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¼ της κούπας (65g) λιωμένη μπανάνα. Για cakes, muffins, brownies. (Αν δε σας αρέσει η μπανάνα χρησιμοποιείστε την ίδια
ποσότητα πουρέ μήλου ή κολοκύθας ή αβοκάντο)
1 κ/σ κοπανισμένο λιναρόσπορο ή σπόρους chia με 3 κ/σ νερό, τα ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθούν και να δέσουν. Για
pancakes, βάφλες, ψωμιά, μπισκότα
1 κ/γ μαγειρική σόδα με 1 κ/σ ξίδι. Για muffins, κεικ.
3 κ/σ (60g) από το αγαπημένο σας βούτυρο ξηρών καρπών. Για pancakes, μπισκότα, brownies.
¼ της κούπας ανθρακούχο νερό για συνταγές ελαφριές και αέρινες όπως cakes.

Μπορούν να αντικατασταθούν σε ίση αναλογία με οποιοδήποτε αντίστοιχο φυτικό γαλακτοκομικό.
Το φρέσκο γάλα επίσης μπορεί να αντικατασταθεί με αραιωμένο με νερό γιαούρτι σε ίση ποσότητα (η μέτρηση γίνεται μετά την
αραίωση)

Λάδι καρύδας (λιωμένο) = Ελαιόλαδο ή λιωμένου βουτύρου (θα αλλάξει η γεύση)
Αλεύρι βρώμης = Νιφάδες βρώμης περασμένες από το multi ή αλεύρι φαγόπυρο.
Αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι  = Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
Αλεύρι ντίνκελ = Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του = Αλεύρι για όλες τις χρήσεις σε ίση ποσότητα + μπέικιν πάουντερ.
Αλεύρι χωρίς γλουτένη = Αλεύρι για όλες τις χρήσεις(θα χρειαστεί περισσότερο ψήσιμο)
Αλεύρι αμυγδάλου = Πούδρα αμυγδάλου ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Αλεύρι ρυζιού = Με αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Μέλι = Σιρόπι σφενδάμου
Φράουλες = Μύρτιλα, σμέουρα, αρώνια
Ταχίνι = Φυστικοβούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο κλπ
Λιωμένη μπανάνα = Πουρέ μήλου
Χουρμάδες (βασιλικούς ή απλούς) = Σταφίδες, δαμάσκηνα αποξηραμένα ή σύκα αποξηραμένα
Κακάο =Χαρουπόσκονη σε ίση ποσότητα
Baking powder: Η αντικατάσταση του μπορεί να γίνει με μαγειρική σόδα αλλά δεν είναι απλή και σίγουρα όχι σε ίση ποσότητα.
Θεωρητικά κάθε 1 κγ μπέικιν πάουντερ ισούται με 1/4 κγ μαγειρική σόδα + 1/2 κγ λεμόνι ή ξίδι ή πορτοκάλι ή γιαούρτι.

Αλεύρι καρύδας! 
Κρέμα καρύδας σε κονσέρβα!
Γάλα καρύδας σε κονσέρβα!
Χαρουπάλευρο!

Υποκατάστατα αυγού
1 αυγό=

Υποκατάστατα γαλακτοκομικών

Αντικαταστάσεις

Όλες οι παραπάνω αντικαταστάσεις ισχύουν και αντίστροφα!

Αναντικατάστατα
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