
2 opskrifter med Risalamande 
 
Julen er traditionernes tid, men hvis man tør røre ved den gamle jul, så har 
Kille Enna lavet dette utraditionelle bud på Ris a la mande med et funky 
touch  for Kvickly. Hvis det er for meget at servere den juleaften, så kan den 
jo også bruges til nogle af de mange andre julesammenkomster. 
 
Bring 1½ dl. vand  i kog i en gryde. Tilsæt et strejf havsalt , en ½ kanelstang , 
kornene fra en stang vanilje samt stangen , 15 gr. Frisk ingefær  med skal 
skåret i tynde skiver, 3 grønne kardemommekapsler,  100 gr. Grødris  og ½ 
l. sødmælk . Kog op og lad det simre ved svag varme i ca. 15 min. Tag 
ingefær og kardemommekapsler op og kasser. Tilsæt 2 spsk. rørsukker , 
100 gr. Amazone-mix (mix af tørrede frugter og nødder) og 20 gr. groft 
hakket kokoscreme (Carl Lange). Kog yderligere i 10 min., mens der røres 
grundigt. Afkøl grøden. Pisk 3 dl. fløde  tyk og vend i den afkølede grød. 
 
Kille Enna foreslår blodappelsin sauce til: ½ l. friskpresset blodappelsinsaft  
koges uden låg med 3 spsk. rørsukker  indtil der opstår en tykflydende 
sauce. Det tager ca. 30 min. Hvorefter der vil være ca. 2 dl. sauce. Afkøl og 
server. Opskriften er til 4 personer. 
Det er en gammel opskrift, så måske er det svært at få fat på Amazone-mix, 
men en blanding af tørret frugt og nødder kan man jo selv stå for. Kokos 
creme fra Carl Lange findes måske heller ikke mere, men hvis man kan få 
kokossmør (fra den hele kokos) er det det samme. Ellers ville jeg bruge 
kokosmel. Hvis man gerne vil undgå mælkeprodukter kan man bruge en 
plantedrik som soja/ris/eller hvad man nu bruger og soja/kokospiskefløde. 
 
 
Jeg har selv eksperimenteret videre med en risalamande og jordbærsauce 
uden mælkeprodukter og sukker . Den har ikke den luftighed som 
piskefløde giver, men ellers smager den skønt. Der er til ca. 4-6 personer 
 
Sæt 75-100 gr. dadler   (evt. også anden tørret frugt) skåret i små stykker i 
blød i 2 dl. vand , helst dagen før. Sæt samtidigt 1 dl. Mandler (60 gr.)  i blød 
i vand. Sæt også gerne 1 dl grødris (90 gr.) i blød i rigeligt vand dagen før. 
Kog 1½-2 dl. Vand op, tilsæt grødris, kornene fra en halv vanilje stang 
samt selve stangen og lidt havsalt . (Hvis du ikke har en vanilje stang så 
kan du bruge vanilje pulver (ikke vanilje sukker). Ca. ¼ tsk. som dog først 
skal tilsættes til sidst).  
Kog op igen mens du rører rundt i gryden. Tilsæt det meste af en dåse 
Kokosmælk (400 ml) men gem evt. ca. ½ dl. til senere. Kog op mens du 



rører rundt, og kog til det er næsten er tørt. Tilsæt tørret frugt og 
iblødsætningsvandet og kog op igen. Pak gryden ind i et viskestykke og pak 
den ind i en dyne.  
Efter ca.1time pakkes den ud og køles af. Tilsæt vanilje pulver hvis du ikke 
har brugt vanilje stang og de smuttede (ofte kan de smuttes let efter at have 
stået i blød ca. 8 timer, ellers må du skolde dem) og evt. let ristede mandler. 
Rør massen til rette konsistens med resten af kokosmælken og smag til med 
vanilje pulver. 
Du kan også tilsætte lidt mandelfløde, som evt. er jævnet med kuzu eller 
majsmel.  
 
I min familie er der tradition for kirsebær sauce, men jeg har ikke set frosne 
økologiske kirsebær i Danmark, så hvis man gerne vil spise økologisk, er 
jordbær sauce et godt bud: Optø 200 gr. frosne jordbær  og kog dem og det 
”jordbær vand”, som er tøet op med 1 dl. æblejuice  i 5-10 minutter. Hvis du 
gerne vil have hele jordbær i saucen så gem lidt til senere. Blend med et bagt 
æble (ca. 150 gr. ): kernehuset udstenes, og æblet bages ca. 30-45 min. ved 
200 grader (hæld løbende væske på eller pak ind i staniol hvis det bages 
sammen med andet i ovnen). 
Smag saucen til med lidt agavesirup og evt. også citronsaft . 
 
Uanset om menuen står på traditionel eller eksperimenterende ris a la mande 
(eller slet ingen), så håber jeg at juleglæden vil sænke sig i dig og hos dine 
nærmeste ☺. 
 


