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• Fisk
• Fuldkornsmærket
• Nøglehullet
• Mejeriprodukter
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Fit, food and fun lab
I fit, food and fun lab skal vi have fokus på madlavning, hvordan man får energi i
hverdagen og det sociale omkring maden. Igennem forskellige aktiviteter skal vi “lege”
med sundhed og eksperimentere med at lave nem, lækker og sund hverdagsmad.

Fun
Det skal være sjovt at lære
om sundhed og derfor skal
du være med til at finde ud
af hvad sundhed er for dig
og hvordan man kan leve
sundt på en nem og billig
måde.

Fit
Igennem forskellige
aktiviteter sætter vi
fokus på sundhed og
snakker om, hvad der
kan hjælpe en til at
blive sundere.

Food
Vi skal lave en masse
lækker mad, hvor vi blandt
andet har fokus på den
gode smag. Du vil få
inspiration til hvordan du
laver billig hverdagsmad
og sundere snacks.
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Marijanne Kvist
• 21 år og bor i egen
lejlighed
• Studerer erhvervsjura og
er politisk aktiv i sin fritid
• Har en madklub med 2
andre piger
• Prøver at være aktiv så
meget som muligt med
gåture, løbeture og
cykelture
• Har boet på
døgninstitution i 12 år

Sundhed er mere end gulerødder og løbeture
Sundhed for mig er at have det godt, spise sundt og dyrke motion, men det er især
også vigtigt at have gode venner og være omgivet af mennesker som bakker mig
op i mit liv.
Jeg har det rigtig godt og går ikke meget op i kost, men tænker generelt over hvad
jeg spiser. Før i tiden gik jeg til dans og gymnastik, men pga. travlhed med studie,
så er det svært at gå til en sportsgren, så jeg forsøger at være aktiv ved at tage
cyklen, gå eller løbe en tur. Så er der søvn, som er en vigtig del af min sundhed.
Hvis jeg ikke sover nok, oplever jeg, at jeg kan blive mere hidsig, så søvnen
påvirker humøret rigtig meget. Derfor prioriterer jeg at få 7-8 timers søvn hver nat.
Det er vigtigt.

3

Marijanne Kvist
Jeg har ikke altid levet så sundt
Før jeg blev anbragt levede jeg ikke så sundt. Det var ikke altid at vi fik så meget at
spise og det vi fik, var i hvert fald ikke så sundt. Motion var der heller ikke noget
af, men det ændrede sig, da jeg kom på institution. Her fik jeg faste måltider dvs.
både morgenmad, middagsmad og aftensmad hver dag. Det var meget normal
dansk mad vi spiste på institutionen. Så blev jeg også meget aktiv og begyndte at
danse og efter flere år med dans begyndte jeg til gymnastik. Da jeg flyttede,
prøvede jeg at holde de daglige rytmer med måltider og sport. Når man er i en
rytme med måltider og sport, så er det meget nemmere.
”Da jeg boede på institution var jeg
ikke så interesseret i at lave mad,
men da jeg så flyttede hjemmefra,
så fandt jeg ud af, at jeg KUN
kunne lave kylling med kartofler og
det blev lidt kedeligt i længden”

Da jeg flyttede hjemmefra
I efterværn havde jeg en periode
hvor jeg ikke levede særlig
sundt. Det var svært at vænne
sig til at skulle bo alene. Så har
du kun dig selv og der er kun en
selv til at tage sig sammen. Man
har ikke længere andre til at
huske en på at spise, motionere
og få frisk luft. Det kræver
meget selvdisciplin. Men når jeg
lever sundt, så har jeg det bare
bedre og så har det klart en
vægtmæssig fordel.

4

Marijanne Kvist
Marijanne fandt motivationen til at lære at lave mad
Jeg var ikke særligt interesseret i at lave mad, da jeg boede på institution og da jeg
flyttede i min egen bolig, fandt jeg ud af at jeg kun kunne lave én ret. Efter lidt tid
blev jeg træt af at leve af kylling og kartofler hver dag, så jeg tog hjem på
institutionen og bad om hjælp til at lære at lave mad. Så lavede vi forskellige retter
og jeg fik rester med hjem. Det motiverede mig til at lave nye retter, da det jo
smagte meget bedre.

Gode råd fra Marijanne når du
flytter i egen bolig
Hvis jeg skal give et godt råd til andre
som skal flytte i egen bolig, så er det at
man holder fast i en daglig rytme, hvor
man spiser morgenmad, middagsmad
og aftensmad hver dag, også selv om
det ikke altid passer ind i programmet.
Det er en god idé, at lave en aftale med
sig selv med motion, f.eks. at man går
en tur hver aften. Et godt råd er også at
finde en nem og fleksibel måde at være
aktiv på f.eks. at løbe eller gå en tur om
aftenen eller om morgenen. Derudover
er det vigtigt med venner. Jeg har selv
lavet en madklub med nogle andre
piger fra min uddannelse, hvor vi laver
mad sammen en gang om ugen. Det er
positivt fordi vi får nogle gode snakke
og så har jeg lært at lave mere mad og
har fået evner i køkkenet som jeg ikke
havde før.
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Victor Scot Højholt Nygaard
• 16 år gammel og bor på
en institution i Jylland
• Går i 10. klasse
• Skal til at gå på
produktionsskole med
foto- og videolinje
• Har dyrket motocross,
men skal nu til at gå til
kampsport

Sundhed er både at spise varieret
og have gode venner
Sundhed er selvfølgelig at spise varieret, men der er også ok
at spise en pizza engang imellem og så er det vigtigt at
dyrke motion flere gange om ugen. Sundhed er også at være
i sunde omgivelser, hvor man har venner, som påvirker én
positivt - eksempelvis, at man ikke går sammen med andre,
som får en ud i kriminalitet mm.
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”Når jeg tager
ned og træner
bliver jeg glad af
det, så får jeg
det meget bedre
og tænker, at det
er godt gået.”

Victor Scot Højholt Nygaard
Jeg var en sukkergris
Inden jeg blev anbragt var jeg en
sukkergris og spiste meget
fastfood f.eks. meget tit
McDonald’s og levede bare usundt.
Så kom jeg på institution, hvor der
var en kostplan med varieret og
sund mad, men der var så en
periode, hvor jeg alligevel tog til
Vejle og spiste usundt.. Det var lidt
dumt. Nu spiser jeg sundt og
varieret som f.eks. lasagne med
salat og den slags.

Skal til at dyrke kampsport
Lige i øjeblikket er jeg ikke så god til at få dyrket sport, men jeg skal til at gå til kampsport.
Det er noget der hedder Maithai. Det kan være svært at holde fast i at dyrke motion, da man
nemt kan blive fristet til at spille playstation, sidde med telefonen og være sammen med
vennerne. Det kan nemt tage opmærksomheden fra at komme ud og være aktiv. Jeg har det
sådan, at det kan være lidt nederen under træning, fordi det er hårdt, men efter så får man en
følelse af, at man er i bedre humør.. Det der kan motivere mig til at dyrke motion er, at jeg
kommer til at se godt ud, og så må jeg bare bide det i mig. Når jeg tager ned og træner bliver
jeg glad af det, så får jeg det meget bedre og tænker, at det er godt gået.
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Victor Scot Højholt Nygaard
Det kan godt blive svært at flytte hjemmefra –
Det kræver gåpåmod!
Der hvor jeg bor nu er der ikke meget faste rammer og jeg skal selv i egen
lejlighed snart, så det bliver dejligt. Jeg kan sagtens lave mad, for jeg lavede
mad 2 gange om ugen på den institution, hvor jeg boede før.
Men jeg tror, det bliver svært at få lavet mad, for det er lettere at bestille
noget. Det kræver nok noget gåpåmod. Det sværeste bliver nok, at jeg ikke
er omringet af mennesker som lever meget sundt. Men jeg vil gøre mit
bedste for at få motion og få lavet mad.

Faste rammer og madplaner
kan være en stor hjælp
Da jeg var barn levde jeg sundt og
dyrkede motion. I 11-13 års alderen
sad jeg foran computeren hele tiden
og spiste chips, McDonald’s, pizza
og alle de der dårlige ting, og så
bliver man doven. Da jeg blev
anbragt blev det ændret, fordi der
var helt andre rammer med madplan
og faste måltider. Strukturen kan
godt være lidt nederen, men det er
også en stor hjælp.
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De oﬃcielle kostråd
Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

Spis frugt
og mange
grøntsager

Spis mere fisk

Vælg fuldkorn

Vælg
magert kød og
kødpålæg

Spis mindre
mættet fedt

Spis mad
med mindre
salt

Vælg magre
mejeriprodukter

Spis mindre
sukker

Drik vand
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Spis varieret, ikke for meget
og vær fysisk aktiv
Y-tallerknen:

Når du skal spise varieret og ikke for meget er det en god idé at spise mad efter
Y-tallerknen. Så får du det du har brug for fra de forskellige typer fødevarer!
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Spis varieret, ikke for meget
og vær fysisk aktiv
Spis varieret
Når du spiser varieret, får du både protein, kulhydrat, fedt, vitaminer og mineraler som gør
at din krop får alt det den har brug for, for at kunne holde sig sund og rask.

Sådan gør du..
• Spis mange forskellige typer af grøntsager, frugter og fuldkornsprodukter hver dag
• Veksl mellem forskellige typer af fisk, magert kød og kødpålæg henover ugen

Ikke for meget
For ikke at tage på eller tabe sig skal man som kvinde spise omkring 8200 kJ om dagen
og som mand skal man spise omkring 10300 kJ om dagen. Hvor mange kJ du skal have
afhænger af mange ting: hvor høj du er, hvor meget du vejer og hvor fysisk aktiv du er.
Jo mere du spiser jo flere kJ indtager du.
Noget mad indeholder flere kJ end andre. Disse madvarer er ofte usunde f.eks.

chokolade som indeholder 2100 kJ for 100 gram, hvorimod en gulerod
indeholder 150 kJ for 100 g. Derfor skal du prøve at holde igen med usunde
fødevarer og i stedet spise efter de 10 kostråd.

& vær fysisk aktiv
Som voksen skal du mindst bevæge sig 30 minutter hver dag og i mindst 10 minutter ad
gangen. Det er ligegyldigt om du går, cykler eller svømmer - bare du bliver forpustet!
Udover de 30 minutter er det en god idé at dyrke motion et par gange i ugen - du kan
f.eks. spille en fodboldkamp med vennerne eller tage et smut i svømmehallen.
Det vigtigste er, at du finder noget som du synes er sjovt og som gør dig forpustet.
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Spis frugt og mange
grøntsager
Frugt og grøntsager er rigtig gode fordi de indeholder mange vitaminer og
mineraler. Nogle af dem indeholder også mange fibre, som er med til at give en god
mæthedsfornemmelse og at holde maven i balance. I alt skal du have 6 stykker frugt og
grønt om dagen, hvilket svarer til ca. 600 g pr. dag. Mindst halvdelen skal være grøntsager,
da der er mere sukker i frugt.
Det er specielt grove grøntsager, der indeholder mange fibre, mens de fine grøntsager
indeholder knap så mange. Det er en god idé at spise en blanding af de to. I tabellen
nedenfor kan du se eksempler på begge slags:

Fine grøntsager

Grove grøntsager

Vidste du at...
Tørret frugt og oliven ikke tæller med i regnskabet?
Oliven indeholder meget fedt i forhold til andet frugt og
grønt og tørret frugt indeholder 6-7 gange mere energi
(kJ) end almindeligt frugt!
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Spis mere fisk
Det er rigtig godt at spise fisk fordi det indeholder næringsstoﬀer som er svære at
få andre steder fra. F.eks. indeholder fisk sunde fiskeolier og D-vitamin.
D-vitamin er med til at holde ens knogler sunde og stærke i samarbejde med kalk.
Da fisk indeholder disse og flere næringsstoﬀer skal du gerne have 350 g om ugen. Her
tæller alt fisk med, også det på dåse!
350 g svarer ca. til, at du spiser fisk til aftensmad et par gange om ugen og flere gange til
frokost.

Vidste du at...
Fiskeolie er vigtigt
for hjernen og
påvirker vores
humør og
hukommelse?

350 g er...
• 150 g rødspættefilet
• 35 g torskerogn
• 30 g sildefilet
• 35 g rejer
• 100 g makrel i tomat
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Vælg fuldkorn
Fuldkorn er godt fordi det indeholder mange vitaminer,
mineraler og fibre.
En af fordelene ved at spise fuldkorn er, at det mætter mere
og derfor hjælper det dig med at spise mindre og holde
vægten.
Fuldkorn betyder, at hele kornet er blevet brugt, altså kan
fuldkorn være fuldkornsmel, hele eller knækkede kerner.

I alt skal du have mindst 75 g fuldkorn
om dagen. Det kan du få ved at spise
f.eks. groft ris, pasta eller brød.
75 g fuldkorn svarer til 2 dl havregryn og 1
skive fuldkornsrugbrød:

Står der fuldkorn på pakken?
Tit og ofte står der ikke, hvor mange gram fuldkorn der er i
f.eks. pasta - men her kan du i stedet kigge på indholdet af
fibre.
Fuldkorn indeholder fibre og dem skal du have mellem 25
og 35 g af om dagen.
MEN, hvis du ikke kan holde styr på det hele kan du også
bare kigge efter fuldkornsmærket når du handler! Så er du
sikret, at der er et højt indhold af fuldkorn i produktet.
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Vælg magert kød og
kødpålæg
Magert kød og kødpålæg er godt fordi du undgår at få alt for meget mættet fedt,
men stadig får de gode ting som proteiner og mineraler fra kødet. Et af de vigtigste
mineraler i kød er jern, som findes i vores blod. Magert kød og kødpålæg indeholder under
10% fedt.

Magert pålæg (fedt under 10 %)

Ikke magert pålæg (fedt over 10%)

Vidste du at...
Udover fedt kan pålæg indeholde meget
salt?

Fødevarestyrelsen, August 2015.
undervisningsmateriale til voksne,
1. udgave Design: Mannov, Foto:
Iben Kaufmann

Derfor er det en god idé at kigge efter
nøglehulsmærket når du handler - så er du
sikker på at varerne ikke indeholder alt for
meget fedt, sukker og salt.
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Spis mindre mættet fedt
Mange danskere spiser for meget mættet
fedt og det er skidt fordi man kan få
hjertekarsygdomme.

Hvor kommer det fra?
Mættet fedt kan du få mange steder fra,
men kommer især fra animalske
produkter som smør, kød og ost.

Vidste du at...
Hvis fedtstof er fast i
køleskabet indeholder
det meget mættet fedt?
Hvis fedtstof derimod er
flydende i køleskabet
indeholder det meget
umættet fedt.

Derfor... anbefales det at du i stedet for at
stege i smør steger i olie, som er rig på
umættet fedt.
De olier som er sundest og bedst at stege i
er raps- og olivenolie.

Desuden findes umættet fedt også i
nødder, kerner, oliven og avocado.
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Spis mad med mindre salt
Danskerne får meget af deres salt fra forarbejdede produkter som brød, kødpålæg, ost og
færdigretter. Hver dag må du få op til 6 g salt, hvilket ikke er så meget hvis du spiser
forarbejdede produkter. Ved at lave flere af tingene selv kan du skære ned på dit
saltforbrug. Det ses tydeligt i nedenstående eksempel med pizza:

Købe-pizza

Hjemmelavet pizza

1,8 g salt pr. 100 g

0,8 g salt pr. 100 g

Tips og tricks

• Smag på maden før du salter
• Hav ikke en saltbøsse stående på bordet
• Kig efter det grønne nøglehul når du handler
• Krydder med krydderurter i stedet for salt
• Brug rester fra aftensmaden som pålæg
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Vælg magre
mejeriprodukter
Mejeriprodukter er en god kilde til
vigtige næringsstoﬀer som fosfor, jod,
kalk og vitaminerne riboflavin og B12.
Drik derfor mellem 1/4 og 1/2 liter af et
magert mælkeprodukt om dagen. Dvs.
af mælkeprodukter der max.
indeholder 0,7% fedt.
Udover at drikke mælk kan du
supplere med at spise syrnede
mælkeprodukter med max. 1,5% fedt
eller oste med max. 17% fedt (30+).

Vidste du at...
Mejeriprodukter er
en af de bedste
kilder til kalk?
Kalk er godt for
din krop fordi det
er med til at gøre
dine knogler
sunde og stærke.

Så meget fedt er der i mælkeprodukterne:
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Spis mindre sukker
Du bør spise mindre sukker fordi...
Tips og tricks:

For mange kJ i form af sukker, kan tage
pladsen for den sunde mad og det kan
gøre det svært at få de vitaminer og
mineraler, du har brug for.

• Drik max 1/2 l saft, sodavand eller
energidrik om ugen
• Spis mindre portioner, når du spiser
kage og slik
• Undgå at have kage, sodavand og slik
på lager - så spiser man det bare
• Byt evt. slikket ud med en lille
håndfuld mandler og lidt tørret frugt

Vidste du at...
Ca. 80 % af det sukker vi
spiser kommer fra slik,
sodavand, is og kager?
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Drik vand
Det er vigtigt at drikke vand fordi...
Kroppen består af ca. 65% vand og da du
mister vand ved bl.a. at svede er det vigtigt
at drikke vand for ikke at dehydrere.
I løbet af et døgn mister du så meget vand,
at du skal drikke omkring 1-1,5 l for at
kommer i væskebalance.
Hvis du sveder og/eller har det varmt skal
du drikke endnu mere!

Hvorfor ikke saft, cola eller juice?
Vidste du at...

Andre drikkevarer indeholder oftest mere
energi (kJ) end vand - vand indeholder
nemlig 0 kJ!

Hvis du ikke drikker
nok vand kan du
opleve et eller flere af
disse symptomer:

Udover vand indeholder kaﬀe og te heller
ingen kJ, medmindre man kommer sukker
og/eller mælk i.

• Hovedpine

Desuden tæller kaﬀe og te også med i
væskeregnskabet!

• Svært ved at
koncentrere sig
• Føle svimmelhed
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Dagskosteksempler
Dagskost?

Husk

På de følgende sider vil du
både se et eksempel på en
dagskost til en ung mand og
en ung kvinde. Ud for hvert
billede, kan du se, hvor mange
kJ der er i retten. Opskrifterne
på retterne, kan du finde her i
hæftet, så du selv kan lave
dem derhjemme.

at det blot er ét eksempel
på en dagskost, som kan
bruges som inspiration.
Der kan være mange
variationer. Det skal give
dig en idé om, hvilken
mængde mad du kan
spise i løbet af dagen, og
hvordan du kan fordele
det ud på 6 måltider.

Husk også på!
at antal kJ du skal
indtage afhænger
af din højde, vægt
og aktivitetsniveau.
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Ung fyr
10300 kJ

Morgenmad
• 1 stor portion havregryn
m. mælk
• 2 spsk. rosiner

2050 kJ

Formiddag

• 2 pestosnegle
• 1 gulerod

1130 kJ

Frokost

• 2 sandwich m.
kyllingesalat og grønt
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2565 kJ

Ung fyr
10300 kJ

Eftermiddag

• 1 pære
• 1 kanelsnegl

770 kJ

Aftensmad

• 1 portion spicy
tomatsuppe m.
hjemmelavede “tortillachips”

2325 kJ

Dessert

• Guleordspandekager m.
æble, vaniljedressing og
hakkede mandler
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1460 kJ

Ung kvinde
8200 kJ

Morgenmad
• 1 mellem portion A38
• 1 banan

1160 kJ

• 1 portion hjemmelavet
müsli

Formiddag

• 1 pestosnegl
• 2 gulerødder

710 kJ

Frokost

• 2 wraps m. tunsalat
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1810 kJ

Ung kvinde
8200 kJ

Eftermiddag

• 1 æble
• 20 g peanutbutter

760 kJ

Aftensmad

• 1/4 tærte m. laks og
spinat

3045 kJ

• Kålsalat m. æble

Dessert

• 1 pære
• 1 kanelsnegl
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715 kJ

Opskrifter
På de følgende sider er der opskrifter på de retter vi har lavet igennem de tre
temaaftener og opskrifter fra dagskosten.
Der står beskrevet hvilke råvarer du skal bruge og der er lavet en fremgangsmåde med
tekst og billeder.
Der vil både være morgenmadsopskrifter, opskrifter til madpakken, opskrifter til lækre
mellemmåltider samt sunde og nærende aftensmadsopskrifter.

Dagskost
• Hjemmelavet müsli______________________________________________________s. 29
• Pesto-/kanel-/kakaosnegle_______________________________________________s. 31
• Burgerboller____________________________________________________________s. 37
• Sandwich m. kyllingesalat________________________________________________s. 39
• Wraps m. tunsalat_______________________________________________________s. 41
• Spicy tomatsuppe med oksekød, bønner og “tortilla-chips” __________________s. 43
• Tærte med laks og spinat ________________________________________________s. 45
• Kålsalat________________________________________________________________s. 47
• Gulerodspandekager____________________________________________________s. 49

Første temaaften
• Grøntsagsstænger med hummus og dilddressing___________________________s. 51
• Friske forårsruller med peanutbuttersauce_________________________________s. 53
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Opskrifter
Anden temaaften
• Chili sin carne ___________________________________________________________s. 55
• Frikadeller_______________________________________________________________s. 57
• Rösti & kålsalat __________________________________________________________s. 59
• Rodfrugtspomfritter og salat_______________________________________________s. 61
• Pitabrød med kålsalat_____________________________________________________s. 63
• Nuddelsalat______________________________________________________________s. 65
• Æblemuﬃns med kanel ___________________________________________________s. 67
• Sprøde kikærter__________________________________________________________s. 69
• Sunde æbleskiver________________________________________________________s. 71
• Banan-is(konfekt) ________________________________________________________s. 73
• Smags-kompasset_______________________________________________________s. 75

Tredje temaaften
• Fiskefrikadeller __________________________________________________________s. 77
• Fiskeburger _____________________________________________________________s. 79
• Spicy laks_______________________________________________________________s. 81
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Hjemmelavet müsli
14 portioner á 30 g

Ingredienser
2 spsk. honning
75 g grofthakkede mandler
50 g solsikkekerner
25 g sesamfrø
200 g havregryn
25 g tørret abrikos skåret i tern
25 g tørrede tranebær

Fremgangsmåde
Mål alle ingredienser af og hak det, der skal hakkes. Varm
de 2 spsk. honning på en pande over medium til høj
varme og hold godt øje med, at det ikke brænder på.
Når honningen er smeltet tilsættes mandler og kerner.
Der røres rundt i blandingen til mandlerne har fået lidt
farve. Herefter tilsættes havregryn og sesamfrø. De steger
med til de også er dækket af honning og har fået lidt
farve. Derefter slukkes der for blusset og de tørrede
frugter/bær bliver vendt i müslien, som derefter hældes
over på en bageplade eller rist dækket med bagepapir,
hvor müslien køler af.
Når müslien er afkølet kan den brækkes i mindre stykker
og er klar til spisning.
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Tips & tricks
• Byt hakkede mandler ud
med andre hakkede
nødder
• Byt kerner og frø ud med
andre, f.eks.
græskarkerner og hørfrø
• Byt de tørrede abrikoser
og tranebær ud med
f.eks. dadler, figner eller
rosiner.

Trin for trin
Ingredienser

Smelt honningen

Steg mandler i honning til de får farve

Tilsæt frø, kerner og havregryn

Lad det køle af på bagepapir

Opbevar i lufttæt beholder
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Snegledej
27 stk

Ingredienser
1 ½ dl havregryn
½ dl hørfrø
½ dl solsikkekerner
½ dl sesamfrø
2 ½ dl vand
1 tsk. salt
½ dl sukker
3 spsk. olie
1 dl håndvarmt vand + 25 g gær

Chokosnegle

3 dl fuldkornshvedemel
5 dl hvedemel
Mælk til pensling

Tips & tricks
Lav én portion snegledej, men lav 3 forskellige
snegle ved at dele dejen i tre og lave 3 slags
fyld - så får man 9 af hver slags!

Fremgangsmåde
Udblød havregryn, frø og kerner i 2 ½ dl vand i ca. 10 minutter til det får samme
konsistens som en grød. Herefter blandes salt, sukker og olie i dejen. Gæren røres ud i
den ene dl håndvarme vand og blandes derefter i dejen. Herefter tilsættes fuldkorns- og
hvedemelet lidt efter lidt og dejen æltes til den er glat og ensartet.
Stil dejen til hævning i 45 minutter.
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Trin for trin
Blandes i en skål - lad hvile 15 min.

Gæren opløses i 1 dl vand

2 dl vand, 1 ½ dl frø, 1 ½ dl havregryn, ½ dl
sukker, 3 spsk. olie & 1 tsk. salt

Tilsæt de 2 typer mel lidt ad gangen

Ælt dejen og lad hæve i 45 min.

Rul dejen ud i en aflang rektangel
Tips og tricks
Du kan med fordel dele dejen i tre
og rulle den ud af tre omgange så kan du også lave alle 3 slags
snegle på én gang!
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Sneglefyld
Pestofyld
27 stk

9 stk

12 tsk. grøn eller rød pesto

4 tsk. grøn eller rød pesto

3 dl revet ost (13 % fedt)

1 dl revet ost (13% fedt)

Kanelfyld
27 stk

9 stk

3 bananer

1 banan

1 ½ dl rosiner

½ dl rosiner

4 ½ spsk. kanel

1 ½ spsk. kanel

Kakaofyld
27 stk

9 stk

3 bananer

1 banan

1 ½ dl rosiner

½ dl rosiner

3 spsk. kakaopulver

1 spsk. kakaopulver

33

Sneglefyld
Fremgangsmåde
Pestofyld
Lav først en snegledej. Efter den første hævning rulles dejen ud i en rektangel med en
bredde på omkring 20 cm.
Pestoen smøres på dejen (efterlad gerne lidt plads til lukningen) og ost drysses henover
den første ⅓-del af dejen.
Så rulles snegledejen til en aflang pølse som deles i 27 lige store stykker. Alle sneglene
mases flade på en plade med bagepapir og de stilles til efterhævning i 45 min. Ovnen
forvarmes til 200 grader.
Efter efterhævningen pensles sneglene og bages midt i ovnen (1 plade af gangen) i 7-9
minutter, indtil de er flot gyldne og lyder hule når man banker dem på bunden.

Kakao-/kanelfyld
Lav først en snegledej. Mens dejen hæver kan man med fordel lave fyldet.
Kom bananer og rosiner i en blender og blend det hele til en nogenlunde ensartet masse
uden for store rosin-klumper. Massen tages ud af blenderen og hældes i en skål, hvor
man blander enten kakao eller kanel i. Nu er fyldet klar.
Når dejen er færdig med at hæve rulles den ud i en rektangel med en bredde på omkring
20 cm. Fyldet smøres henover stort set alt dejen, men efterlad gerne en 2-5 cm så
sneglene kan lukkes.
Så rulles snegledejen til en aflang pølse som deles i 27 lige store stykker. Alle sneglene
mases flade på en plade med bagepapir og de stilles til efterhævning i 45 min. Ovnen
forvarmes til 200 grader.
Efter efterhævningen pensles sneglene og bages midt i ovnen (1 plade af gangen) i 7-9
minutter, indtil de er flot gyldne og lyder hule når man banker dem på bunden.
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Trin for trin
Ingredienser til pestofyld

Smør pesto på dejen og drys ost på 1/3

Rul dejen og del i 9/27 lige store skiver

Læg dem på bagepladen og mas!

Bages v. 200 grader i 7-9 min.

Stil sneglene til efterhævning i 45 min.
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Trin for trin
Ingredienser til kanel/kakao-fyld

Bananer og rosiner blendes

Dejen rulles ud i en aflang rektangel

Fyldet smøres på dejen

Rul dejen og del i 9/27 lige store skiver Hæv i 45 min. og bag v. 200 C i 7-9 min.
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Burgerboller
14 stk

Ingredienser
5 dl lunkent vand
25 g gær
1 tsk. sukker
1 tsk. salt
3 spsk. olie
6 dl grahamsmel
3 dl havregryn
5 dl fuldkornshvedemel
1 æg til pensling
½ dl sesamfrø

Fremgangsmåde
Udblød gæren i det lunkne vand og tilsæt salt, sukker og olie. Rør rundt og tilsæt
grahamsmel og havregryn. Dejen kan med fordel trække lidt, ca. 5-10 minutter. Rør rundt
og tilsæt fuldkornshvedemel lidt efter lidt. Det er ikke sikkert du får brug for alt melet. Ælt
dejen til den er glat, ensartet og ikke længere klæber til fingrene.
Lad dejen hæve overdækket et lunt sted i en time.
Del dejen i 14 og rul dem til ensartede boller som trykkes flade (1-2 cm høje). Bollerne
stilles til efterhævning i ½ time. Forvarm ovnen til 200 grader.
Efter den halve time pensles bollerne med ægget og drysses med sesamfrø. Kom
bollerne i ovnen ved 200 grader i 10-15 minutter indtil de er gyldne og lyder hule når man
banker dem under bunden.
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Trin for trin
Ingredienser

Ælt ingredienserne sammen, lad hæve 1 time

Lav 14 1-2 cm høje boller, hæv 1/2 time

Pensl m. æg og drys m. frø

Bag v. 200 C i 10-15 min.

Tips & tricks
Bollerne kan bruges til både
burgerboller og sandwichboller!
De kan også drysses med f.eks.
birkes eller nigellafrø i stedet for
sesam.
Lav dem om til müsliboller ved at
bytte havregryn ud med müsli.
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Sandwich med kyllingesalat
2 personer

Ingredienser
4 små burgerboller (se
opskrift s. 37)
4-8 blade icebergsalat
⅓ agurk
1 tomat
Kyllingesalat:
1 dl cremefraiche
1 dl A38
1-2 spsk. karry
2 stængler bladselleri
½-1 æble
1 kyllingefilet

Fremgangsmåde
Lav burgerboller. Lad dem køle af.
Lav kyllingesalaten ved at tage en rest kylling eller stege en kyllingefilet - lad den/det køle
af. Bland cremefraiche, A38 og karry sammen til en dressing. Smag til med salt og peber.
Skyl og skær æble og bladselleri ud i fine stykker som blandes i dressingen. Når kyllingen
er kølet af skæres den i tern og blandes i dressingen, lad det evt. trække i køleskabet lidt
inden den serveres.
Skær burgerbollerne over og kom iceberg, agurk, tomat og kyllingesalat på. Kan pakkes i
film, madpapir eller sølvpapir og tages med på madpakken.
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Trin for trin
Ingredienser til kyllingesalaten

Steg kyllingefileten

Hak æble og selleri og bland i dressingen

Skær agurk og tomat

Saml sandwichen

Servér straks eller tag med på madpakken
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Wraps med tunsalat
2 personer

Ingredienser
4 små fuldkornstortillas
¼ lille spidskål
⅓ agurk
1 tomat
Tunsalat:
1 dåse tun i vand
½ dl A38
½ dl cremefraiche
1 lille dåse majs
½ rødløg
Salt og peber
Evt. citronsaft

Fremgangsmåde
Lav først tunsalaten. Dræn tunen for vand og kom den i en skål sammen med de resterende
ingredienser og rør rundt til tunstykkerne har en passende størrelse. Smag til med salt,
peber og evt. citronsaft.
Skyl og skær grøntsagerne ud i passende størrelser. Kom lidt tunsalat, kål, tomat og agurk
ind på midten af tortillaen - bare så den stadig kan lukkes.
Hvis den skal med på madpakke, kan den med fordel rulles ved at folde enderne ind og
derefter rulle den sammen, så begge ender er lukkede. Derefter kan den pakkes i madpapir
og den kan skæres halvt over og pakkes samlet ind i staniol. Så er den spiseklar i
frokostpausen.
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Trin for trin
Bland ingredienserne til tunsalaten

Skær grøntsagerne ud

Rul pandekagerne og spis!
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Spicy tomatsuppe med oksekød,
bønner & “tortilla-chips”
3-4 personer

Ingredienser
1 spsk. olie
3 løg
2 fed hvidløg
250 g oksekød
1 liter bouillon
1 ds. kidneybønner
1 ds. hakkede tomater
1 tsk. spidskommen
1 spsk. paprika
½ tsk. cayennepeber
1 tsk. salt

Fremgangsmåde

Peber

Forvarm ovnen til 200 grader med varmluft.

50 g pasta

Svits løg og hvidløg i olien. Tilsæt nu oksekød og svits
med til det har taget farve. Tilsæt bouillon, bønner, tomat
og krydderier. Lad suppen koge kortvarigt under låg.
Tilsæt nu pasta og kog til den er næsten færdig. Rør
cremefraiche sammen med mel og rør i suppen som
jævning. Kog suppen kort og den er klar.

100 g cremefraiche
1 spsk. hvedemel
“Tortilla-chips”:
3 fuldkornstortillas

Drys fuldkornstortillas med paprika og kom dem i ovnen
1-3 tsk. paprika (alt efter smag) ved 200 grader varmluft i ca. 8 minutter - men hold godt
øje! De må ikke blive for mørkebrune!
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Trin for trin
Ingredienser til suppen

Steg løg og hvidløg i olie

Tilsæt kød og brun

Tilsæt tomat, bønner, bouillon, pasta og krydderier

Krydr tortillas og bag v.
200 C i 7-8 min.

Rør cremefraiche og mel, bland i når
pasta er næsten færdig
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Tærte med laks og spinat
4 personer

Ingredienser
Tærtebund:
1 æg
1 spsk. olie
1 ¼ dl A38
ca. 4 dl fuldkornshvedemel
Fyld:
2 laksefileter
10 kugler frossen hakket
spinat

Fremgangsmåde

1 spsk. olie
225 g hytteost
1 ½ dl A38
3 æg
Salt, peber og muskatnød

Forvarm ovnen til 200 grader. Bland alle ingredienser til
tærtedejen sammen i en skål til en ensartet masse.
Pensl tærtefadet. Rul dejen ud i en cirkel, der er stor
nok til at dække tærtefadet og flyt den over i fadet.
Pres dejen fast i fadet og prik huller i bunden med en
gaﬀel.

Skær de 2 laksefileter i mundrette bidder og steg dem i olien på en varm pande til de er
næsten færdigtilberedt. Ved siden af laksen kommes de 10 spinatkugler, som kan tø op
på panden mens laksen steger. Når det hele er stegt færdigt/tøet op slukkes der for
blusset og resten af fyldet laves.
Bland hytteost, A38 og æg sammen til en ensartet masse. Krydr med salt, peber og
muskatnød. Tilsæt 50 g ost til fyldet sammen med laks og spinat.
Fyldet fordeles på tærtebunden og den resterende ost drysses over tærten. Tærten
kommes i ovnen og bager i ca. 35 minutter til osten er smeltet og gyldenbrun.
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Sektion 19

Uden navn

Trin for trin
Bland ingredienserne

Fyld tærtedejen i fad og prik med gaﬀel

Steg laks og spinat

Fyldet blandes

Fyld tærten og drys m. ost

Bag v. 200 C i 30-35 min.
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Kålsalat
1 person

Ingredienser
¼ spidskål (lille)
1 æble
Dressing:
1 tsk. olie
1 tsk. eddike
½ tsk. honning
½ tsk. sennep
2 tsk. sesamfrø

Fremgangsmåde
Snit kålen meget fint og skær æblet i tern. Bland alle ingredienser til dressingen og smag
til med de forskellige komponenter. Hæld dressingen ud over salaten lige inden den skal
spises.
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Trin for trin
Ingredienser til kålsalaten

Snit spidskålen i fine strimler

Skær æblet ud i tern

Bland dressingen og hæld over salaten
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Gulerodspandekager
2 personer

Ingredienser
1 dl mel
Lidt salt
1 tsk. sukker
Evt. 1 tsk. kardemomme
1 æg
1 dl mælk
1 spsk. olie
1 reven gulerod
Topping:
1 æble
1 spsk. A38
1 spsk. cremefraiche
1 tsk. vaniljesukker
Evt. 5 mandler

Fremgangsmåde
Riv guleroden. Bland mel, salt, sukker og kardemomme. Tilsæt æg og mælk og pisk det
hele godt sammen. Tilsæt den revne gulerod. Panden varmes op og der tilsættes lidt
olie. Hæld lidt dej ud på den varme pande, drej hurtigt, så dejen fylder hele panden i et
tyndt lag. Pandekagen vendes når den er stiv. Pandekagerne stables eller foldes
sammen og holdes varme.
Topping: Riv æblet. Bland A38, cremefraiche og vaniljesukker sammen i en skål. Put det
hele ovenpå en nylavet pandekage. Du kan evt. drysse med lidt mandler eller nødder.
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Trin for trin
Ingredienser til dejen blandes

Fordel lidt dej på panden og steg

Ingredienser til dressing

Bland dressing, riv æble og hak mandler

Kom æble, dressing og hakkede
mandler på pandekagen og servér!

Tips & tricks
I stedet for gulerod kan
man også rive squash i
pandekagerne.
Hvis man ikke har
cremefraiche kan man
sagtens undvære og bare
lave dressingen på
yoghurt, så er der også
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Grøntsagsstænger med
hummus og dilddressing
ca. 12 personer

Ingredienser
Grøntsagsstave:
5 agurker
9 store gulerødder
4 peberfrugter
Hummus:
1 ds. kikærter
Evt. 3 tsk. tahin
1 ½ tsk. spidskommen

Fremgangsmåde

1 tsk. citronsaft

Grøntsagsstænger:

2 spsk. olie

Skær enderne af agurken og del den i 3 lige store dele som
herefter deles i 4 på langs.

½ dl vand
Salt, peber
Dilddressing:

Skræl gulerødderne og skær enderne af. Del gulerødderne i 2
lige lange dele og del dem i 4 på langs.

2 ½ dl fromage frais

Tag det midterste af peberfrugten ud sammen med alle
kernerne og del hver peberfrugt i passende stænger.

½ tsk. honning

Hummus:

1 bdt. dild
1 fed presset hvidløg

Skyl kikærterne og kom dem i en skål med de andre
ingredienser. Blend ingredienserne til en ensartet masse og
smag til.

Salt, peber, citronsaft

Dilddressing:
Hak dilden fint og bland sammen med de andre ingredienser.
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Trin for trin
Ingredienser til hummus

Skyl kikærter

Bland alle ingredienser og blend

Smag til og server

Ingredienser til dilddressing

Hak dild, pres hvidløg og bland
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Friske forårsruller med
peanutbuttersauce
14 stk.

Ingredienser
Forårsruller:
1 spsk. olie
1 chili
1 fed hvidløg
Salt, peber
300 g kylling
14 stk. rispapir
2 avocado
1 mango
1 stor peberfrugt

Fremgangsmåde

2 gulerødder

Skær kyllingen i mindre stykker, krydr med salt og peber og steg
den i olie sammen med finthakket chili og hvidløg. Lad den køle
af.

1 agurk
¼ spidskål (lille)
Lidt basilikum
Peanutbuttersauce:

Skyl og skær grøntsagerne i 5-6 cm lange tynde stave.
Hav alt fyldet klar og indenfor rækkevidde. Fyld et fad op med
fingervarmt vand.

1 dl peanutbutter

Dyp det første rispapir i fadet med vand og læg det derefter over
1 fed hvidløg
på et skærebræt, hvor du lægger lidt af alt fyldet på midten af
rispapiret. Bagefter skal den rulles. Bøj først den ene ende ind
1 ½ spsk. revet ingefær
over fyldet, klap siderne ind over (så man lukker enderne) og rul
2 spsk. soja
til sidst rispapiret stramt rundt om fyldet. Læg hen på et fad og
gentag indtil du har 14 forårsruller.
2 spsk. sød chili sovs
Vand
4 spsk. presset limesaft

Peanutbuttersauce: Pres hvidløg, riv ingefær og bland sammen
med de øvrige ingredienser.
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Trin for trin
Ingredienser

Steg kyllingen m. chili og hvidløg

Hak alle grøntsagerne i små stænger

Hav alt fyldet klar

Placér fyldet

Fold og rul forårsrullerne
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Chili sin carne
Ca. 4 personer

Ingredienser
1 spsk. olivenolie
1 løg, hakket
2 fed hvidløg, presset
1 chili
¼ knoldselleri i tern
1 peberfrugt i tern
¼ kålhoved
1 ds. hakkede tomater
1 ds. kidneybønner i
chili
1 ds. majs
1 spsk. paprika
2 tsk. spidskommen
Salt og peber
Evt. lidt chilipulver

Fremgangsmåde
Kog de brune ris. I en anden gryde svitses løg, hvidløg og chili i olivenolien. Peberfrugt,
knoldselleri, kål, hakkede tomater, skyllede kidneybønner og majs tilsættes.
Retten koger til risene er færdige og smages til med salt og peber.
Vil man have den lidt stærkere, kan man også tilsætte chilipulver eller cayennepeber.
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Trin for trin
Ingredienser

Svits hvidløg, løg og chili

Pres hvidløg og hak løg og chili

Hak knoldselleri, kål og peberfrugt

Svits med i gryden sammen
med majs

Bland tomat, bønner og
krydderier i og kog
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Frikadeller
4-5 personer

Ingredienser
400 g hakket kalv og
flæsk, hakket kylling
eller hakket oksekød
(3-7%)
1-1 ½ tsk. groft salt
1 knivspids peber
¾ dl hvedemel
1 æg
½ løg
1 dl mælk
Olie til stegning
Serveringsforslag: Frikadeller m. rösti og kålsalat

Fremgangsmåde
Rør kødet sejt med salt. Tilsæt peber, mel, æg og finthakket løg. Rør farsen til en ensartet
masse. Bland mælk i lidt af gangen og rør indtil den bliver smidig. Lad farsen hvile i
køleskab i 30 min.
Varm olie på en pande, form frikadellerne i hånden med en ske og sæt farsen på panden.
Steg frikadellerne over middel varme i ca. 5 min.
Når du trykker på frikadellen skal saften, der kommer ud være klar, så er den færdig.
Server med f.eks. rösti, rodfrugtspomfritter, nuddelsalat, kålsalater eller i pitabrød.
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Trin for trin
Ingredienser

Tilsæt lidt mælk af gangen

Rør farsen stiv med salt og tilsæt æg og mel

Når den er blød og glat, stil på køl i 1/2 time

Steg frikadellerne på panden i
lidt fedtstof

Server frikadellerne med fx
rodfrugtspomfritter og salat
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Rösti og kålsalat
2 personer

Ingredienser
Rösti:
150 gram kartofler
100 gram knoldselleri
1-2 æg
½-1 spsk.. mel 
½ løg
Spidskommen,
cayennepeber, paprika,
salt og peber
Kålsalat:
¼ spidskål el. rødkål
½ æble
1 gulerod
Dressing:
2 spsk. A38
½ tsk. honning
1 tsk. sennep

Fremgangsmåde
Rösti:
Skræl kartoflerne og knoldsellerien. Skær knoldsellerien ud i
mindre dele og riv det på et rivejern, sammen med kartoflerne.
Man kan med fordel bruge en foodprocessor og køre
kartoflerne og knoldsellerien igennem to gange. Hak løg og
tilsæt det til de revne kartofler og knoldselleri. Rør æggene i og
tilsæt melet. Tilsæt til sidst krydderierne og rør det hele godt
sammen. Form med en ske små klatter som du sætter på en
varm pande. Vend dem efter 5 minutter.
Kålsalat:

½ tsk. olie

Snit spidskålen i fine strimler, skær æblet i tern og riv
guleroden.

½ tsk. eddike

Dressing:
Bland alle ingredienser til dressingen, smag til og hæld over
salaten lige inden servering.
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Trin for trin
Ingredienser til rösti

Riv kartofler og selleri groft

Bland med 2 æg, mel og krydderier

Tilsæt mel og bland

Steg på panden, vend efter 5 min.

Serveres med salat og f.eks. frikadeller
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Rodfrugtspomfritter og
salat
2 personer

Ingredienser
Pomfritter:
1-2 pastinakker
2 gulerødder
2 små rødbeder
6 små kartofler
1 spsk. olie
Salt, peber
Salat:
¼ spidskål
½ æble
½ agurk
1 gulerod
50 g knoldselleri
Dressing:
3 spsk. A38

Fremgangsmåde
Pomfritter:
Skræl rodfrugter og kartofler og skær dem i både til pomfritter. Kom
dem i en frysepose med lidt olie og krydderier og bland det godt
sammen. Hæld det ud på en bageplade med bagepapir og bag i
ovnen i 30-40 min. v. 200 C.
Salat:

½ tsk. karry

Mens pomfritterne er i ovnen skæres spidskål i fine strimler. Æble,
agurk, gulerod og knoldselleri skæres i små tern og blandes med
kålet.

½ tsk. eddike

Dressing:

½ potte dild

Bland alle ingredienserne til dressingen, smag til med salt og peber.

Salt, peber

Hæld dressingen over salaten og server sammen med pomfritterne.

½ tsk. honning
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Trin for trin
Ingredienser til pomfritter

Skræl og skær ud i både

Bland i pose med olie og krydderier og bag Ingredienser til salat og dressing

Skær grøntsagerne ud i små tern
og bland sammen med dressing

Server rodfrugtspomfritter og
salat med f.eks. frikadeller

62

Pitabrød med kålsalat
2 personer

Ingredienser
4 pitabrød
½ lille spidskål
Kød eller fisk, f.eks.
frikadeller
Dressing:
25 g feta (under 17%
fedt)
3 spsk. A38
1 tsk. limesaft
½ tsk. honning
1 fed hvidløg

Tips & tricks

Fremgangsmåde
Skær spidskålet i fine strimler.
Bland feta, A38, limesaft, honning og et presset fed
hvidløg til dressingen. Smag til med salt og peber.
Varm pitabrødene enten i ovnen eller brødristeren
efter anvisning på pakken.
Bland kål og dressing sammen. Skær kød i strimler,
f.eks. frikadeller.
Saml pitabrødene og server.
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Pitabrød kan fyldes med
næsten alt! De er specielt gode
at fylde med rester, som f.eks.
her - frikadeller og kålsalat
med dressing.
Det kunne også sagtens være
f.eks. kylling, æg, rejer eller
hakkebøf sammen med
iceberg, kål, agurk, majs,
peberfrugt eller revet gulerod.

Trin for trin
Ingredienser til kålsalaten

Snit spidskålen i fine strimler

Ingredienser til dressingen

Bland dressingen og hæld over salaten
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Nuddelsalat
2 personer

Ingredienser
100 g fuldkornsnudler
¼-½ spidskål el. rødkål
½ mango
Dressing:
1 chili
2 tsk. revet ingefær
1 tsk. limesaft
1 tsk. soya
2 tsk. olie
½ tsk. honning

Fremgangsmåde
Sæt vand over at koge og kog nudlerne efter anvisning på
pakken. Når de er kogt færdig drænes vandet fra og nudlerne
skylles med koldt vand og køles af.
Imens nudlerne køles af, skæres kålen i fine strimler og
mangoen i tern.
Herefter laves dressingen til salaten. Hak en chili i små tern, riv 2
tsk. ingefær (fint) og bland med limesaft, soya, olie og honning.
Til sidst blandes nudler, kål, mango og dressing i en skål og
serveres med f.eks. frikadeller.
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Tips & tricks
Hvis man er vild
med stærk mad kan
man også sagtens
lave stærkt tilbehør
til salaten.
F.eks. kan man lave
spicy frikadeller eller
fiskefrikadeller til.

Trin for trin
Ingredienser til salat og dressing

Sæt vand over

Kog nudler efter anvisning på pakken

Skær kål i strimler og mango i tern

Hak chili, riv ingefær, pres hvidløg og
bland med olie, soya, lime og honning

Servér salaten med f.eks.
frikadeller
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Æblemuﬃns med kanel
10 stk.

Ingredienser
2 bananer
2 æg
1 stort æble eller 2
små
1 spsk. brun farin +
lidt ekstra til toppen
50 gram havregryn
50 gram mel
1 tsk. bagepulver
1 tsk. vaniljepulver

Fremgangsmåde
Kom æg og brun farin (1 spsk.) i en skål og pisk med elpisker indtil det er lysebrunt og
luftigt. Tilsæt bagepulver, vaniljepulver og havregryn og bland godt rundt.
Mos bananerne i en skål og kom dem i dejen. Tilsæt mel.
Skær lidt af æblet i små firkanter og riv resten. Tilsæt firkanterne og det revne æble til
dejen og fordel dejen 10 muﬃnsforme. Hvis man bruger store muﬃnsforme skal dejen
fordeles i mindre end 10 forme.
Drys muﬃns med brun farin og kom dem i ovnen ved 190 C i 15-20 min.
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Trin for trin
Ingredienser

Pisk til lysebrunt og luftigt

Mos bananerne i en skål

Skær noget af æblet i tern og riv resten

Drys med brun farin

Bag i ovnen ved 190 C i 15-20 min.
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Sprøde kikærter
Ca. 6 portioner

Ingredienser

Fremgangsmåde

1 ds. kikærter

Kikærter blandes med krydderierne og kommes på
bageplade med bagepapir. Pladen stilles i ovnen ved 200 C i
20-30 min. Lad kikærterne køle af inden de hældes i en skål.

2-3 tsk. paprika
1-2 tsk. spidskommen
1 knivspids
cayennepeber (eller
mere efter smag)

Tips & tricks
De sprøde kikærter smager
også godt oven på en lækker
salat i stedet for croutoner.
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Trin for trin
Ingredienser

Skyl kikærterne

Bland i pose med krydderier

Bag i ovnen ved 200 C i 20-30 min.
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Sunde æbleskiver
Ca. 12 stk

Ingredienser
1 æble

Tips & tricks

½-1 spsk. kanel

Fremgangsmåde

Æblerne kan også drysses
med f.eks. ristet kokos eller
lakridspulver for lidt
variation.

Skær æblet i tynde skiver fra stilk til
blomst. Skær kernehuset ud af
skiverne. Læg dem på en
tallerken/fad/et stykke bagepapir og
drys kanel henover dem i et tyndt
lag med en si. Servér straks.
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Trin for trin
Ingredienser

Skyl og skær i skiver

Drys med kanel og servér straks
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Banan-is(konfekt)
Ca. 12 stk

Ingredienser
1 moden banan
1 spsk. peanutbutter
½ plade mørk chokolade
Evt. kokos eller hakkede
mandler til pynt

Fremgangsmåde
Skær bananen i tynde skiver. Kom et tyndt lag
peanutbutter mellem 2 bananskiver og stik en tandstik
igennem.
Sæt lidt vand over i en lille gryde og kom en skål i der
passer oveni gryden.
Hak chokoladen og kom den i skålen. Smelt chokoladen
over det næsten kogende vand.
Når chokoladen er smeltet hældes chokoladen henover
bananerne eller de dyppes i chokoladen.
Læg på lidt bagepapir på en tallerken/et fad og drys evt.
med kokos eller hakkede mandler.
Kom dem i fryseren i ca. 2 timer.
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Tips & tricks
Er der smeltet chokolade
tilovers kan man blande lidt
mandler, rosiner el.l. i. Kom
dem derefter i små klumper
på lidt bagepapir og køl af i
køleskabet til chokoladen
er størknet.

Trin for trin
Ingredienser

Stil en skål i en gryde, hvor vandet næsten koger

Skær bananen i tynde skiver Kom den hakkede chokolade i skålen og smelt

Smør peanutbutter på hver anden
bananskive og læg dem sammen

Overtræk bananerne med mørk
chokolade og læg på frost.
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Smagskompasset
Smagskompasset er godt at bruge fordi… det hjælper dig til at få alle 5
grundsmage med i måltidet. Når du får alle 5 grundsmage med i måltidet bliver du mere
mæt, får du nemmere ved at modstå søde sager bagefter og så smager maden bare bedre!

Sådan gør du…
Når du skal smage en ret, en dressing eller noget andet til, er
smagskompasset en god guide til, hvad der kan komme i for at
få det hele til at smage godt.
Smagskompasset viser dig hvilke råvarer, der smager af hvilke
grundsmage. Desuden kan du se i de små cirkler nedenunder
hvilke grundsmage der komplementerer hinanden - smager
noget bittert kan du tilsætte noget sødt for at få det til at
smage bedre.
De forskellige inddelinger i den store cirkel fortæller om det er
tilberedte råvarer eller friske råvarer. I den inderste cirkel er der
de tilberedte råvarer, i den næstinderste er der de forarbejdede
fødevarer og i den yderste er der eksempler på friske råvarer,
der ikke er forarbejdede - f.eks. citron i den yderste cirkel.

75

Smagskompasset
Salt
fint salt
flagesalt

kogesalt
fetaost

soya

mørk
chokolade

ansjoser

øl

syltede
tranebær

stegt
bacon

chutney
honning

brunede
kartofler

sirup

bouillon
svampe
balsamico

surdej

rabarberkompot

kokosmælk
marmelade

fisk

ketchup

sursød
sauce

karamelliserede løg

rå løg

parmesan

røget
fisk
brunet
kød

kaffe
rugbrød

soltørrede
tomater

sprængt
spidsbryst

grape

kød

kapers

ami
Um

Bitte
r

grøn peber

eddike

lime

surmælksprodukter
citron

rt
Su

Sø
dt
sødt balancerer syre
syre balancerer sødt

sukker

syre balancerer salt
salt balancerer syre

sødt balancerer bittert
bittert balancerer sødt
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umami fremmer salt
salt fremmer umami

Fiskefrikadeller
3 stk.

Ingredienser
220 g laks og/eller torsk
1 æg
1 dl mælk
1 tsk. salt
1 spsk. hvedemel
¼ tsk. peber
Evt. skal af ½ økologisk
citron
Evt. ¼ bundt dild

Fremgangsmåde
Fisken skylles under hanen i koldt vand. Lad
vandet dryppe af og kom fisken i en skål sammen
med æg, mælk, citronskal og saltet.
Blend fisken med en stavblender indtil massen er
jævn. Tilsæt hvedemel, peber og evt. hakket dild.
Varm en pande op med 1 spsk. olivenolie.
Fordel fiskefarsen i 3 store bøﬀer på panden.
Steg fiskebøﬀerne 4-5 min. på hver side indtil de
er fast i kødet.
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Tips & tricks
Kan du godt lide stærk
mad kan du også krydre
fiskefrikadellerne med
krydderier som: chili,
gurkemeje, spidskommen,
cayennepeber, paprika,
ingefær, hvidløg o.l.

Trin for trin
Ingredienser

Kom fisk, æg, salt og mælk i en skål

Blend det med stavblender

Tilsæt mel og bland i farsen

Varm panden op og kom
fedtstof på

Steg frikadellerne i 4-5 min. pr.
side indtil de er faste i kødet
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Fiskeburger
3 personer
Ingredienser
3 burgerboller (se
opskrift s. 37)
Fiskefrikadeller (se
opskrift s. 77)
Remoulade:
1 dl cremefraiche
2 spsk. mayonnaise
½ tsk. stødt karry
1 tsk. gurkemeje
(tilsættes primært for
farven og kan undlades)
½ tsk. salt
¼ tsk. peber
100 g blomkål
2 mellemstore
gulerødder
50 g drueagurker
Salat:
Agurk
Tomat
Spinat, iceberg el.l.

Fremgangsmåde
Lav burgerboller eller køb burgerboller med fuldkornslogoet på.
Begynd derefter på remouladen. Hak blomkål, drueagurker og
gulerødder fint. Bland sammen med de øvrige ingredienser.
Smag til med salt og peber. Lav fiskefrikadellerne og saml
derefter burgerne med spinat/iceberg, agurk og tomat.
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Trin for trin
Lav burgerboller

Lav fiskefrikadeller

Ingredienser til remoulade

Hak grøntsagerne fint

Tilsæt de resterende
ingredienser, bland og smag til

Saml burgerne
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Spicy laks
2 personer

Ingredienser
Spicy laks:
2 laksefileter
1 dl A38/yoghurt naturel
1 tsk. salt
½ tsk. cayennepeber
1 tsk. chili pulver
1 tsk. hvidløgspulver eller
1 fed hvidløg (presset)
Evt. 1 tsk. sennepsfrø
1 tsk. revet ingefær
1 tsk. gurkemeje
1 tsk. spidskommen
1 tsk. paprika
2 spsk. limesaft
Tilbehør:
Fladbrød/wraps/pitabrød/ris
Spinat/iceberg el.l.
Agurk
Tomat

Fremgangsmåde
Bland alle krydderierne i yoghurten. Skær
laksefileterne i tern og kom dem i marinaden. Fisken
har godt af at ligge lidt i marinaden og trække, hvis
man ikke har tid springer man det bare over.
Gør tilbehøret klar - altså snit salat, agurk, rå blomkål
og tomat og varm brød/kog ris.
Imens man forbereder tilbehøret kan man med fordel
stege laksen på en varm pande i lidt olie.

Rå blomkål
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Spicy laks
Ingredienser

Riv ingefæren fint

Pres hvidløget i marinaden

Bland ingredienserne til marinaden sammen

Bland laksen i marinaden

Steg laksen i lidt olie på panden
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Bløde cookies
6 stk.

Ingredienser
2 bananer
1 dl grovvalsede
havregryn
1 dl rosiner
1 dl hakkede
mandler
1 tsk. kanel
Evt. op til 30 g
mørk chokolade

Tips & tricks
Er du ikke vild med rosiner kan du sagtens bytte
dem ud med andet tørret frugt som f.eks. hakkede
abrikoser, tranebær eller hakkede dadler.

Fremgangsmåde
Mos bananerne og bland dem med de andre ingredienser. Fordel dejen i klatter på en
bageplade med bagepapir. Tryk klatterne flade, og bag dem ved 180 grader i 20 minutter.

83

Trin for trin
Ingredienser

Mos bananerne

Tilsæt resten af ingredienserne

Bland ingredienserne sammen

Mas flade og bag v.
180 C i 20 min.

Servér umiddelbart efter de er
taget ud af ovnen
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Sprøde cookies
14 stk.

Ingredienser
½ dl havregryn
½ dl sesamfrø
½ dl solsikkekerner
½ dl rosiner
30 g mørk chokolade
½ dl kokosmel
1 dl grahamsmel
3 spsk. hvedemel
½ tsk. bagepulver
½ dl rapsolie
1 dl vand
3 tsk. agavesirup/honning

Tips & tricks
Udskift solsikkekernerne med hakkede mandler og tilsæt
ekstra rosiner eller chokolade for at få ekstra sødme!

1 knsp salt

Fremgangsmåde
Tænd ovnen på 180 grader. Hak chokolade og rosiner i mindre stykker. Bland alle de tørre
ingredienser sammen og tilsæt derefter de våde. Rør blandingen godt sammen og fordel
dejen i 14 klatter fordelt på to bageplader med bagepapir.
Tag et ekstra stykke bagepapir og mas klatterne så flade som muligt. Husk derfor
mellemrum imellem klatterne.
Bag kagerne i ca. 10-15 min. indtil de er gyldne og lad dem køle af til de er faste og sprøde.
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Sektion 59

Uden navn

Trin for trin
Ingredienser

Hak chokolade og rosiner fint

Tilsæt resten af ingredienserne
og bland

Fordel dejen i 14 klatter på bageplader

Mas så flade som muligt med bagepapir
over og bag v. 180 C i 10-15 min.

Servér!
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Kakaokugler
35 stk.

Ingredienser
3 dl havregryn
2 spsk. kakao
12 friske dadler
½ dl kaﬀe eller
appelsinsaft
1 dl kokosmel

Fremgangsmåde

Tips & tricks

Udsten dadlerne. Kom dadlerne i skålen med
havregryn og kakao og tilsæt kaﬀe eller appelsinsaft.
Tilsæt evt. lidt mere kaﬀe/appelsinsaft, hvis
konsistensen ikke er våd nok.
Ælt massen godt med fingrene indtil den er blød og
stil den i fryseren i 10 min. eller i køleskabet i 30 min.
Tril kugler af massen og rul dem i kokosmel.
Opbevar dem på køl til de skal spises.
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Udskift lidt havregryn med fint
hakkede nødder og tørrede
abrikoser.
Hvis du laver kuglerne med
appelsinsaft kan du med fordel
tilsætte lidt revet appelsinskal
fra en økologisk appelsin.

Trin for trin
Ingredienser

Udsten dadlerne

Tilsæt resten af ingredienserne

Bland ingredienserne sammen og køl af

Tril til 35 små kugler

Rul i kokos og server
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Økonomi
Inden du handler...
Lav en madplan og planlæg dine indkøb, så du ikke skal handle
ind hver dag. Så undgår du at blive fristet hver dag. Desuden
undgår du impulskøb, hvis du holder dig til en indkøbsseddel!
Hvis du henter appen ”Mine tilbud” kan du søge efter bestemte
fødevarer og finde ud af hvor de er billigst.
Spis efter årstiden - grøntsager er billigere, når de er i sæson.
Køb så få færdigretter som muligt. Det er f.eks. billigere at bage
sit eget brød!

Når du handler...
Køb aldrig ind på tom mave, da der er større sandsynlighed for, at
du køber de forkerte ting når du er lækkersulten.
Tag altid et indkøbsnet eller taske med når du handler, så sparer du
plastikposen. Køber du blot fire poser af 2,50 eller 3 kroner om
ugen, bliver det til 520 og 624 kroner om året.

Derhjemme...
Rester kan bruges til madpakken, så slipper du også for den kedelige rugbrødsmad.
Har du rester af grøntsager, som champignon, broccoli og rød peber, kan du skære dem
ud og ligge dem i fryseren – så er der til en wok-ret.
Har du fryseplads, så lav store portioner og frys små portioner ned, så du kan tage én
portion op af gangen, så har du aftensmad til flere dage.
Lav mad med andre, da det ofte er billigere at lave store portioner.
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Økonomi
Fastfood

vs.

Hjemmelavet

Burgerboller

Fuldkorn pris pr. stk.: 3 kr
Alm. pris pr. stk.: 1,5 kr

Pris pr. stk. : 1 kr
Pizza

Pris pr. person: 30 kr

Pris pr. person: 12,5 kr
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Det sociale omkring mad
En madklub kan være en god idé fordi, at du oftere kan få set dine venner samtidig
med, at du slipper for at lave mad alene et par gange i ugen eller måneden!

Gode råd
• Aftal hvor ofte I skal mødes
• Hvis i holder madklub i hverdagen så sæt en tidsgrænse,
f.eks. fra 18-20, når de fleste skal på arbejde/i skole dagen
efter
• En madklub skal ikke være ekstra arbejde, derfor kan det
være en god idé at blive enige om at lave hverdagsmad
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Det sociale omkring mad

“Jeg har selv lavet en
madklub med nogle
andre piger fra min
uddannelse, hvor vi
laver mad sammen en
gang om ugen. Det er
positivt, fordi vi får
nogle gode snakke og
så har jeg lært at lave
mere mad og har fået
evner i køkkenet som
jeg ikke havde før.”

Det får du ud af en madklub
•

Godt samvær

•

Lækker mad

•

Sparer tid & penge

•

Inspiration
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