hjemmelaget iskrem. Dette gjelder også på
melkefronten. Helmelk er en veldig god base for å lage iskrem og er lett
tilgjengelig for alle.
Se bak i boken og du vil finne en rekke oppskrifter basert på helmelk, for
eksempel FORMSTERK VANILJEIS.

Kondensert melk
Kondensert melk, for eksempel Nestlè Viking melk,
produseres ved å trekke ut vann fra kumelk. Denne norske
melken er usukret, men det finnes også søtet kondensert
melk. En boks uåpnet kondensert melk varer i årevis selv
uten kjøling. På grunn av kvaliteter som tykk og søt blir den brukt i mange
desserter over hele verden.
Kondensert melk har omtrent 8 prosent fett og er et supert valg for å lage
silkemyk iskrem. Hvis søtet, kan den inneholde opptil 40 prosent sukker og
28 prosent melkestoffer – som er bra for iskrem, så vel som andre frosne
desserter.
Her har du en ny god base for å lage din egen favoritt vaniljeis. Sjekk ut
omskriftene som er lagt ved bak i boken, og du vil finne en du kan bruke
som utgangspunkt for å eksperimentere videre: VANILJEIS PÅ SØTET
KONDENSERT MELK.

Kaffefløte
Kaffefløte kommer i ulike varianter. Vi snakker ikke her om
hvitt pulver du får kjøpt til å ha i kaffen, men det
krembaserte melkeproduktet som har mange av de samme
kvaliteter som kremfløte, selv om fettprosenten gjerne er
redusert til 8-10 prosent i Norge.
Denne kaffefløten er lettere enn ordinær kremfløte og fungerer bra som
base for iskremlaging ettersom den har et velbalansert fettinnhold. Du får

også mye av den samme kremete konsistensen som ordinær kremfløte i
iskremlaging. Jeg kan garantere at du vil få noen gode opplevelser med
kaffefløte som startbase.
”Half and half” er også et begrep brukt om fløte med fettinnhold mellom 820 prosent. Graden av fettinnhold kan du utforske videre.
Se bak i boken hvor du finner en god oppskrift basert på kaffefløte, eller
”half and half”. Se VANILJEISKREM.

Kokosmelk
Betegnelse ”kokosmelk” benyttes i dagligtale om den
vannaktige melken inne i nøtta, men her snakker vi om
kokosmelk laget av kjøttet fra en moden kokosnøtt. Denne
melken er en populær ingrediens, benyttet spesielt i Østen
og i Sør-Amerikanske land som Brasil, Colombia, Panama og Venezuela.
Kokosmelk har en rik smak i seg selv, og er en god base i mange retter.
En av de fantastiske kvalitetene ved kokosmelk er det høye oljeinnholdet på
omtrent 21 prosent, hovedsakelig flerumettet fett, som gir en kremet
konsistens.
For å finne et eksempel på hvordan lage en vaniljeis basert på kokosmelk,
sjekk ut EN RÅ VANILJEIS PÅ KOKOSMELK.

Kremfløte
Kremfløte er en ingrediens med utallige bruksområder og
brukes i sauser, supper, stuinger, kaker, og selvfølgelig i
desserter som iskrem. Kremfløte kan også piskes og serveres
som topping på iskrem, milkshaker, paier og så videre.
Fettinnholdet i kremfløte er vanligvis på rundt 38-40 prosent. Reiser du
rundt i verden vil du finne ulike produkter og en rekke forskjellige navn. Du
vil kunne finne fløte redusert til 5 prosent fettinnhold og helt opp til rundt
40 prosent. Variasjonen i denne basen er stor i seg selv.

Du vil merke at smaken også er forskjellig fra land til land og dette gjør
reisen med å lage din egen iskrem enda mer spennende.
Kremfløte kan brukes som enkeltstående startbase i en iskrem og som et
tillegg til andre startbaser. På grunn av dens høye pris i forhold til melk, kan
det være at du ønsker å bruke kremfløte som et tillegg til melk.
Bak i boken vil du finne flere oppskrifter med fløte. Se AMERIKANSK
VANILJEIS FRA 1915 eller VANILJEIS MED EN VARIASJON AV
MELKEPRODUKTER.

Mascarpone
Mascarpone er en kremet italiensk ost. Den er melkehvit i
fargen. Selv med høyt fettinnhold på rundt 80 prosent er den
lett å løse opp i andre ingredienser. Derfor er Mascarpone
ofte brukt i matlaging og spesielt kjent for å være
hovedingrediens i den moderne italienske desserten kjent som Tiramisu.
Mascarpone passer også bra til islaging. Bruk Mascarpone om du vil lage
en kraftig iskrem. Mascarpone er fantastisk til selskaper som fordrer noe
ekstravagant. Den løfter smaken på en ekstraordinær måte og du vil aldri
glemme en iskrem laget på denne kremete osten.
Den kan piskes og brukes som egen krem, og den kan benyttes som et
fortykningsmiddel sammen med andre ingredienser.
Det finnes også andre kremoster som kan brukes til å lage nydelig vanilje
iskrem – det er bare å prøve seg.
I oppskriftsdelen bak i boken vil du finne et godt startpunkt å jobbe ut ifra,
se VANILJEIS PÅ MASCARPONE.

Oppsummering
Vi har nå sett på forskjellige startbaseingredienser for iskrem. Noen basert
på animalsk melk og andre alternativer, og vann i seg selv. Fra lette
produkter med lite fettinnhold til kraftige med stort innhold av fett, alle med

sine unike egenskaper. De tjener til forskjellige formål. Og noen ganger kan
det være at du vil blande dem for å fremheve det resultatet du ønsker.
Hva gjør en iskrem fantastisk? Mye står og faller på ingrediensenes kvalitet.
Dette gjelder også for disse produktene. Med fersk melk, yoghurt, kremfløte
og så videre, har du de beste forutsetninger for å lage noe virkelig godt.
Vær nøye med kvaliteten.
For å gi isen en sterke form, struktur og konsistens, og får frem det
silkemyke ved en iskrem, kan du blande startbasen med et ønsket
fortykningsmiddel. Bla om til neste side og du vil få se noen gode
alternativer.

Kapittel 2
Base—Fortykningsmiddel
Innledning
Fortykningsmiddel brukes for å gi startbasen en sterkere elastisitet, form og
struktur uten for mye å endre på selve startbasens andre kvaliteter.
Fortykningsmiddel brukes generelt mye i matlaging og dette er tilfelle også
når det gjelder å lage vaniljeis.
Det finnes mange forskjellige fortykningsmidler. Du kan bruke ulike sorter
mel, gelatin av ulik karakter, egg og lignende. Vi vil se på noen av dem her i
boken og gi deg noen glimt inn i hva som kan finnes på dette området og
hvordan du kan bruke det.

Uten fortykningsmiddel
Noen ganger er den beste løsningen å unnlate å bruke
fortykningsmiddel. Fortykningsmiddelets rolle er som sagt i
hovedsak å gi startbasen sterkere form og struktur. Dersom
startbasen i seg selv er tykk, som når mascarpone eller
lignende blir brukt, kan et fortykningsmiddel i tillegg bli for mye.
Lager du vannbasert is, sorbet eller lignende, vil du nok ikke at isen skal
forstyrres av meieriprodukter eller fortykningsmiddel. De fleste
fortykningsmidler har også en eller annen smak ved seg. Vil du ha den så

ren som overhode mulig og trekke fram mest mulig av den smaken du er
ute etter kan du la være å bruke noe fortykningsmiddel.
Mange elsker isen så ren som mulig og ønsker du å utforske en is uten
fortykningsmiddel kan du sjekke ut denne oppskriften kalt TANTE AUD´S
VANILJEIS.

Gelatin
Gelatin gjør baser tykke og faste. Den gir basen en struktur
som støtter opp om de andre ingrediensene.
Gelatin er trukket ut av kollagen fra ulike dyr og er en
fargeløs og smaksløs ingrediens. Hvis du vil ha blandingen din ren for
ekstra fargestoffer kan du bruke gelatin som fortykningsmiddel. Hvis du vil
unngå at fortykningsmiddelet du bruker skal sette smak på isen din er
gelatin et godt valg.
Du får gelatin i pulverform og som blanke, gjennomskinnelige ark.
Hvis du ønsker å lage din egen softis, bruk gelatin. Gelatin gir isen struktur
på en unik måte og gir isen en softislignende karakter. Gelatin er perfekt til
hjemmelaget iskrem og gir isen et flott utseende og opplevelse utenom det
vanlige.
Bak i boken finner en god iskrem laget nettopp med denne ingrediensen.
Denne kan fort bli din favoritt. Prøv FORMSTERK VANILJEIS.

Maismel
Mel laget av mais har ulikt navn rundt om i verden. I
England kalles det ”corn flour” (maismel), i USA ”corn
starch” (mais stivelse), i Australia er det referert til som
”wheat starch” (hvetestivelse). Funksjonen er den samme
rundt om i verden selv om det brukes i forskjellig matretter og desserter fra
land til land, og i følge lokale tradisjoner.

Maismel brukes i væskebasert mat som et fortykningsmiddel og er verdsatt
blant annet for sin gjennomskinnelige egenskap. Dette kan være nyttig når
du skal lage is.
Prøv gjerne denne oppskriften kalt VANILJEIS MED SOYAMELK.

Pilerot
Bruken av pilerot stammer fra langt tilbake i følge
amerikansk arkeologi, opplyst i Wikipedia. Det er sagt at det
foreligger bevis for dyrking av pilerot så tidlig som for 7000
år siden i Amerika. Den gang tenker man seg at pilerot ble
brukt til å trekke ut gift fra sår forårsaket av en pil.
Fra pilerot lages et lett hvitt pulver. Det har ingen lukt når det er tørt, mens
det har en mild lukt når det er blandet med kokende vann. Det sveller når
det kokes til en gelé. Denne geléen kan brukes i matlaging og har en glatt
konsistens.
Pilerotpulver erstattes ofte med maismel eller potetstivelse, trolig på grunn
av kostnad og tilgjengelighet. Det fine melet fra pilerot er høyt verdsatt og
er grunnen til at det historisk sett er benyttet på mange måter, deriblant også
som fortykningsmiddel. Du kan fortsatt få tak i pilerotpulver. Det er verdt å
forsøke pilerot som ingrediens i matlaging, også når du lager iskrem.
Her er en oppskrift på vaniljeis laget med pilerot som fortykningsmiddel,
VANILJEIS MED PILEROT OG YOGHURT.

Guarkjernemel
Guarbønnen er et frø fra en plante i erteblomstfamilien
(snl.no).
Guarkjernemel er laget av det myke vevet på innsiden av en
guarbønne, kvernet og klargjort som et frittflytende, offwhite pulver.
Guarkjernemel reduserer veksttakten i iskrystallene, og har god stabilitet i
fryse-tine syklusen. Glutenfri iskrem er ofte laget med guarkjernemel.

Guarkjernemel er utmerket til å lage tykk pasta og til å binde opp vann i
blandinger. Det kan brukes til å lage en tekstur som i gelè. Det kan brukes
som fortykning av varme og kalde væsker og til å holde ingrediensene
samlet som en homogen masse. Dette er egenskaper som gjør
guarkjernemel til et godt valg i supper, oster og desserter som iskrem.
Bak i boken finner du en oppskrift som er basert på guarkjernemel som en
fortykningsmiddel og klar til bruk, INTENS VANILJEIS MED
GUARKJERNEMEL.

Tragant
Tragant (også kalt E413) er en slags sevje fra busker av
astragulusslekten, en planteart fra Midtøsten, for noen kjent
som geitetorne. Tragant er også kjent som gummi fra Shiraz,
dragant, indisk tragant eller sterkulagummi. Iran er en av
verdens hovedprodusenter av denne høykvalitets gummien, men produseres
også i andre land som for eksempel India. Tragant lages fra saften fra rota
av planten, som igjen er tørket.
Tragant benyttes i mange ulike sammenhenger, men viktigst for vårt formål
er dens verdifulle egenskaper som emulgator, stabilisator og
fortykningsmiddel. Dette er grunnen til at den er god til iskremlaging.
Se blant alle oppskriftene lenger bak i boken for en oppskrift laget med
tragant, kalt VANLJEIS MED INDISK TRAGANT.

Johannesbrødkjernemel
Johannesbrødkjernemel (noen ganger anført som E410)
produseres fra frøet i frukten til johannesbrødtreet
(Ceratonia Siliqua), som hovedsakelig vokser i landene
rundt Middelhavet.
Johannesbrødkjernemel er et smakløst, glutenfritt karbohydrat som benyttes
som stabilisator og fortykningsmiddel. Det blir ofte brukt i glutenfri

matlaging. Kun små mengder behøves. Det har en egen myk konsistens og
har derfor funnet sin vei inn i mange frosne desserter, deriblant i iskrem.
Bak i boken finner du en oppskrift som kan være din første iskrem basert på
nettopp tragant som fortykningsmiddel, nemlig GÅRDS ISKREM.

Blanding av johannesbrødkjernemel, karragenan og
xanthan
Matlaging består hovedsakelig i å blande ingredienser. Vi
blander en ingrediens med en annen for å skape en
kombinasjon. Dette prinsippet kan også bli brukt innenfor et
spesifikt område, som for eksempel å finne et fortykningsmiddel. En
kombinasjon av johannesbrødkjernemel, karragenan og xanthan brukes i
dag i flere sammenhenger, inkludert i iskrem, for deres komplementære
egenskaper.
En liten porsjon av johannesbrødkjernemel (E410) kan gjøre underverker,
og sammen med de andre to ingrediensene balanseres det hele ytterligere.
Karragenan (E407) er en ingrediens laget av karragenan alger. Den har en
særlig viktig egenskap, at den blir som gelé i melk. Derfor er den i økende
grad benyttet som en erstatter for fett. Karragenan binder vann og bidrar til
en saftigere blanding. Ren karragenan har verken smak eller farge.
Xanthan (E415) brukes som klebemiddel og gir elastisitet som ellers ofte
oppnås ved bruk av gluten. Det bidrar til å stabilisere basen. Så lite som 0,1
prosent kan gjøre en forskjell, og det er vanligvis benyttet i små porsjoner,
sjeldent mer enn 1 prosent.
Du finner xanthan i en rekke produkter som frossen mat og drikke, og det
bidrar til å skape en nydelig struktur i iskrem, spesielt når brukt sammen
med karragenan og johannesbrødkjernemel.
Bak i boken finner du en oppskrift basert på denne blandingen kalt
VANILJEIS PÅ EN BLANDING AV JOHANNESBRØDKJERNEMEL,
KARRAGENAN OG XANTHAN.

Egg
Egg har vært en del av folks kosthold i århundrer. I tidligere
tider, og fortsatt på mange steder i verden, har folk sine egne
høner som daglig gir tilgang på egg. Produksjon og
foredling av egg er i dag industrialisert. Men motkulturer
oppstår. Flere ser i retning av gamle dager og etablerer små lokale gårder
med egen produksjon av egg. Disse eggene kan ofte smake annerledes og
bedre enn ”industrielle” egg, fordi hønene blir foret med mat direkte fra den
lokale gården.
Bruk de beste eggene du får tak i. Kvalitet er avgjørende for alle
ingredienser du benytter og sluttresultatet er alltid et produkt av hver enkelt
ingrediens sammen.
Du vil se at både organiske egg og vanlige egg vil fungere bra og at de har
omtrent lik kvalitet. Likevel vil noen holde seg til organiske produkter med
en forståelse av at dette er den beste måten å drive produksjon på og at det
er en god måte å ta vare på miljøet.
Når du bruker hele egget, inkludert eggehvite, vil du få en mer luftig
iskrem. Noen ganger er det ønskelig.
Du finner en oppskrift basert på hele egg bak i boken, kalt
VANILJESOFTIS.

Eggeplommer
Eggeplommer er det mest tradisjonelle fortykningsmidlet
benyttet til å lage desserter, kremer, puddinger og iskrem.
Med eggeplommens høye fettinnhold (omtrent 27 prosent)
og dens rike proteininnhold (omtrent 16 prosent), passer
eggeplommer på mange bruksområder både industrielt og på
hjemmefronten.
Eggeplommer gir smak, spesielt dersom relativt mange eggeplommer
benyttes i en blanding. Du kan fremdeles finne at italienske isbarer
(gelateria) bruker eggeplommer. Visste du at citrusfrukter (som sitron) blir

dyppet i iskremblandingen for en stund for å eliminere smaken av
eggeplomme? På hjemmefronten vil du nok ikke synes at et snev av smak
er noe problem, spesielt om du finner en god balanse i miksturen.
Eggeplommen, med sin intenst gule farge, gir farge til basen og gir
iskremen en gulaktig tone, selv om den sjelden blir lagt merke til i og med
at mengden av eggeplommer er liten i forhold til resten av blandingen.
Du finner flere iskremoppskrifter bak i boken som inneholder
eggeplommer, for eksempel HVERDAGS VANILJEIS.

Oppsummering
Du er nå introdusert til et utvalg av ingredienser brukt til å gi startbasen en
sterkere form. Fra gelatin til maismel til pilerot, guarmel, tragant,
johannesbrødkjernemel, karragenan og xanthan – og selvfølgelig, den mest
vanlige ingrediensen brukt til hjemmelaget is, eggeplommer og hele egg.
Noen ganger vil du også se at du klarer deg godt også uten noen form for
fortykningsmiddel.
Det finnes flere enn disse som er presentert, men de nevnte er noen av de
mest vanlige.
Startbasen sammen med et fortykningsmiddel er en god start. For å
komplettere basen, vil vi legge til en ingrediens. Det er et element som de
fleste ser etter i en dessert, og det er en eller annen form for søtning.

Kapittel 3
Basen—Søtning
Innledning
Fra det moderne til det tradisjonelle, så har ethvert søtningsstoff sin egen
unike egenskap og kvalitet. Noen ganger holder du deg til ett søtstoff, mens
andre ganger vil du bruke flere søtstoff. Noen ganger vil du velge en
kombinasjon av søtstoffer for å få den beste blandingen. Alt avhenger av
din egen smak.
Det finnes søtning med et minimum av kalorier, som for eksempel stevia,
sucralose eller aspartam. På kaloriskalaen finner du søtningsstoffer helt opp
til 4 kalorier pr. gram, som for eksempel ordinært sukker. Derimellom
finnes det mange andre alternativer.
Søtstoffene blir her i boken sortert etter glykemisk indeks (GI), fra stevia,
sucralose og aspartam med glykemisk indeks på null – til glukose med
glykemisk indeks på 100. Glykemisk indeks er et mål på en matvares effekt
på blodsukkeret. Jo høyere GI, dess raskere tas næringsstoffene opp i
blodet. Noen ganger er det greit, andre ikke.
Ønsker du et stabilt blodsukker er det verdt å vurdere søtninger med lav GI.
Valg av søtning er avgjørende for å få en god balansert frossen dessert.
Profesjonelle hevder at det å ha kontroll på nettopp bruken av
søtningsstoffene er hemmeligheten bak det å bli en god iskremkokk. Du kan

bli en ekspert på området ved å utforske hemmelighetene bak den søte
smaken og hvordan det hele fungerer på sine forskjellige måter.
La oss se nærmere på de forskjellige søtningene.

Stevia
Stevia skal visstnok også være benyttet som medisin i
Paraguay, som en tradisjonell te for å balansere
blodsukkeret, ifølge Wikipedia.
Stevia er et ekstrakt fra stevia urten og selges vanligvis som dråper og
pulver. Nøytrale steviadråper er naturlige og uten kalorier og karbohydrater.
Smaken er mild og kun få dråper skal til for å søte en drikk, en smoothie,
kaker og desserter, kanskje også din favorittiskrem.
Stevia kan være inntil 400 ganger søtere enn ordinært sukker, avhengig av
hvilken plante den kommer fra. Vanligvis vil fire dråper tilsvare omtrent en
teskje med sukker, så vær forsiktig med hvor mye du bruker.
Avkok laget ved å koke opp vann og la blader fra stevia trekke en stund,
skal hjelpe til å redusere sukkersuget uten å gå ut over blodsukkernivået
(diabetes.no), eller å legge på seg noen ekstra kilo.
Stevia har mange av de gode egenskapene til de andre søtningsstoffene, og
få, om enn noen, av de negative.
Bak i boken finner du en egen oppskrift basert på stevia som søtning, kalt
LAVKARBO VANILJEIS.

FOS
FOS er en forkortelse for fructooligosaccharides, som finnes
naturlig blant annet i artisjokk, løvetannrøtter og rosiner.
FOS er en naturlig substans som ikke påvirker
blodsukkernivået. Det smaker som sukker selv om det er noe
mindre søtt.

FOS har en GI på null, som Stevia, ettersom det er ufordøyelig.
FOS kan med fordel brukes sammen med andre søtningsstoffer, som agave,
for å lage nydelig iskrem, som også er god for fordøyelsen din.
Fruktose i store mengder kan være tøft for fordøyelsessystemet, så vær
forsiktig med å bruke for mye, eller som en enkeltstående søtning på
regelmessig basis.
Du finner en oppskrift lenger bak i boken som inneholder fruktose og
lignende alternativer i VANILJEIS MED LITE FETT.

Yacon sirup
Yacon er en plante hovedsakelig fra regionen rundt ved
Andesfjellene. Det er roten som brukes og sirupen presses ut
av roten. Sirupen har en skarp og søt smak som av eple og
vannmelon.
Den inneholder inulin, som gir søtsmaken, og som er det stoffet som gjør at
menneskekroppen ikke kan fordøye det. Sirupen har en lav GI på omtrent 3
og bidrar med langt færre kalorier enn de fleste søtningsstoffer på markedet.
Yacon sirup kan brukes som en erstatning for andre søtningsstoffer i de aller
fleste oppskrifter og retter. Smaken er noe mindre søt enn vanlig sukker.
Bak i boken finner du en oppskrift laget på nettopp yacon som søtning,
YOGHURT VANILJEIS.

Agave nektar
Agave har sin opprinnelse fra Mexico og er en fargeløs
naturlig søtning hentet fra agaveplanten. Du vil også finne
agave i den sør- østlige delen av USA og andre steder i
Latin-Amerika.
Siden agave inneholder en høy andel av fruktose, har den en lav GI på 20
og har liten effekt på blodksukkeret. Den passer derfor både diabetikere og

alle andre som ønsker å holde blodsukkeret på et stabilt nivå.
Du trenger mindre agavesirup enn raffinert hvitt sukker for å oppnå samme
søtningsgrad, ettersom den har en mye søtere smak. I tillegg får du i deg
færre kalorier enn fra vanlig sukker.
Agave sirup løser seg lett opp og kan fint brukes både i varme og kalde
retter. Sirupen binder til seg andre stoffer og bidrar til at basen blir mer
homogen. Den er også en perfekt søtning til bruk i smoothie og andre kalde
desserter, som blant annet iskrem.
Du finner en oppskrift basert på agave sirup inkludert bak i boken, se
VANILJE PARFAIT MED FRUKTOSE (ELLER AGAVE).

Fruktose
Fruktose (fruktsukker) er en av de enkleste sukkertypene
som finnes i planter. Fruktose er et naturlig søtningsstoff.
Den er luktløs og kommer vanligvis som pulver og er
lettoppløselig i vann. Du finner fruktose i honning, melon og
andre frukter, bær og i de fleste grønnsaker.
Sukkerør, sukkerbete og mais blir ofte brukt som den kommersielle kilden
til fruktose. Og fruktose brukes kommersielt i mat og drikke fordi det er
rimelig og krever små mengder for å oppnå ønsket søtning.
Fruktose har den laveste glykemiske indeks av alle naturlige sukkertyper,
med en GI på rundt 19.
Bak i boken finner du en oppskrift bygget på fruktose som søtning,
VANILJEPARFAIT MED FRUKTOSE (ELLER AGAVE).

Kokosblomstsukker
Kokosblomstsukker sies å være brukt som søtning i tusener
av år i deler av Asia, hvor kokospalmer finnes i overflod.
Den flytende væsken er søt og brukes i en rekke retter over
hele verden.

Kokosblomstsukker er lett søtlig med et hint av karamell, nærmest som
brunt sukker. Fargen, søtheten og smaken varierer avhengig av hvilken
kokos som brukes, hvor den er høstet, i hvilken sesong den er høstet og
hvordan den flytende sevjen, også kalt toddy, blir redusert.
Du finner kokosblomstsukker referert til som kokossukker,
kokossevjesukker eller kokospalmesukker. Like fullt, kokosblomstsukker er
forskjellig fra sukkeret utvunnet fra sevjen fra stammen på
kokospalmetreet.
Kokosblomstsukker har en lav GI på omkring 35, men vær oppmerksom på
at det kan forekomme høyere verdier. Du finner omtrent 16 kalorier i en
teskje av kokosblomstsukker, mens innholdet av nyttige næringsstoffer skal
være svært lavt.
Sukrose er hovedkomponenten i kokosblomstsukker, etterfulgt av glukose
og fruktose. Mindre variasjoner kan forekomme etter hvilken
produksjonsmåte som benyttes.
Bak i boken finner du en oppskrift som bruker nettopp kokosblomstsukker i
sin base, VANILJEIS MED KOKOSTBLOMSTSUKKER.

Lønnesirup
Kanadierne, spesielt i Quebec regionen, er overlegent
verdens største produsent av lønnesirup. I 2014 eksporterte
de for omtrent 300 millioner USD, tilsvarende 2 milliarder
norske kroner med den tids dollarkurs.
Lønnesirup er laget av sevje fra lønnetreet, som også er kanadiernes
nasjonalsymbol. Hull drilles inn i trestammen og den flytende sevjen siver
ut i opphengte flasker eller oppsatte bøtter. Vannet fordampes og
konsentrert sirup er det man står igjen med.
Lønnesirup er verdsatt for sin høye tetthet og gjennomskinnelighet, og
spises ofte til pannekaker, vafler og er en viktig ingrediens i baking som
søtning og smakskomponent. Eksperter over hele verden roser sirupens
unike kvalitet og smak.

Lønnesirup har en GI på omtrent 54.
Du finner en oppskrift med lønnesirup bak i boken, VANILJEIS MED
LØNNESIRUP.

Honning
Det sies at honning har vært brukt i over 8000 år, og kan
med det være det eldste søtningsstoffet i verden.
Honning er bienes egen mat, nektar samlet fra blomster. Den
honningen vi spiser er hentet fra bikuber satt ut i naturen. Honning fra
bikuber samles inn av birøktere, slynges og går til konsum til deg og meg.
Honningbier er de mest vanlige biene for produksjon av honning, men også
forskjellige andre bier som humler og veps brukes.
Honning er omtrent så søtt som hvitt sukker. Den er flott til baking og med
en distinkt smak som mange liker enda bedre enn raffinert hvitt sukker eller
andre søtningsstoffer. Honning har en GI på omtrent 55.
Mesteparten av sukkeret i honning er invertsukker. Invertsirup er en viskos
og elastisk sirup bestående av glukose og fruktose, og benyttes i konfekt for
å redusere krystallisering.
Invertsukker finnes i begrenset utvalg i dagligvarebutikker.
Du kan lage invertsukker på egenhånd ved å koke 5 dl vann og 1,25 liter
med sukker, sammen med 1 gram av tartar- eller sitronsyre. Kok til du får
en seig sirup.
Bak i boken finner du en oppskrift med honning som søtning, VANILJEIS
MED HONNING.

Sukrose
I dag er produksjonen av sukrose enorm. Fabrikker over hele verden lager
dette søtningsstoffet for å møte folks store sukkerbehov til en fornuftig pris.

Den største produksjonen av sukker i verden i dag skjer i
Brasil (dansukker.dk).
Sukrose er kjent for de fleste som bordsukker eller rett og
slett sukker, og produseres av sukkerrør eller sukkerbete.
Omtrent 80 prosent av sukrose er utvunnet fra sukkerrør og
resten, omtrent alt, fra sukkerbete. Du finner sukrose også naturlig i frukt og
grønnsaker.
Sukrose har fått konkurranse fra glukosesirup som produseres fra hvete og
mais, og kunstige søtningsstoffer som kan produseres til en lav kostnad.
Likevel, sukrose fra sukkerrør og sukkerbete er fortsatt hovedkilden til å
dekke vårt sukkerbehov.
Du finner sukroses i mange retter over hele verden, spesielt i den
enestående frosne desserten vi alle kjenner som iskrem.
Sukrose har en GI på omtrent 68.
Bak i boken vil du finne en oppskrift på vaniljeis med sukrose, eller på
folkemunne kalt sukker, som basis for søtning. Se VANILJEIS MED
NYDELIG KONSISTENS OG RIK SMAK.

Glukose
Glukose er et enkelt karbohydrat som dannes av planter ved
fotosyntese fra råstoffene karbondioksid og vann (snl.no).
Glukose er laget av stivelse fra poteter, hvete, bygg, ris,
soyabønner, og mest vanlig fra mais, som er bakgrunnen til at den er kjent
som maissirup. Glukose sirup, også kalt konfektglukose, er laget ved å
bryte ned stivelse for å få fram sukkerbestanddelen.
Kroppene våre elsker glukose som energikilde. Glukose kalles også
blodsukker, ettersom glukosen tas opp i blodet og kan bli nyttiggjort
akkurat som den er. Kroppen din endrer faktisk mesteparten av
karbohydratene du spiser til nettopp glukose, som igjen blir brukt som

energi med en gang, eller lagret i muskler og lever som glykogen til senere
bruk.
Glukose har en GI på 100.
Glukose er en svært verdifull ingrediens i iskremlaging fordi den i tillegg til
å tilføre søtningsstoff også myker opp teksturer og gir volum til iskremen.
Bak i boken finner du en oppskrift på dette fantastiske søtningsstoffet, kalt
VANILJESOFTIS.

Oppsummering
Vi har nå gått igjennom 10 forskjellige søtstoffer brukt i iskremproduksjon,
og det er flere å velge i der ute om du ønsker å utforske dette videre. Noen
av søtningsstoffene vi har sett på har lav GI og noen har høyere GI. Noen
gir liten struktur til iskremen, mens andre igjen bygger mye struktur, volum
og fylde.
Du er introdusert til stevia, FOS, yaconsirup, agavenektar, fruktose,
kokosblomstsukker, lønnesirup, honning, sukrose og glukose. Disse kan
brukes enkeltvis eller blandes sammen for å gi ønskede egenskaper til
iskremen.
Kompetanse på sukker er essensielt når man skal beherske
iskremproduksjon. Når du har kontroll på komposisjonen av sukkerbasen
kan du kalle deg selv en proff iskremmaker.
Du er nå ferdig med å se på de tre komponentene som danner en
iskrembase:
startbasen
fortykningsmiddel
søtning
La a oss ta neste steg for å komplementere iskremen med en smak jeg
nærmest kan garantere at du kommer til å like på en eller annen måte. La

oss utforske vanilje fra flere verdensdeler og undersøke hvilke kvaliteter og
smaksvarianter som vanilje kan gi.

Kapittel 4
Smak—Vanilje
Innledning
Vanilje er den vanligste iskremsmaken i verden. Folk fra hele verden elsker
smaken av vaniljeis, gamle som unge, menn og kvinner, høy status og lav
status, tradisjonelle eller moderne. Uansett hvor du er finner du en stor
gruppe mennesker som gleder seg over denne smaken, en smak som har
blitt den populære for så mange av oss.
Vaniljeorkideen vokser i land som blant annet Mexico, Tahiti, Indonesia,
Uganda, Tonga og Madagaskar. Den mest populære arten av
vaniljeorkideen er Vanilla planifolia som finnes i ulike varianter. Den mest
kjente av disse dyrkes på Madagaskar. Det ferdige produktet kalles
Madagaskar Bourbon, eller Bourbon vanilje.
Vanilla Tahitensis er i en særklasse og finnes i færre varianter enn vanilla
planifolia. Overraskende nok får vi Vanilla tahitensis hovedsakelig fra Papa
New Guinea, men opprinnelig kom den fra Tahiti og dyrkes fortsatt der.
Hver sort vanilje har sin egen unike og spesielle lukt og smak. Variantene
kan utforskes som enkeltstående smaker eller blandes sammen for å øke
smakens fyldighet.
Vanilje er verdens nest dyreste krydder, rett etter safran. Prisen er ikke
urimelig når vi ser på tiden, innsatsen og arbeidet som ligger bak hele

produksjonen av vanilje som krydder. Vaniljestenger vokser ut som klaser
fra vaniljeorkideplanten, som siden utsettes for en lang prosess for å få fram
denne fantastiske varen vi kjenner som vaniljestenger eller bearbeidet til
vaniljepasta, - pulver, -sukker.
En vaniljestang har omtrent ti måneders vekstperiode. Deretter blir den
håndplukket og ”killed”, det vil si at utviklingen blir stoppet. Dette gjøres
ved å dyppe den i varmt vann, og deretter blir den lagt i solen. Den blir så
søtet og lagret i tepper på et sted med høy luftfuktighet i en uke eller to hvor
den får sin karakteristiske brune farge. Vaniljestangen blir så tørket en
måneds tid. Den blir renset for smuss. Til slutt blir den lagt i en boks i
ytterligere seks måneder for å hvile og utvikle dens dype, treaktige,
fantastiske duften.
Vaniljestenger sorteres i to kvalitetsgrader, A og B. Grad A-stenger pakkes
og selges hele, mens grad B-stenger blir brukt til å lage ekstrakter og andre
vaniljeprodukter.
Selv om vår egen forestilling om vanilje er basert på produkter vi kjøper i
butikken som ferdigpakkede stenger eller vaniljesukker, noe som for oss
virker enkel, men som faktisk er mer komplekst og hvor antall varianter er
enormt som vi har sett ovenfor. I dette kapitlet vil vi se på vaniljeprodukter
som er på markedet i dag. Ved å studere dette nærmere og gjøre egen
forskning, vil du finne at disse ti elementene bare er begynnelsen på en
interessant oppdagelsesreise.
La oss begynne og glede oss til fortsettelsen!

Vaniljepulver
Vaniljepulver blir hovedsakelig brukt i tørre blandinger,
drinker og i oppskrifter som krever fargeløshet. Det kan
også strøs over mat som frukt og desserter for å tilføre den
spesielle
vaniljesmaken.
Selv
om
dette
er
hovedbruksområdene, kan vaniljepulver også brukes i baking og i
iskremlaging.

Vaniljepulver er typisk laget av vaniljeekstrakt og en eller annen type
stivelse som for eksempel maltodextrin. Pris er som regel en indikator på
kvalitet. Pulver med lav kvalitet tenderer å være hvit og gir en fargeløs
konsistens, men smaker mer av den tilførte stivelsen. Pulver med høy
kvalitet inneholder små korn fra vaniljestangen og gir den en brunlig tone
og smaker mer av den ekte vaniljen. God kvalitet er å foretrekke når du skal
bake og lage iskrem.
I de fleste tilfeller kan du erstatte vaniljeekstrakt med samme mengde
vaniljepulver.
Bak i boken finner du en oppskrift med vaniljepulver som smaktilsetting,
VANILJEIS MED VARIASJON AV MELKEPRODUKTER.

Vaniljesukker
Vaniljesukker er ulikt vaniljepulver som beskrevet ovenfor,
og er en mye brukt ingrediens i Europa. Vaniljesukker er
laget av hvitt sukker og frøene i vaniljestenger. I Norge er
dette lett tilgjengelig i dagligvarebutikker.
Her er en måte du kan lage ditt eget vaniljesukker på: del vaniljestangen på
langs halvveis igjennom. Åpne stengelen og skrap ut det svarte stoffet og
frøene. Rør dette inn i sukker, og legg resten av stangen i sukkeret. Dekk
beholderen til og la det hele stå en uke eller gjerne lenger. Deretter er
sukkeret klart til bruk som smak i iskremen din og i andre typer bake- og
matoppskrifter.
Jeg anbefaler å kjøpe det beste og ikke de billige variantene. Forskjellen i
duft og smak er stor, så la deg ikke lure av prislappen. Hvis pris er
avgjørende, bruk heller mindre av det beste. Du vil ikke angre på det!
Du finner en god oppskrift på iskrem på med vaniljesukker, her kalt
HVERDAGS VANILJEIS.

Vaniljeekstrakt

Vaniljeekstrakt er laget ved å trekke vaniljestenger i alkohol,
ettersom alkohol er fantastisk til å trekke ut rike smaker fra
råvarer, også ut av vanilje. Det tar noen få måneder, og noen
ganger til og med gjennom år, for ekstraktet til å modnes og
utvikles.
Nøkkelen til å kjøpe den beste vaniljeekstrakten ligger i å se nøye på
merkelappen. Unngå alt som er imitations eller vanilla flavor. Se heller etter
pure vanilla extract – eller på norsk ren vaniljeekstrakt.
Du kan også lage vaniljeekstrakt selv ved å legge vaniljestenger i bløt i
alkohol.
Her er en fremgangsmåte du kan bruke til å lage din egen vaniljeekstrakt:
Ta 9 vaniljestenger og 3 dl vodka med smak av pisket krem (ordinær
vodka fungerer også)
Del vaniljestengene på langs for å åpne dem opp og del dem på tvers
slik at de passer i din beholder eller flaske. Fyll beholderen eller
flasken med de delte stengene.
Dekk vaniljestengene helt med vodka. Dekk til med lokk eller kork
og rist det hele sammen.
Sett det på et mørkt og kjølig sted, og rist det daglig i omtrent ٤
uker. De neste ٥ ukene rister du dem kun annenhver dag.
Etter 9 uker har du den beste vaniljeekstrakten du kan få.
For å få mest mulig ut av ekstrakten, rør det så tidlig som mulig inn i
fettstoffene i oppskriften din. For eksempel, når egg og sukker piskes
sammen, inkluder vaniljeekstrakten – for deretter å inkludere de andre
ingrediensene. På denne måten tar du vare på krydderets karakter og smak i
maten. Fett bevarer og bærer smak, og sørger for at lukt og smak ikke
fordufter under bearbeiding.
Vaniljeekstrakt gir deg en vaniljeis av god kvalitet og blir også ofte brukt i
baking og desserter generelt.

Bak i boken finner du oppskrift på vaniljeis smaksatt med vaniljeekstrakt,
se VANILJEIS MED LITE FETT.

Vaniljepasta
Vaniljepasta er klar til bruk her og nå fordi du trenger ikke å
skrape vaniljestengene, og er dermed tidsbesparende. Den er
heller ikke så dyrt som vaniljestenger. Pastaen gir det lille
ekstra til oppskriften, forenkler arbeidet og gir et flott
utseende til iskremen din.
Hvis du lager vaniljepasta på egen hånd, vil du oppdage en ekstraordinær
lukt og smak, enda bedre enn den pastaen du kjøper, selv om dette generelt
sett gjelder det meste av hjemmelaget mat.
Her er hvordan du kan lage din egen vaniljepasta:
Legg 6 vaniljestenger i en foodprosessor, sammen med 1,5 spiseskje
vaniljeekstrakt og 1,25 dl agave sirup.
Kjør det hele sammen til en jevn blanding eller puré. Plasser en sil
over en bolle og hell puréen oppi. Trykk massen gjennom silen for å
få så mye som mulig væske ut av dem.
Du skal nå ha omtrent 1 dl med vaniljepasta. Hell den i en krukke og
dekk krukken tett til. Lagre den i kjøleskapet.
Nå er du klar til å lage ditt livs beste vaniljeis. Du kan bruke denne pastaen i
de fleste oppskrifter, men her har du et eksempel, ISKREM MED
VANILJEPASTA.
Videre skal vi se på hvordan du kan bruke de ulike vaniljestengene som
nevnt i innledningen på en mer direkte måte.
Tips!
Vaniljestenger kan brukes flere ganger ved at de skylles forsiktig under
vann, tørkes og lagres for til senere bruk. Vaniljestenger oppbevares tørt og

kjølig i lukket pose eller tett boks.

Tahitisk vanilje
Tahitisk vaniljeorkidé er i en klasse for seg, og er en av de få
variantene av arten vanilla tahitensis. Som navnet tilsier har
denne vaniljeplanten sin opprinnelse fra Tahiti, selv om den i
dag for det meste dyrkes på Papa New Guinea. Tahitiske
vaniljebønner inneholder forholdsvis lite vanillin, som gjør at de spesielle
fruktige og blomsterduftende kvaliteter kommer fram. Vaniljen som lages
av denne bønnen har en fremragende karakter og er fantastisk til frukt og i
milde desserter, spesielt til å smaksette iskrem og sorbet.
Denne er sterkt anbefalt.
Her har du en oppskrift, VANILJESORBET.

Indisk vanilje
De neste fem vanljesmakene kommer fra vanilla planifolia,
som er den vanligste arten av vaniljeorkidéer. Denne arten er
utgangspunkt for det meste av kommersielt tilgjengelige
vanilje på markedet. Disse plantene har sitt navn fra hvor de
dyrkes og de har alle sine særegenheter.
Indiske vaniljestenger er visuelt imponerende, mer lubne enn andre
varianter, med mange vaniljefrø og en kraftig mørkfarget stang. Duften gir
assosiasjoner til Bourbon vanilje fra Madagaskar. Til tross for den søte
duften, har den en røykaktig smak med et bittersøtt hint av sjokolade.
Den er absolutt verdt å teste.
Her har du en oppskrift, VANILJEIS MED SOYAMELK.

Ugandisk vanilje

Ugandisk vanilje blir også lagt merke til for sin størrelse,
som den indiske vaniljen, selv om fargen ikke er så mørk.
Den ugandiske vaniljen har en duft og smak av sødme, vin
og rosiner, og har en dristighet som passer godt i rike
desserter. Den tåler en kraftig iskrem basert på mye krem.
Ugandisk vanilje blir også kalt gyllen vanilje eller gullvanilje.
Den gir en frydefull opplevelse.
Her har du en oppskrift å utforske, VANILJEIS MED GULLVANILJE.

Indonesisk vanilje
Indonesisk vanilje er kjent for sin intense smak og duft. Den
er nesten for sterk og blir derfor ofte blandet med
Madagaskar Bourbon i vaniljeekstrakt, fremfor å bli solgt
som hele stenger. Dersom du får tak på ren indonesisk
vanilje vil den være perfekt for smaksrike oppskrifter, med for eksempel
mye fett som i mascarpone eller krem, og den fungerer bra med andre
smaks- og fettrike baser også.
Ser du etter noe stort? Prøv YOGHURT VANILJEIS.

Meksikansk vanilje
Meksikansk vanilje er den originale vaniljen, ettersom
Mexico er kjent som opprinnelseslandet til vaniljeplanten.
Frem til midten av 1950-tallet, da en frost ødela store deler
av avlingen, regjerte Mexico verdensmarkedet med sin
vanilje. Blomstene ble i gamle dager bestøvet av en egen art bier. I dag er
håndpollinering mer vanlig, som i resten av verden. Like fullt, mange av de
andre tradisjonelle metodene er fortsatt i bruk og bidrar til dens myke og
komplekse kvaliteter, og denne vaniljen har et hint av nellik og muskat.
Meksikansk vanilje vil gjøre din vaniljeis attraktiv og vil bli husket av dine
gjester.

Her har du en oppskrift, VANILJEIS MED HONNING.

Madagaskar/Bourbon vanilje
Madagaskar vanilje er den mest kjente vaniljevarianten i
Norge og er en av de største eksportører av vanilje på
verdensbasis. (snl.no og madagaskar.no) Den kalles også
Bourbon vanilje eller rett og slett Bourbon, som er det
tidligere navnet til naboøya hvor denne vaniljeorkidéen kommer fra.
Madagaskar vanilje har den duften og smaken flesteparten av oss assosierer
med vanilje. Har du en vaniljestang i skapet er den mest sannsynlig fra
Madagaskar. Vaniljestangen er mørk, bløt og glansfull. Den er rik og
kremaktig. Den setter en vidunderlig smak på is, bakverk, dessertsauser og
karamellpudding.
Dette er en vanilje du gjerne har liggende klar i kjøkkenskapet.
Prøv min TANTE AUD´S VANILJEIS.

Oppsummering
Med disse ti forskjellige tilnærmingene til vanilje har du fått et glimt av hva
som finnes av muligheter. Det finnes mange alternativer, hver enkelt med
sine unike egenskaper og smaker. Du har nå innblikk i hvordan det går an å
lage vaniljepulver, vaniljesukker, vaniljeekstrakt og vaniljepasta – og
hvordan de kan brukes til å lage din favoritt vaniljeis.
Du har også blitt presentert et utvalg av mer eller mindre tilgjengelige
vaniljestenger. Noen er ikke så lette å få tak på, mens andre er mer
tilgjengelige for de fleste av oss. Den som søker vil finne, er jeg blitt fortalt.
Finner du ikke den vaniljestangen du skulle ønske i din nærmeste
dagligvareforretning, spør dem om å bestille for deg eller se om du kan få
tak på den gjennom en netthandel. Verden i dag er så mye mindre enn for
bare noen år siden og mulighetene er mange.

I det neste kapitlet vil du se hvordan du kan blande sammen ingrediensene
og at det er flere måter å gjøre det på. Her har du mulighet til å finne en som
passer bra for deg. Du vil også finne eksempler på hvordan du kan bruke
dem i praksis, for eksempel i oppskrifter som er inkludert bak i boken. Vend
om til neste side og se med egne øyne.

Kapittel 5
Tilberedning—Blanding
Innledning
Prosessen med å blande ingrediensene er en viktig praktisk del av å lage
iskrem. Det kan påvirke både smaken og opplevelsen av sluttproduktet ditt.
I denne boken har jeg valgt å skille mellom varme og kalde blandemetoder.
Med en kald blandemetode tenker jeg at ingrediensene blandes uten noen
form for oppvarming. Med en varm blandemetode viser jeg til at det brukes
en form for varme for å blande ingrediensene.
Du vil også finne ulike varianter innenfor disse gruppene av kald og varm. I
hovedsak går dette på i hvilke rekkefølge ingrediensene bringes inn i
blandeprosessen. Jeg viser det ved å presentere dem etter hverandre som for
eksempel:
VARM; startbase + fortykningsmiddel, legg til søtning og vanilje
eller
KALD; startbase + fortykningsmiddel, legg til søtning og vanilje
Plusstegn symboliserer at ingrediensene før og etter plusstegnet blandes
sammen før de blandes med de andre ingrediensene. Som i eksemplene
ovenfor: startbase og fortykningsmiddel blandes sammen først, for så å
legge til søtning og deretter vanilje.

På denne måten får du ulike alternativer å velge mellom. Du kan velge den
som passer deg og dine arbeidsvaner eller preferanser. Liker du å arbeide
raskt og effektivt for en hurtig prosess, eller foretrekker du å arbeide saktere
og mer metodisk? Ved å ta deg tid kan tilberedningen bli en avslapning, en
type rekreasjon når du rører blandingen sammen og tålmodig venter på at
basen skal modnes og bli en homogen blanding.
Det er ingen tvil om at prosessen med å varme blandingen gir en mer
moden og fløyelsmyk masse, mens den kalde prosessen gir en friskere
smak. Her er en oversikt over de ulike prosessene:
1. Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel, bland så
inn søtning og vanilje
2. Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel + søtning,
så bland inn vanilje
3. Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel + søtning +
vanilje
4. Varm base: varm startbase + fortykningsmiddel + bland inn søtning
+ vanilje
5. Varm base: varm startbase + søtning + vanilje, bland inn
fortykningsmiddel
6. Varm base: varm startbase + vanilje, bland inn fortykningsmiddel +
søtning (eggedosis variant)
7. Varm base dobbel: gjør en av de forrige alternativene, og deretter
returner blandingen til kjelen for å varmes på ny
8. Kald base: bland startbase + søtning, bland inn fortykningsmiddel
og legg til vanilje
9. Kald base: bland startbase + fortykningsmiddel, bland inn søtning +
vanilje
10. Kald base: bland startbase + fortykningsmiddel + søtning, bland inn
vanilje

1. Varm en og en
Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel, bland
så inn søtning og vanilje
1. Varm startbasen
2. Bland fortykningsmiddel inn i startbasen
3. Bland inn søtning
4. Bland inn vanilje etter din smak
5. Kjøl ned før innfrysning
2. Varm, tykk og søt
Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel +
søtning, så bland inn vanilje
1. Varm startbasen med tanke på valgte fortykningsmiddel
2. Bland fortykningsmiddel og søtning sammen
3. Bland fortykningsmiddel og søtning inn i startbasen
4. Bland inn valgt vaniljesmak
5. Kjøl ned før innfrysning
3. Varm startbase og bland alt
Varm base: varm startbase, bland inn fortykningsmiddel +
søtning + vanilje
1. Varm startbasen med tanke på valgte fortykningsmiddel
2. Bland fortykningsmiddel, søtning og vanilje sammen
3. Tilsett fortykningsmiddel, søtning og vanilje i startbasen
4. Kjøl ned før innfrysning
4. Varm alt i ett

Varm base: varm startbase + fortykningsmiddel + bland inn
søtning + vanilje
1. Bland alle ingredienser sammen og varm i henhold til
fortykningsmiddel
2. Kjøl ned før innfrysning
5. Varm sammen og fortykningsmiddel
Varm base: varm startbase + søtning + vanilje, bland inn
fortykningsmiddel
1. Bland startbasen, søtning og vanilje
2. Varm blandingen
3. Rør inn fortykningsmiddel
4. Kjøl ned før innfrysning
6. Varmt par
Varm base: varm startbase + vanilje,
fortykningsmiddel + søtning (eggedosis variant)

bland

inn

1. Bland og varm opp startbasen med vanilje
2. Pisk sammen søtning og fortykningsmiddel (som med eggedosis når
egg benyttes)
3. Bland de to parene sammen
4. Kjøl ned før innfrysning
7. Varm dobbel
Varm base dobbel: gjør en av de forrige alternativene, og
deretter returner blandingen til kjelen for å varmes på ny
1. Gjør en av de første seks alternativene
2. Ha blandingen tilbake i kjele og varm opp til 84 °C

3. Trekk kjelen av plata når blandingen har begynt å tykne noe
4. Kjøl ned før innfrysning
8. Kald søtning
Kald base: bland startbase +
fortykningsmiddel og legg til vanilje

søtning,

bland

inn

1. Bland startbasen og søtning
2. Rør inn fortykningsmiddel
3. Legg til din valgte vaniljesmak
4. Klar til innfrysning
9. Kald fortykningsmiddel
Kald base: bland startbase + fortykningsmiddel, bland inn
søtning + vanilje
1. Bland startbasen med en fortykningsmiddel
2. Bland sammen søtning og din valgte vaniljesmak
3. Bland alt sammen
4. Klar til innfrysning
Kald vanilje
Kald base: bland startbase + fortykningsmiddel + søtning, bland
inn vanilje
1. Bland startbasen, fortykningsmiddel og søtning
2. Bland inn din valgte vaniljesmak
3. Klar til innfrysning

Tips for varme prosesser

Varm blandingen til den tykner, men aldri mer enn 84 °C. Spesielt viktig
når du benytter egg i blandingen.
Du finner ut om varmeprosessen er ferdig ved å dyppe en sleiv i den varme
blandingen, ta sleiven forsiktig ut med baksiden opp, dra en finger over
baksiden av sleiven. Dersom blandingen forblir delt på sleiven, er den klar,
og du kan ta det hele av varmeplata.
Etter at varmeprosessen er ferdig, kjøl ned blandingen så fort som mulig.
Bruk et kaldt vannbad – sett kjelen i et kaldt vannbad for å la varmen
fordampe – eller enda raskere, hell blandingen over i en annen bolle som
allerede står i det kalde vannbadet.
Sett blandingen til kjøling en stund, gjerne til den har nådd
kjøleskaptemperatur på 4 °C.

Tips for kalde prosesser
En kald prosess er en fleksibel løsning. Blandingen kan brukes med en gang
eller settes til side i kjøleskapet for modning og senkning av temperaturen
før innfrysning.
Vanilje kan røres inn til slutt i blandingen som en siste ingrediens.

Oppsummering
Du har nå blitt presentert en rekke forskjellige måter å blande ingrediensene
sammen på. Blandingsfasen er avgjørende for det endelige resultat. Ditt
valg av blandemetode er avgjørende for hva du ender opp med. Du kan
bruke kort tid eller gjøre prosessen grundig. Du kan varmebehandle
blandingen eller la være. Du har nå forskjellige måter å håndtere denne
fasen på, og du velger det som passer dine preferanser best. Noen ganger vil
det beste alternativet være å gjøre ting raskt. Andre ganger kan du være i
humør for en god lang grundig prosess. Hvordan du liker å arbeide som
iskremkokk kan sette standard for hvilke ingredienser du velger.

Du finner praktiske eksempler på bruk av blandemetoder i oppskriftsdelen
lenger bak i boken.
Vi har nå gått igjennom blandingsprosessen og dette er det siste steget før
det avsluttende steget før innfrysning. La oss se på hvordan du kan fryse
blandingen din for å komme til din favoritt vaniljeis.

Kapittel 6
Tilberedning—Innfrysning
Innledning
Innfrysning på en eller annen måte er det siste steget i å lage kald, nydelig,
forfriskende vaniljeis. Valget av innfrysningsmetode avgjøres nødvendigvis
ikke av økonomiske årsaker. Type maskin kan likevel avgjøre
innfrysningsmetode, som vi skal se på nedenfor.
Beskrivelsen nedenfor kommer i rekkefølge etter hva det vil koste deg av
investering, ettersom det er stor variasjon i type iskremmaskiner i ulike
prisklasser. Den billigste måten er å bruke fryseboksen i kjøleskapet ditt
eller din egen fryser. Den dyreste maskinen er trolig langt over grensen for
de fleste husholdninger, og er normalt mer passende for de som skal leve av
å selge iskrem. Om du velger det ene eller det andre, kan jeg garantere deg
at du kan lage svært god iskrem.
Det er ikke dyrt å lage velkomponert og fantastisk iskrem.
Selve innfrysningsprosessen kan skje på forskjellige måter, for eksempel
ved ulik temperatur, ulik rørehastighet og mengde. Dette påvirker
sluttresultatet. Hver og en maskin leverer sin unike iskrem, som du vil se
hvis du kommer så langt at du får testet flere maskiner.

Generelt om innfrysning

Jo kaldere blanding og/eller fryseelement, jo raskere innfrysning. Det betyr
igjen mindre krystallisering, som gir færre krystaller og mer kremet is. Det
kan lønne seg å sette iskremblandingen til kjøling i kjøleskapet først.
Jo raskere røring, jo mer volum i iskremen. Det betyr at du får mer luft
piskes inn i iskremblandingen som får en lettere konsistens og du får en
deilig smaksopplevelse.

Fryseren
En fryser er en iskremlagers beste venn. Alt du trenger er en
fryser for å lage din favorittis. Det iskremmaskiner gjør er å
røre mens blandingen er i ferd med å fryse til iskrem.
Røringen kan gjøres for hånd om du bruker en fryser. Jo
kraftigere iskrembase, jo mindre røring trenger du å gjøre. Hvis din
blanding er virkelig fettrik vil du antageligvis ikke bruke en iskremmaskin i
det hele tatt, ettersom blandingen blir for tung for mange maskiner. En
fryser kan uansett godt være det beste alternativet for innfrysning fra tid til
annen.
Om blandingen er full av mascarpone eller andre tunge ingredienser, kan du
velge å la være å røre under innfrysning.
Om du lager en mer normal eller lett iskrem vil du trolig foretrekke å vispe i
blandingen to til tre ganger under innfrysning, som normalt kan ta fire til
seks timer, avhengig av hvor kald fryseren din er.

Iskremterninger
Nå skal jeg lære deg å lage iskrem på noen få minutter ved å
bruke en ordinær fryser. Det du gjør er å helle
iskremblandingen i små isterningformer for å lage
iskremterninger. Når iskremterningene er frosne tar du dem
ut og kjører dem i en foodprosessor til det hele har fått en fin konsistens. Nå
er iskremen klar til å serveres.

Dette kan fort bli en favorittmetode om du har en kjøkkenmaskin som er i
stand til å håndtere iskremterninger. Dette er enklere og raskere enn å fryse
hele blandingen som en helhet, og du er forberedt til å servere iskrem for
enhver anledning på bare noen få minutter.

Håndsveiveren
Om du liker dyden av hardt arbeid kan en iskremmaskin
med håndsveiv være svaret. Noen entusiaster elsker å føle
iskremen og være tettere involvert i prosessen, hele veien
frem til en nydelig iskrem. En håndsveivende iskremmaskin
er derfor å betrakte som noe du bare må ha. Disse maskinene er ikke så lett
tilgjengelige nå for tiden. Om du får tak i en eller får anledning til å bruk en
slik maskin anbefaler jeg at du tar deg tid til å gjøre et forsøk.
En håndsveivende iskremmaskin har et nostalgisk preg over seg. Du trenger
en viss porsjon salt og is (fra vann), og selvfølgelig litt ekstra tid for å trylle
frem slik historisk iskrem. Det var på denne måten mange bestemødre og
bestefedre laget iskrem.

Kjøkkenmaskin
Når du ser på hva som er tilgjengelig av iskremmaskiner vil
du se at det er mange å velge mellom. Mange familier har en
kjøkkenmaskin som for eksempel KitchtenAid ® eller
Kenwood ® til baking av kaker og brød. Disse maskinene
har ofte også tilleggsfunksjoner som du kan få tak i. En av disse
tilleggsfunksjonene er en iskrembolle. For eksempel har Kenwood ® en
bolle du setter oppå toppen av den eksisterende bollen. Sammen med et
spesielt lokk og rørepinne har du straks en iskremmaskin. Dette kan være
praktisk om du foretrekker å nyttiggjøre deg av utstyr du allerede har.
Iskrembollen oppbevares i fryseren i minimum 12 timer før bruk. Den er
ganske tynn og frysekapasiteten er begrenset sammenlignet med andre
maskiner.

Pre-fryst bolle

En iskremmaskin med en bolle med tykke vegger gir til
sammenligning med de tynnere bollene til kjøkkenmaskiner
bedre frysekapasitet og ofte et bedre sluttprodukt. Disse
bollene fryses på samme måte i fryseren i god tid før iskrem
skal lages. Bollen oppbevares i fryser i minimum 12 timer
før den er klar til bruk. Maskinen består i tillegg av lokk,
motor og rørepinne. Du setter det hele sammen, trykker på startknappen,
heller i iskremblandingen og etter omtrent 20 minutter har du iskrem klart
til å nytes. Hvis du ønsker å spise den ved en senere anledning skraper du ut
isen med en slikkepott eller plastspatel og fryser isen til senere bruk i en
annen emballasje.
Det finnes mange forskjellige merker tilgjengelig i dette segmentet av
iskremmaskiner for hjemmelaget iskrem, for eksempel Cuisinart ®, Krups
® og Philips ®. På reise har jeg lagt merke til at merkevarene er forskjellige
fra sted til sted. I Norge har det vært Krups som har vært dominerende og
jeg har hatt mye moro med denne maskinen. Jeg har slitt ut noen, ettersom
de har blitt brukt rimelig mye.
Med de maskinene jeg har nevnt ovenfor får du omtrent en liter ferdig
iskrem. Jeg synes iskremen er best når jeg spiser den med en gang, rett fra
iskremmaskinen, og serverer den til familie og venner som ønsker smaken
av frisk nylaget iskrem.
Etter bruk, vasker jeg bollen grundig med såpe og vann, tørker den og setter
bollen tilbake i fryseren slik at den er klar til bruk når som helst jeg neste
gang vil lage iskrem. Det er viktig å vaske alle deler grundig, dog ikke
dyppe motorenheten i vann.

Maskin med innebygget fryser
Iskremmaskiner med innebygget fryser er også et alternativ.
Fordelen med slike er at du slipper å pre-fryse en bolle før
du skal lage iskrem. Du starter bare maskinen og etter kort
tid er maskinen klar. Du kan også lage is flere ganger etter
hverandre, en etter en, og dette gir deg muligheten til å produsere mer av
din favorittis eller is med flere forskjellige smaker etter hverandre.

Du finner merkevarer som blant annet Gaggia ® for konsumentmarkedet og
Carpigiani ® Pronto for det profesjonelle markedet. Maskiner for det
profesjonelle markedet er bygd for å produsere mange ganger etter
hverandre og er dyrere, har bedre kvalitet og lager iskrem på kortere tid. For
eksempel, Carpigiani Pronto bruker omtrent ti minutter på å gjøre ferdig en
iskrem. Maskiner for konsument markedet bruker omtrent tjue til tretti
minutter, for den vanlige husholdning fungerer dette helt fint.
Disse maskinene er dyrere enn de med pre-fryst bolle, men kostnaden har
sunket relativt bra de siste årene.

Pacojet ®
Pacojet er et høykvalitetsprodukt, en sveitsisk
kjøkkenmaskin. Den er et kraftig verktøy og kan blande
frossen mat til mos uten først å smelte blandingen. Den
brukes også til supper, sauser, og andre ting som du naturlig
bruker en kjøkkenmaskin til. Den har nok kraft til å skjære igjennom og
blande dypfrossen iskrembase til frisk iskrem og sorbet på et øyeblikk.
Det du trenger å forberede er å blande ingrediensene dine, ha det i
beholderen som følger med, sette det i fryseren til den er frossen, og du har
en frossen base klar til bruk når det skulle passe deg å server iskrem. Om du
liker å ha forskjellige typer iskrem, gjør du bare klar flere beholdere med
andre smaker på samme måte, og du har flere å velge i.
Når du er klar til å servere iskrem, tar du beholderen ut av fryseren og lar
maskinen fra Pacojet kverne i et par minutter og du er klar til å servere!
Maskinen kan også produsere mindre porsjoner etter ønske, som kan være
praktisk for å servere akkurat den mengde av iskrem du trenger. Avfall er
historie. Dette er bra for økonomi og miljø, men investeringen merkes på de
fleste lommebøker.
Om du har ressurser til å skaffe en Pacojet, så anbefaler jeg det, ettersom
den også kan brukes til mer enn å lage luftig deilig iskrem.

Carpigiani ® GK3
Det finnes forskjellige produsenter av iskremmaskiner, som
tidligere beskrevet. Det er også tilfelle i det profesjonelle
segmentet. Jeg har her valgt å presentere maskiner fra
Carpigiani, som er en høykvalitetsmaskin. Disse kommer fra
det landet de fleste av oss forbinder med iskrem, Italia, og disse maskinene
blir brukt på veldig mange steder rundt om i verden. Italia er kjent for sin
pizza, like fullt er jeg blitt fortalt at italienere selv anser iskrem som sin
nummer en rett. Iskrem er noe italienere elsker og har spesielt sterk kultur
for.
Carpigiani GK3 er produsentens mest avanserte enhet for produksjon av
shakes og myk iskrem.
Maskinen betjener to hensikter, selv om mekanikken for shakes og myk
iskrem er fullt ut adskilt. Denne maskinen har full pasteurisering og
shakedispenser, og en rekke funksjoner som du vil elske. Den har mange
kvaliteter og vil være det naturlige valget for mange kaféer og mindre
iskrembarer.
For en virkelig iskrementusiast med ekstra ressurser, hvorfor ikke kjøpe en
til deg selv og servere venner og naboer med din favoritt iskrem.

Carpigiani ® FantaStick
Denne maskinen er en profesjonell enhet for produksjon av
gelato (italiensk ord for melkebasert iskrem), vanlig iskrem
og sorbet på pinne. Det er en praktisk hurtigfryser. Formene
settes enkelt inn ovenfra. Fordi kald luft synker og formene
settes inn fra toppen av bevares den kalde frysetemperaturen i fryseren og
fryseprosessen går relativt raskt. Dette reduserer krystaller og gir deg de
beste pinneisene.
Du kan også lage iskremkaker i denne maskinen.

Carpigiani ® Labotronic RTL

Carpigiani Labotronic RTL er sagt å være den mest
komplette elektroniske iskremmaskinen på markedet som
fryser litt større kvantum om gangen. Disse er konstruert for
en profesjonell iskremproduksjon med tanke på enkel og
fleksibel funksjonalitet, i henhold til forskjellige behov og
sesonger.
Du kan velge hvor mye iskrem du vil lage, mellom en minimum og en
maksimum grense. Du kan lage rik fyldig melkeis eller delikat fruktsorbet.
Du kan velge sluttresultatets konsistens og så videre. Maskinen er et
kraftfullt verktøy for en iskremmaker som vil servere iskrem til
iskremelskende folk.
Du finner også andre produsenter i dette segmentet og industrien forsker
kontinuerlig for å forbedre funksjonalitet og sørge for en best mulig maskin
til sine kunder. Disse maskinene er brukt over hele verden av iskrembarer,
gelaterias, hurtigmat kjeder og så videre.
Selvfølgelig, disse maskinene er toppen av kaka og er priset høyt over
invsteringsgrensene til de fleste husholdinger. For en iskrembar er de av
avgjørende betydning for virksomheten.

Oppsummering
Vi har nå sett på et variert utvalg av frysemetoder og ulike iskremmaskiner,
fra den vanlige fryseren som de fleste har i sine hjem, til manuelle
maskiner, pre-fryste boller, og maskiner med innebygd fryser. Noen er solgt
for å lage iskrem hjemme, og andre til bruk i restauranter, mens andre er
laget med tanke på iskrembarer over hele verden.
Det finnes også maskiner for det industrielle massemarkedet som vi ikke
har sett på her i denne boken.
En viktig avgjørende faktor for valg av iskremmaskin er funksjon hjemme
eller i et profesjonelt miljø, maskinens pris og kvaliteten som den gir på
sluttproduktet. De har alle sine fordeler og du vil kunne finne mange å
velge i mellom, avhengig av behov og hvor mye du er villig til å betale.
Men husk, selv med de små enkle maskinene kan du lage storartet iskrem.

Fortsett å teste oppskrifter og finn den eller de som er dine favoritter,
uavhengig av om ditt budsjett er lite eller stort.
Nyt din iskrem og prosessen med å finne din favorittis!

Kapittel 7
Oppskrifter
Innledning
Hvordan er den optimale vaniljeisen? Svaret vil variere fra person til
person, alt etter smak og behag. Jeg har for min del kommet fram til en
variant som er enkel å lage, riktig så smakfull og økonomisk rimelig. Min
variant kombinerer friskhet og smak, noe på bekostning av struktur og
mykhet, ettersom jeg blandet ingrediensene kaldt, uten varmebehandling.
Denne bruker jeg ofte å lage.
Ingredienser:
5 dl helmelk
1,2 dl fløte
2 eggeplommer
1,2 dl sukker
2 ts vaniljesukker
Tidligere pisket jeg sukker og eggeplommer til eggedosis, for å få luft og
volum i blandingen. Deretter blandet jeg inn resten av ingrediensene, med
vaniljesukkeret til slutt. Nå for tiden hender det ofte at jeg blander alt
sammen samtidig i 1-2 minutt, før blandingen helles i min klargjorte
iskremmaskin.
Resultatet er nær den perfekte vaniljeisen for meg, en hverdagsis med
vaniljesmak.

Denne oppskriften er gjennomarbeidet for å oppnå balanse mellom fett,
sukker, vann og andre faste stoffer. Du kan se formelen i boken Ices. Det er
en bok verdt å utforske hvis du ønsker å se nærmere på kjemien bak det å
sette sammen en iskrem. Ices kom jeg over for 17 år siden på reise i
London. Boken er fortsatt en av favorittbøkene mine på iskremfronten.
På de neste sidene vil du bli presentert for en rekke forskjellige typer
oppskrifter. Ingrediensene fra første del av boken er alle med i en eller flere
av disse oppskriftene. Her har du mulighet til å finne en du spesielt liker.
Vend om til neste side og du vil finne eksempler på oppskrifter og
kombinasjoner som gjør det enkelt å komme i gang. Du vil finne oppskrifter
på lett iskrem, iskrem som er enkle å lage, fyldig iskrem, ekstra smakfull
iskrem, økologisk iskrem og du har mye mer i vente.
Disse oppskriften danner også et god basis for deg som ønsker å utforske
videre og dypere, inn i den indre verden av iskrem. Her er noen eksempler
på vaniljeis du kan starte med.
SMAKFULL VANILJEIS MED NYDELIG KONSISTENS
Hvis du vil oppnå en fløyelsmyk konsistens bør du varme ingrediensene til
en homogen blanding. Dette er en av oppskriftene jeg har hatt stor suksess
med, spesielt når det kommer til konsistens og fyldig vaniljesmak.
Ingredienser:
6 medium store eggeplommer
7,5 dl helmelk
2,5 dl matfløte eller kremfløte
2 vaniljestenger
1,2 dl hjemmelaget vaniljesukker
2 ts vaniljesukker
Tilberedning:
1. Pisk eggeplommene i en bolle

2. Bland resten av ingrediensene i en kjele
3. Varm til 84 °C mens du rører
4. Ta kjelen av platen og fjern vaniljestengene
5. Hell varmeblandingen forsiktig i bollen med egg mens du rører
6. Kjøl ned bollen i kaldt vann og sett til kjøling i kjøleskap
7. Når røren er kald, kjør den i en iskremmaskin
Kommentar:
Dette er is som gir en luksuriøs opplevelse, fløyelsmyk og med en ekstra
dyp smak av vanilje.
VANILJEPARFAIT
Dette er en tradisjonell kaldblandet dessert. Den er enkel å forberede. Den
krever litt tid i fryseren, men du har mulighet til å fryse den i hvilken form
du vil. Her kan du lage en dessert som setter prikken over i´en ved ethvert
måltid.
Ingredienser:
5 dl kremfløte
5 eggeplommer
1,2 dl melis
3 ts vaniljeekstrakt
Tilberedning:
1. Pisk kremfløte til krem og hold kjølig
2. Pisk eggeplommer, melis og vaniljesukker til luftig eggedosis
3. Fold forsiktig kremen inn i eggedosisen
4. Hel blandingen i ønsket form

5. Sett i fryser minst i 4-6 timer
6. Når klar, dypp forsiktig utsiden i lunket vann et øyeblikk
7. Flipp parfaiten over på en tallerken eller et serveringsfat
Kommentar:
Dette er en enkel måte å lage vaniljeis uten en iskremmaskin. Jeg har
med hell laget denne i frysedelen i kjøleskap, eller i fryseboksen min.
VANILJEIS MED SOYAMELK
Soya har en rekke egenskaper og kvaliteter som mange elsker. Derfor er
soyamelk ofte bruk når iskrem uten meieriprodukter skal lages. Soyamelk
inneholder lite fett og gir isen en noe hardere og mindre kremet konsistens,
men gir en utmerket smaksopplevelse.
Ingredienser:
5 dl soyamelk
1,25 dl soyafløte
4 eggeplommer
2 ts stivelse (mais)
1,25 dl sukker
1 vaniljestang
Tilberedning:
1. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene
2. Hell alle ingrediensene i en kjele sammen med vaniljestangen og
frøene
3. Varm til 84 °C mens du rører i blandingen
4. Ta kjelen av platen
5. Avkjøl kjelen først i et kaldt vannbad i noen minutter, deretter i
kjøleskapet

6. Når blandingen er godt avkjølt, kjør den i en iskremmaskin
Kommentar:
Her får du en vaniljeis som kombinerer den deilige vaniljesmaken med
helsefordeler som soya gir.
YOGHURTIS MED VANILJE
Iskrem basert på yoghurt er et førstevalg for mange iskremelskere. Yoghurt
tilfører en syrlighet som gir isen en ekstra dimensjon. Kombinasjonen av
syrlighet, friskhet og søt iskrem sammen med vanilje gir en fantastisk
smaksopplevelse.
Ingredienser:
6 dl naturell yoghurt
2,5 dl vann
½ flak gelatin
1,2 dl sukker
0,2 dl yaconsirup
Tilberedelse:
1. Bløtlegg gelatin i 10 minutter i en bolle med vann
2. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene
3. Bland sukker, yaconsirup, vann og vaniljestang i en tykkbunnet
kjele
4. Rør mens du koker alt sammen til det tykner
5. Ta av kjelen fra plata
6. Ta opp det myke gelatinflaket fra vannet og bland det inn i den
varme sukkerbasen
7. Kjøl kjelen først i et kaldt vannbad i noen minutter og fortsett
avkjølingen i kjøleskap

8. Fjern vaniljestangen
9. Tilsett yoghurt
10. Frys blandingen til den er fast og kremet, eller i minst en time før
servering
Kommentar:
Det finnes i dag mange iskrembarer rundt om i verden og mange av disse
bruker yoghurt i grunnbasen for noen eller alle sine iser. Denne
oppskriften er et godt alternativ hvis du ønsker å lage yoghurtiskrem
hjemme.
VANILJESORBET
En rimeligere vaniljeis skal du lete lenge etter. Uten fettstoffer har den også
relativt få kalorier. Her er det kun gelatin og sukker som bidrar til kalorier.
Mange foretrekker sorbet med sin friske smak og rene struktur. Tradisjonelt
sett blir sorbet smaksatt med frukt og bær. Her bruker vi tahitisk vanilje for
å løfte isen mot nye høyder.
Ingredienser:
6 dl vann
1 flak gelatin
1,2 dl sukker
0,5 dl glukose
2 tahitiske vaniljestenger
Tilberedelse:
1. Splitt vaniljestengene på langs og skrap ut vaniljefrøene
2. Bland stengene, frøene, vann, glukose og sukker i en kjele
3. La det småkoke i opptil 10 minutter
4. Fjern kjelen fra kokeplaten og la det kjøle ned

5. Underveis, bløtlegg gelatin i en bolle med kaldt vann i 10 minutter
6. Ta ut det bløte gelatinflaket og rør det inn i den varme
sukkerblandingen
7. Sil blandingen og kjøl den godt ned i kjøleskap
8. Kjør i en iskremmaskin
Kommentar:
Vaniljesorbet er en fantastisk dessert på varme sommerdager. Sorbet
passer også godt som en aperitiff eller mellomrett i et middagsselskap.
Den kan være en hvilerett eller rett og slett en forfriskende avslutning på
et måltid.
VANILJESOFTIS
Softis har den karakteristiske myke deilige strukturen. Hvordan lager du
noe slikt? Hvordan lage en slik myk, luftig og kremaktig iskrem? Med
denne oppskriften kommer du veldig nært den kommersielle softisen.
Hemmeligheten ligger i det flytende sirupaktige sukkeret i form av glukose,
dextrose eller maissirup.
Ingredienser:
4 dl helmelk
2,5 dl kremfløte
1 egg
1,25 dl glukose
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Varm helmelk til like før det begynner å koke
2. Fjern kjelen fra kokeplaten
3. Pisk egg og sukker i en bolle til eggedosis

4. Hell den varme melken forsiktig og litt av gangen over i
eggedosisen mens du hele tiden pisker
5. Hell blandingen tilbake til kjelen og varm opp til 84°C
6. Fjern kjelen fra kokeplaten og rør inn glukose
7. Kjøl kjelen først i et kaldt vannbad og deretter i kjøleskap
8. Bland inn kremfløten og vaniljeekstrakt
9. Kjør det hele i en iskremmaskin
Kommentar:
Softisstrukturen er virkelig deilig, med eller uten strø på.
TANTE AUDS VANILJEIS
Min tante Aud imponerer med sine kokekunster. Hun er kjent for en
livslang karriere som sjefskokk på helseinstitusjonen Bjørnang i Skogn i
Nord-Trøndelag. Med hennes bakgrunn, var det naturlig for meg å spørre
henne hvilken erfaring hun hadde med å lage vaniljeis. Det skulle vise seg
at hun hadde laget mye is, også vaniljeis. Her er en oppskrift basert på
hennes praksis gjennom mange år:
Ingredienser:
5 dl kremfløte
2,5 dl vann
2,5 dl sukker
1 vaniljestang
Tilberedelse:
1. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene
2. Kok vann og sukker sammen med vaniljen i noen minutter for å lage
en sukkersirup

3. Kjøl sukkersirupen ned til 4 °C
4. Ta ut vaniljestangen av sukkersirupen
5. Pisk kremfløten til krem
6. Fold sukkersirupen inn i kremen
7. Hell blandingen i en brødform og dekk til med plastfolie
8. Sett formen i en fryser til den er godt frosset (4-6 timer avhengig av
temperaturen i fryseren)
9. Rør etter en time eller to, og gjenta en gang tilsvarende senere
10. Tin isen i kjøleskapet i omtrent 10 minutter før servering
11. Serveres delt i skiver
Kommentar:
Min tante Auds oppskrift er lett, enkel, rik og smakfull. Den fungerer for
dem som ikke har en iskremmaskin og er storartet for store selskaper. Det
er bare størrelsen på fryseren som setter begrensing på hvor mye du kan
lage.
VANILJEIS
28. juni 2007 skrev jeg følgende i min dagbok:
”I dag laget jeg en iskrem med god smak og fin tekstur. Kaffefløte fungerte
overraskende godt, kanskje vel så bra som kremfløte”
Ingredienser:
4 dl helmelk
2,5 dl kaffefløte
1 eggehvite
3 eggeplommer
1,2 dl hjemmelaget vaniljesukker

2 ts vaniljesukker
Tilberedelse:
1. Pisk eggeplommer og eggehvite
2. Pisk inn hjemmelaget vaniljesukker
3. Tilsett melk og kaffefløte
4. Frys i en iskremmaskin
Kommentar:
En direkte hit! Min kone, Else Gunn, som vanligvis ikke er så glad i
iskrem for en eller annen grunn, elsket denne iskremen. Samme reaksjon
fikk jeg fra min yngste datter, Maria. Iskremskålene deres var virkelig
tomme denne gangen!
FORMSTERK VANILJEIS
Denne iskremen holder seg i god form også i lengre tid. Gelatinen gjør at
den ikke smelter så fort. Mange liker også smaken av kokt melk som denne
oppskriften gir deg.
Ingredienser:
3 dl helmelk
3 dl kremfløte
2 flak gelatin eller 2 ts gelatinpulver med 4 ts vann
1,2 dl sukker
1 klype salt
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Hell vann i en medium stor bolle og bløtlegg gelatinflakene
2. Varm opp melken til kokepunktet og ta den av kokeplaten

3. Rør inn sukker og salt til det er løst opp
4. Ta opp de bløte gelatinflakene og rør inn i blandingen
5. Kjøl ned blandingen i kjøleskap
6. Bland inn kremfløte og vaniljeekstrakt
7. Kjør i en iskremmaskin
Kommentar:
Denne isen er relativt rask og enkel å lage til tross for at noen av
ingrediensene gjennomgår en varmeprosess. Den fine og sterke
strukturen er grunn nok til å bruke den tiden som trengs.
VANILJEOSTEISKREMKAKE
Få ting er som å ha en iskremkake klar i fryseren når du skal servere
familie, venner og gjester ved et større selskap. Denne oppskriften
kombinerer ostekake og vaniljeis til en alt-i-ett iskremkake. Den gir
gjestene dine garantert et inntrykk som vil vare lenge. Isen er en fantastisk
måte å avslutte et måltid på eller servert til kaffen.
Ingredienser:
5 dl kremfløte
2 dl kremost
4 store egg
1,5-2 dl sukker
2 ts vaniljeekstrakt
1 pk kjeks
Tilberedelse:
1. Del eggene i eggeplommer og eggehvite
2. Pisk eggehvite
3. Pisk vaniljeekstrakt og kremfløte til stiv krem

4. Pisk eggeplommer og sukker til en luftig eggedosis
5. Bland forsiktig osten inn i eggedosis
6. Fold forsiktig inn pisket eggehvite
7. Fold forsiktig inn kremfløten
8. Knus kjeks og fordel halvparten på bunnen av en form
9. Hell iskremblandingen over kjeksen
10. Strø resten av kjeksen over
11. Sett rett i fryser, gjerne over natten
12. Ta ut vaniljeiskremkaken minst 15 minutter før servering
13. Flipp den over på et serveringsfat
14. Pynt etter eget ønske
Kommentar:
Dette er en fantastisk dessert å servere ved spesielle anledninger, men er
også en variant som er flott å ta med seg når du skal i et middagsselskap
eller ønsker å overraske noen du skal besøke med noe godt.
VANILJEPARFAIT MED FRUKTOSE (ELLER AGAVE)
Hvis du foretrekker mat med lav glykemisk indeks (GI) er fruktose et godt
alternativ. Mat med lav GI holder blodsukkeret stabilt og bidrar til å unngå
store svingninger. Denne deilige vaniljeparfaiten er laget med fruktose.
Ingredienser:
5 dl kremfløte
5 eggeplommer
1,2 dl fruktose (alternativt agave nektar/sirup)
1 vaniljestang

Tilberedelse:
1. Pisk eggeplommer, fruktose og vanilje til en tykk og luftig
eggedosis, fortrinnsvis i en bolle over varmt vann (ved omtrent 70
°C)
2. Fjern bollen fra varmen og fortsett piskingen til den kjøles ned til
romtemperatur
3. Pisk kremfløten til stiv krem
4. Fold forsiktig krem inn i eggeblandingen
5. Hell blandingen i en ønsket form og sett til frysing
Kommentar:
Vaniljeparfait er lett å lage, enkel å fryse og supert å servere til alle typer
gjester. Laget på fruktose er det enda mindre grunn til å ha skyldfølelse
for å spise iskrem.
SMAKFULL VANILJEIS
Bruker du hjemmelaget vaniljesukker oppnår du en fyldig smakfull iskrem.
Denne oppskriften bygger i tillegg også på en kombinasjon av hele egg og
krem.
Ingredienser:
4 dl helmelk
2,5 dl fløte
2 hele egg
1,2 dl hjemmelaget vaniljesukker
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Pisk eggene med vaniljesukkeret til sukkeret er løst opp, omtrent i
1-2 minutter

2. Bland inn melken
3. Bland inn krem og vaniljeekstrakt
4. Rør alt sammen
5. Kjør i en iskremmaskin
Kommentar:
Deilig nydelig iskrem med en dyp fyldig smak av vanilje.
Tips:
Du lager vaniljesukker ved å splitte noen vaniljestenger på langs, skrape
ut vaniljefrøene og putte det hele i en krukke. Fyll krukken til toppen
med sukker, forsegl krukken og la det hele stå i minst en uke. Vaniljen
setter nydelig smak på sukkeret.
VANILJEIS MED HONNING
Det er alltid spennende å eksperimentere med nye ingredienser og smaker.
Kommer resultatet til å bli bra? Hvordan blir smaken? Min erfaring er at
sluttresultatet blir bra når jeg bruker gode, ferske og friske råvarer. Denne
oppskriften har honning som søtning. Honning finnes i mange varianter og
noen er så milde at smaken ligner på sukker som vi vanligvis bruker. Gjør et
forsøk med en kjent honning som for eksempel akaciehonning.
Ingredienser:
4 dl kremfløte
2,5 dl helmelk
3 eggeplommer
1 dl honning
2 ts meksikansk vaniljeekstrakt
Tilberedelse:

Bland alle ingredienser sammen på din valgte måte og kjør i en
iskremmaskin.
Kommentar:
Honningen setter et tydelig preg på isen og har en sterkere smak enn
vanlig sukker. For min del ville jeg ha valgt å kombinere denne
honningen med en annen søtning med mindre tydelig smak, alternativt
brukt en annen type honning.
VANILJEIS MED SØTET KONDENSERT MELK
Søtet kondensert melk er en magisk ingrediens som fungerer fantastisk selv
om du ikke har en iskremmaskin for hånden. Den gir en kremet og
fløyelsmyk iskrem.
Ingredienser:
4 dl søtet kondensert melk
6 dl kremfløte
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Bland alle ingrediensene i en bolle og pisk til krem
2. Hell blandingen i en brødform, dekk til med plastfolie og sett i
fryseren i minst 6 timer
3. La isen mykne i kjøleskap i omtrent 30 minutter før servering
Kommentar:
Dette er en enkel og nydelig iskrem. Den passer til enhver anledning så
sant du har noen timer på deg før servering.
Tips:
Trykk plastfolien lett helt ned til overflaten av iskremblandingen. På
denne måten unngår du at luft kommer i berøring med iskremen. Luft gir

som sagt tidligere øket krystallisering i isen.
RÅ VANILJEIS MED KOKOSMELK
Dette er en frisk og enkel vaniljeis for deg som er veganer eller andre som
ønsker å teste det ut. Alle ingrediensene er råe og kan godt være organiske.
Ingredienser:
6 dl kokosmelk
2 vaniljestenger
1,2 dl rå honning
1 klype salt
Tilberedelse:
1. Splitt vaniljestengene på langs og skrap ut vaniljefrøene.
2. Bland vaniljefrøene og resten av ingrediensene. Stengene kan du
legge i en krukke med sukker og lage ditt eget vaniljesukker.
3. Kjør blandingen i en iskremmaskin
Kommentar:
En deilig iskrem som er sunn og fylt med sunne næringsstoffer.
Tips:
Om du ønsker den sukkerfri, dropp honningen.
FETTFATTIG VANILJEIS
Følger du en fettfattig diett kan du fortsatt spise god iskrem. Ved å bruke
skummetmelk eller lettmelk, får du en iskrem med betydelig mindre fett,
men fortsatt fylt med proteiner og viktige næringsstoffer som kommer med
melken.
Ingredienser:

6 dl skummet- eller lettmelk
4 ts lavkalori søtning
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Bland alle ingrediensene sammen
2. Frys i en iskremmaskin
Kommentar:
Du kan virkelig nyte denne iskremen uten å gå opp i vekt. Er ikke det
verdens beste nyhet!
Tips:
Det finnes en rekke forskjellige søtningsstoffer med lite kalorier. Bruk en
du får tak i og som passer deg best. Gode alternativer er stevia, Sukrin ®,
FOS og Xylitol.
VANILJEIS MED LØNNESIRUP
Kombinasjonen av lønnesirup og litt honning gir rik smak og fin konsistens.
Lønnesirup har en relativt sterk smak sammenlignet med andre mer delikate
søtningsstoffer. Hvis du ikke er så glad i smaken av lønnesirup kan det være
best å forsøke en annen oppskrift. Hvis du liker lønnesirup kommer du
definitivt til å like dette.
Ingredienser:
4 dl kremfløte
2,5 dl helmelk
2 eggeplommer
½ dl lønnesirup
1 ts honning
1 ts vaniljeekstrakt
1 vaniljestang (frøene)

1 klype salt
Tilberedelse:
Bland alle ingrediensene kaldt, frys som ønsket og nyt!
Kommentar:
For deg som prioriterer råe smaker er denne varianten absolutt verdt å
teste ut.
VANILJEIS MED EN BLANDING AV
JOHANNESBRØDKJERNEMEL, KARRAGENAN OG XANTHAN
Denne isen bruker en blanding av ulike fortykningsmidler. Disse blir
vanligvis assosiert med profesjonelle kjøkken. Like fullt, du kan få tak på
dem og de er vel verdt å teste ut. Denne kombinasjonen gir en stabil iskrem
uten egg, gelatin eller andre fortykningsmidler.
Ingredienser:
5 dl helmelk
1,25 dl kremfløte
0,2 gram karragenan
0,4 gram johannesbrødkjernemel
0,6 gram xantan
3 ts melkepulver
1,25 dl sukker
Vanilje etter eget ønske
Tilberedelse:
1. Bland alle tørre ingredienser og rør inn væsken
2. Velg ønsket blandeprosess etter valgt vaniljesmak
3. Kjør i iskremmaskin
Kommentar:

Dette er en oppskrift som gir deg en super is med karakter, fylde og
tekstur som ligner en tradisjonell eggebasert iskrem.
LAVKALORI VANILJEIS
Kaloriløse søtninger som Sukrin®, FOS og lignende kombineres her med
en rik smak som gjør denne oppskriften til en vinner. Er det viktig for deg
med stabilt blodsukkernivå uten å gå på bekostning av smak kan du ha
funnet din drømmeis her. Denne hjemmelagde isen har rik himmelsk smak.
Ingredienser:
5 dl kremfløte
3 hele egg
1/10 ts Sukrin
2 ts stevia
2 ts vaniljeessens/-ekstrakt
1 vaniljestangfrø (om ønsket)
Tilberedelse:
1. Pisk fløten til krem
2. Pisk egg, Sukrin og Stevia til en fyldig eggedosis
3. Bland forsiktig alt sammen inkludert vaniljen
4. Frys etter ønske, fortrinnsvis i en iskremmaskin
Kommentar:
Dette kan være en attraktiv oppskrift for dem som ser etter noe
annerledes og er et godt alternativ til iskrem laget med vanlig sukker.
BONDENS VANILJEIS
Mange ser i dag etter tradisjonelle råvarer og måter å lage mat på. Små
produksjonsenheter, ofte på gårder popper opp her og der. Bønder med
enkel og nær tilgang til råvarer kan lett starte produksjon av noe av det
beste du finner av iskrem. Denne oppskriften er laget med dette i tankene.

Ingredienser:
4 dl helmelk
2,5 dl kremfløte
3 eggeplommer
2 ts johannesbrødkjernemel
2 ss skummetmelkpulver
1,2 dl sukker
1 Bourbon vaniljestang
Tilberedelse:
1. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene
2. Varm melk og vaniljestang til rett under kokepunkt
3. Pisk
egg,
sukker
og
johannesbrødkjernemel
skummetmelkpulver til blandingen er luftig og blek

samt

4. Hell forsiktig den varme melken over eggeblandingen
5. Hell blandingen tilbake til kjelen og varm opp igjen til 84 °C
6. Ta kjelen av kokeplaten og kjøl ned i kaldt vannbad
7. Sett i kjøleskap for videre avkjøling
8. Ta ut vaniljestangen og bland inn kremfløte og vaniljefrøene
9. Frys i en iskremmaskin
Kommentar:
Denne oppskriften gir en virkelig god iskrem med den samme rike og
luftige konsistensen du kan være heldig å finne i profesjonelle
iskrembarer.
VANILJEIS MED KOKOSBLOMSTSUKKER

Kokos inneholder en rekke helsemessige gevinster og kokosblomstsukker
har vist seg å bli et populært søtningsstoff med sin rike smak. Du trenger
heller ikke så mye av det for å få ønsket søtning.
Ingredienser:
5 dl fløte
4 eggeplommer
2 ts kokosblomstsukker
Vanilje etter eget ønske
Tilberedelse:
Lag iskremen etter eget ønske, bland sammen kaldt eller varmt, og
gjennomfør en passende fryseprosess.
Kommentar:
En kraftig vaniljeis med liten mengde søtning og et hint av karamell.
INTENS VANILJEIS MED GUARGUMMI
Smaken av vanilje viser seg å være mer intens når egg erstattes med et
annet fortykningsmiddel. Med en passende mengde guargummi blir struktur
og konsistens her veldig bra, men vær obs på at for mye guargummi gjør
isen sirupaktig. Her er en fin blanding.
Ingredienser:
3 dl lettmelk
3 dl fløte
½ ts guargummi
2,5 dl sukker
1 vaniljestang
Tilberedelse:

1. Bland guargummi med sukker og tilsett melken litt etter litt mens du
rører
2. Splitt vaniljestangen på langs, skrap ut frøene og ha både stang og
frø i blandingen
3. Varm blandingen etter eget ønske
4. Kjøl ned og ta ut stangen før frysing
Kommentar:
Denne isen er myk og deilig med en intens vaniljesmak.
VANILJEIS MED PILEROT OG YOGHURT
Yoghurt gir denne isen en frisk og nydelig smak, mens pilerot (arrowroot)
gir den en jevn og fristende myke konsistens.
Ingredienser:
7 dl yoghurt
2 ts pilerot
3 sp honning
1 sp lønnesirup
2 ts vaniljeekstrakt
Tilberedelse:
1. Bland alle ingrediensene sammen kaldt, uten oppvarming.
2. Frys på den måten som passer deg best.
Kommentar:
Yoghurt med honning og lønnesirup er en nydelig kombinasjon.
VANILJEIS MED MASCARPONE
Mascarpone er utgangspunkt for skikkelig kraftig iskrem, med tanke på
kalorier. Den inneholder virkelig mange kalorier og nytes derfor best i

spesielle anledninger, og brukes mye i det italienske dessertkjøkken. Noen
få spiseskjeer vil være nok for de fleste ganer, men for resten av oss er
denne råvaren en skatt. Jeg ender alltid opp med å slikke bollen til siste rest
er fortært. Det høye fettinnholdet fra mascarpone gjør denne iskremen
utrolig silkefin og fantastisk smakfull.
Ingredienser:
3 dl helmelk
3,5 dl mascarpone
3 eggeplommer
1,2 dl sukker
2 indonesiske vaniljestenger
Tilberedelse:
1. Bland alle ingrediensene sammen, bortsett fra mascarpone
2. Varm blandingen under omrøring til 84 °C
3. Avkjøl før mascarpone røres inn
4. Pisk til mascarpone løser seg opp og fordeler seg godt med resten av
ingrediensene
5. Frys etter eget ønske, gjerne rett i fryseren, eller kjør i iskremmaskin
Kommentar:
Vaniljeisen smaker som god, gammeldags, topp kvalitetsiskrem.
Tips:
Bruk ekstra vanilje, som her med 2 vaniljestenger, for å oppnå en perfekt
balanse mellom god tilstrekkelig smak og en spesielt kraftfull
iskrembase.
VANILJEIS MED VANILJEPASTA

Med vaniljepasta får du større fleksibilitet i matlagingen. Den har mye av
de samme karakteristiske trekkene som en vaniljestang og er ikke søtet slik
som vaniljesukker er. I denne oppskriften er den brukt som et tillegg, som
siste ingrediens inn i blandingen slik vaniljesukker ofte blir brukt.
Ingredienser:
5 dl helmelk
2,5 dl fløte
1 eggeplomme
1 klype salt
2 sp maisstivelse
1,2 dl sukker
2 ts vaniljepasta
Tilberedelse:
1. Bland sammen salt, maisstivelse og sukker i en stor tykkbunnet
kjele
2. Visp inn melk og fløte litt etter litt og varm opp til 84 °C under
omrøring
3. Vær tålmodig og la blandingen tykne, ta deretter kjelen av
kokeplaten
4. Pisk inn eggeplommer, visp konstant for å unngå at eggeplommene
blir eggerøre
5. Bland inn vaniljepasta og sett det hele til kjøling i kjøleskap
6. Frys i ønsket iskremmaskin
Kommentar:
Salt gir en fin dybde og understreker smakene i iskremen.
VANILJEIS MED INDISK TRAGANT

Indisk tragant blir ofte brukt i marsipan, sjokolade og karamell. Dette er et
relativt dyrt fortykningsmiddel. Derfor blir dette en spesiell versjon
vaniljeiskrem.
Ingredienser:
5 dl helmelk
1,5 dl kremfløte
1,25 dl sukker
1 ts indisk tragant
1 ts meksikansk vaniljestang
Tilberedelse:
1. Bland alle ingrediensene sammen
2. For å få det meste ut av traganten, varm ingrediensene mens du
pisker konstant inntil blandingen er jevn og homogen
3. Frys i en iskremmaskin
Kommentar:
Det er utrolig spennende å teste og utforske forskjellige spesielle
ingredienser. I denne oppskriften er resultatet imponerende.
VANILJEIS MED ”GULL” VANILJE
Uganda trer for tiden fram som en sterk leverandør av høykvalitetsvanilje.
Derfor får du her en egen oppskrift basert på vanilje fra Uganda. Noen
kaller den Uganda Gold.
Ingredienser:
4 dl helmelk
2,5 dl matfløte
3 eggeplommer
1,2 dl sukker

1 Uganda Gold vaniljestang
Tilberedelse:
1. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut vaniljefrøene
2. Bland vaniljen sammen med melk, fløte og halvparten av sukkeret i
en tykkbunnet kjele
3. Varm forsiktig opp til 84 °C mens du rører underveis
4. Ta kjele fra kokeplaten
5. Pisk eggeplommer og resten av sukkeret til eggedosis
6. Forsiktig hell den varme melkeblandingen over eggedosisen mens
du rører konstant
7. Avkjøl det hele, helst til 4 °C
8. Frys i en iskremmaskin
Kommentar:
Vaniljen setter et nydelig særpreg på melkebasen. Her har du noe utenom
det vanlige som de færreste har smakt. En deilig iskrem med en unik
vaniljesmak.
AMERIKANSK VANILJEIS FRA 1915
Amerikanerne tar helst ting et steg høyere og lengre enn resten av verden.
Denne oppskriften har et relativt høyt sukker- og fettinnhold. Dette gjør den
til en favoritt hos mange verden rundt. Dette er en god gammeldags metode
hentet fra en amerikansk kokebok fra 1915. Den gjør fortsatt nytte for seg
også i dag.
Ingredienser:
5 dl fløte
3 eggeplommer
2 dl sukker

½ dl vann
1 ts vaniljesukker
Tilberedelse:
1. Pisk eggeplommer og vaniljesukker
2. Kok vann og sukker til en klar sirup
3. Bland det hele sammen og pisk til blandingen er kjølig og stiv
4. Pisk fløte til krem og fold forsiktig inn i eggeblandingen
5. Frys rett i fryser eller kjør i iskremmaskin
Kommentar:
Det er en grunn til at klassikere holder seg i årevis og forblir folks
favoritter. Gode gamle oppskrifter og metoder fungerer like herlig den
dag i dag – og det er denne oppskriften et vitne på.
Tips:
Sett blandingen rett fryseren – sørg for at det ikke er luft mellom
overflaten og et eventuelt lokk – bruk plastfolie som hovedlokk eller et
indre lokk, hvor filmen legges helt ned på blandingens overflate. På
denne måten unngår isen kontakt med unødvendig mye luft, som kan gi
større krystaller i iskremen. Isen får dermed en bedre konsistens når du
skal spise den, og det er gjerne noe vi etterstreber. Kos deg!
VANILJEIS MED EN VARIASJON AV MELKEPRODUKTER
Bruker du flere forskjellige vaniljesmaker sammen, eller som i dette tilfellet
med flere ulike melkeprodukter blandet sammen til en enhet, får du en
interessant og fyldig smak og iskrem. I denne oppskriften finner du
kaffefløte, kondensert melk og helmelk. Blandet i et forhold med 6 deler
kaffefløte, 5 deler kondensert melk og 4 deler helmelk. For enkelhetsskyld
kan du også bruke like deler av disse tre ingrediensene med for eksempel
2,5 dl av hver.

Ingredienser:
3 dl kaffefløte (20% fett)
2,5 dl kondensert melk (10% fett)
2 dl helmelk (4% fett)
1 flak gelatin
1,2 dl sukker
2 ts vaniljeekstrakt eller vaniljepulver
Tilberedelse:
For å få det beste resultatet med gelatin vil det være en fordel å varme
alle ingrediensene, for så å blande inn bløtlagt gelatin. Alternativt kan du
varme melken, ta det av varmen, bland inn bløtlagt gelatin og deretter
fyll på med resten av ingrediensene.
Avkjøl blandingen helst til 4 °C i et kjøleskap og frys på ønsket måte.
Denne iskrembasen fungerer også relativt godt om du ikke har en
iskremmaskin og vil fryse den direkte i en fryser.
Kommentar:
Denne vaniljeisen ser bra ut, har en herlig smak og en myk konsistens.
Mange vil nok ha denne, eller en variant, som sin favoritt.

Oppskrifter oppsummering
Du har nå fått presentert en god porsjon med oppskrifter med vaniljeis.
Noen er lette i konsistens med lite fettinnhold, mens andre er tyngre. Noen
er fløyelsmyke, mens andre er isete. Noen er økonomisk , mens andre er
rimelige. Noen er nye og moderne mens andre er gammeldagse og bærer av
en lang tradisjon. Noen er gode mens andre er fantastiske.
Du har sikkert sett noen oppskrifter du gjerne kunne tenke deg å teste ut
med en gang. Forhåpentligvis finner du en som passer din smak, en favoritt.
Føl deg fri til å vri og vende på oppskriftene for å finne en som du virkelig
elsker. Kanskje ender du opp med å lage noe helt eget!

På neste side har jeg laget et skjema som støtter deg i prosessen med å lage
din egen is, enten fra denne boken, dine egne kreasjoner eller andre
oppskrifter du finner på veien.
Vend videre om til neste side etter skjemaet som er hentet fra den engelske
utgaven A Million Ways to Make Vanilla Ice Cream, så oppsummerer vi i
etterordet det vi har gått igjennom.

Kapittel 8
Etterord
Både voksne og barn elsker smaken av vanilje, og is med vaniljesmak har
vært en vinner i generasjoner. Du kan lure på hvordan et slikt krydder kan
ha fått et så stort avtrykk i en så stor verden av iskrem. Kanskje er det den
delikate, lette, pikante, tilbaketrukne og sublime smaken? Sammen med det
søte i iskrem løftes vaniljen opp og fram. Iskrembasen og vanilje
komplementerer hverandre på en perfekt måte, etter min mening.
Enhver iskrembar har minimum en variant med vaniljeiskrem. Jeg har til
gode å finne en isbar uten en variant av denne klassiske smaken av vanilje,
og den lages på forskjellige måter. I ett tilfelle i Amsterdam kom jeg over
en isbar som serverte kun en smak. Du kan gjette hvilken smak denne isen
hadde? Den hadde nettopp, vanilje. Køen var lang utenfor på gaten. Alle
ville inn i isbaren, til denne maskinen som sto og gikk kontinuerlig for å gi
folk det de virkelig ville ha, fersk nylaget vaniljeis.
Du kan nesten ikke feile med å lage vaniljeiskrem, uansett om du lager
iskrem for salg eller til husbruk. Den er nærmest garantert å være en hit,
nærmest pr. definisjon. Hvorfor ikke bli bedre kjent med alle de
mulighetene som ligger her. Gå dypt inn. Gå bredt ut. Beveg deg inn og se
det enorme mangfoldet i en slik enkel suksessrik oppskrift.
Du har fått en rekke eksempler på hva som kan være gode alternativer. Du
kan lage dem selv. Du har fått en introduksjon til en verden av vaniljeis
gjennom 30 forskjellige oppskrifter med ulike smaker og grunnbaser. Alt
fra enkle melkebaser, kremfløtebaser og blandinger – til vannbase,
yoghurtbase og mer. Vaniljesmakene hentes fra forskjellige kontinenter og
land, laget til oss på ulikt vis.

Jeg håper du setter pris på denne reisen vi har vært igjennom, et eventyr inn
i en verden av vaniljeis. Jeg håper at du i enda større grad vil glede deg over
innholdet i tiden fremover, om du får andre til å lage den for deg eller om
du lager den selv.
Godt måltid!
Varm iskremhilsen fra Karl

Ekstra til deg
Klikk på linken på min hjemmeside www.karlmelby.com så vil jeg sende
deg en gratis e-bok på engelske med topping, sauser og sundaer laget
spesielt for deg.
Årsaken til at jeg ber om epost adressen din er at jeg vil kontakte deg når
jeg går videre med mine nye prosjekter, bøker eller online kurs om hvordan
lage virkelig god iskrem.
I høst vil jeg trolig fullføre en bok om sjokoladeis.
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Omregningstabeller
Volum
American
1 tsp
1 tbsp
1/2 cup (8 tbsp)
1 cup (16 tbsp)
2 cups (1 pint)

Imperial
1 tsp
1 tbsp
4 fl oz
8 fl oz
16 fl oz

Vekt
American/British
1/4 oz
1 oz
2 oz
3 oz
4 oz (1/4 lb)
5 oz

Metric
7g
30 g
55 g
85 g
110 g
140 g

Temperatur
Degrees Fahrenheit
39
158
184

Degrees Celsius
4
70
84

Metric
5 ml
15 ml
125 ml
250 ml
500 ml

Vanilje
1 skrapet vaniljestang
= 2 ts rent vaniljepulver
= 2-3 ts vaniljepasta
= 1 sp ren vaniljeekstrakt

