
Carob 
 

     Vilket är ett av de äldsta födoämnena i världen som användes 
av egyptierna, romarna och även på Bibelns tid? Svaret kan 
mycket väl överraska dig, men det är faktiskt carob, som skördas 
från ett träd som kallas ceratonia siliqua på latin: ett namn som 
kommer från det grekiska ordet ”keration”, vilket betyder ”skida 
eller balja från carobträdet”, och det latinska ordet ”siliqua”, som 
betyder ”balja, carob.” 
     Carob åts i det gamla Egypten och var ett vanligt 
sötningsmedel. Det har använts i hieroglyfen för ”söt”. 
Carobfröets klibbiga egenskaper användes som ett bindemedel då 
man lindade mumier, och frön och skidor har blivit funna i några 
egyptiska gravar. På grund av carobskidornas sötma, åt romarna 
skidorna medan de var gröna och färska. Johannes Döparens kost 
från vilda akacior bestod av carob, eftersom carobträdet är en 
sorts akacieträd. Därför är carob också känt som Johannes 
Döparens bröd. Det kan mycket väl också vara så att den 
förlorade sonen i Lukas 15 åt av de carobskidor, som han matade 
svinen med.  
     I något nyare tid kunde barn under det spanska inbördeskriget 
undgå näringsbrist genom att äta carobskidor. Under det andra 
världskriget och den tyska ockupationen uppgav folk i byar i 
Grekland och militära trupper som var isolerade på ön Malta att 
de hade kost från carobträdet att tacka för sin överlevnad.  
     I dag är det många som upptäcker de positiva hälsofördelarna 
med carob, som är vitamin- och mineralrikt. Det innehåller 352 
mg kalcium per 100 gram, medan mjölk bara innehåller mellan 
120 och 130 mg per 100 gram. Carob har 81 mg fosfor per 100 g 

och 800 mg kalium per 100 g. Den är också rik på magnesium 
och innehåller natrium, järn, mangan, koppar och andra 
mineraler. Vitamin A, B, B2 och B3 ingår i carob, och möjligen 
D.  
     Jämfört med choklad är carob vida överlägsen och tycks inte 
ha några negativa bieffekter. Den innehåller t. ex. bara en bråkdel 
kalorier jämfört med choklad, och den är naturligt söt. Carob 
innehåller i motsats till choklad inte någon oxalsyra, som hindrar 
kroppens upptagning av kalcium. Carob är fri från koffein och 
teobromin, vilka är beroendeframkallande och kan förorsaka 
allergier. Carob innehåller ingen fenethylamin som kan utlösa 
migrän. Dessutom genomgår carob inte någon jäsningsprocess 
som choklad gör. Carob köps oftast i pulverform men kan också 
finnas i sirapsform. Carob är verkligen en Guds gåva för vår 
hälsa och vårt välbefinnande. 
 
Gits carobbollar    Carobshake 
Ingredienser:     Ingredienser: 
2 finrivna skalade äpplen   2 bananer 
2 1/2 dl finmalda solrosfrön  2 msk carobpulver 
1 1/2 dl kokosflingor    5 dl sojamjölk 
1 1/2 dl carobpulver    Ev. 1 msk honung eller 
1 dl blötlagda russin    dadelsirap. 
Ev. Vanilj     Kör allting till en slät  
Allt blandas till en smet som  massa i matberedare. 
får stå I kylen övernatten. 
Forma bollar som rullas i 
kokos. 
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