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forord
Alle kan lide god mad, alle. Til gengæld kender jeg mange, der ikke kan lave mad. Jeg kender
også en del, der ikke kan lide at lave mad, og ikke så få, der ikke gider lave mad. De, der ikke
kan, har sikkert aldrig lært det. De, der ikke kan lide det, har sikkert aldrig oplevet glæden
ved at lave og spise god mad, og de, der ikke gider, har sikkert flere grunde til det. De har
måske også en anden til at lave maden til sig.
Denne kogebog er til dem, der kan lide at lave sund mad, der smager godt. Den er også til
dem, der ikke kan lave mad; så de måske kan lære det. Og til dem, der ikke kan lide at lave
mad; med ønsket, om at de må opleve glæden ved at lave god mad til sig selv og til andre.
Og sidst men ikke mindst til dem, der ikke gider. Det kunne jo være, de fik brug for det en dag.
Og oplevede glæden!
Bogen indeholder opskrifter på de traditionelle danske retter som frikadeller, hakkebøf og boller
i karry. Det er opskrifter, som er en del af vores madkultur, som jeg synes, vi skal passe på.
Mad fra andre lande er også blevet almindelig. Derfor bringer bogen også opskrifter på
mousaka fra Grækenland, sushi fra Japan og guacamole fra Mexico. Ligesom der er opskrifter
på pizza og pasta fra Italien. Fælles for alle opskrifterne er, at de er lavet ifølge anbefalingerne
for ernæringsrigtig kost.
Har du spørgsmål, forslag til ændringer eller rettelser, hører jeg gerne fra dig.
Du kan skrive til mig på lone@viggers.dk eller bruge adressen på forrige side.
Med ønsket om, at du oplever glæden og sundheden.
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mad og sundhed
Den mad, vi spiser, har stor betydning for vores
sundhed. Den rigtige mad kan gøre os sunde
og raske; den forkerte kan gøre os syge.
For meget af den forkerte mad og for lidt
motion er skyld i nogle af de største sundhedsmæssige problemer i Danmark i dag. Det
betyder, at alt for mange får hjerte- og karsygdomme, kommer til at veje for meget, får type
2-diabetes, får fordøjelsesproblemer, udvikler
nogle former for kræft og får andre såkaldte
livsstilssygdomme. Mange af disse sygdomme
kan undgås, hvis du spiser sundt og bevæger
dig.

sund mad
At spise sundt betyder, at du kan spise en
mangfoldighed af madvarer, bare du ikke gør
det hver dag og i lige stor mængder. Så enkelt
kan det siges.
Der findes ingen enkeltstående madvarer,
der kan få betegnelsen sunde eller usunde.
For der er ingen enkeltstående madvarer, der
kan dække menneskets behov for samtlige
næringsstoffer på en gang. Det er først, når
vi ser på den mad, vi spiser over en længere
periode, at vi kan tale om, at maden er sund
eller usund. Det betyder også, at de ting, som
vi helst ikke vil undvære som fx kager, slik,
chips og sodavand, sagtens kan indgå i det at
spise sundt. Det handler alene om, hvor meget
du spiser af det og hvor ofte. Og der er kun
plads til lidt i løbet af ugen, hvis du vil spise
ernæringsrigtigt.

vi er forskellige
Derfor er det, der er sund mad for den ene,
ikke nødvendigvis sund mad for en anden.
Børn vokser, og det stiller specielle krav til
den mad, de spiser. Syge har øget behov for
næringsstoffer, der igen stiller specielle krav
til den mad, de spiser. Ældre har specielle
næringsbehov, der igen stiller krav til den mad,
de skal spise.

ernæringsrigtig mad
Opskrifterne i denne kogebog er sunde – i
betydningen ernæringsrigtige - for alle raske
børn over 3 år og raske voksne. De opfylder
nemlig de officielle nordiske næringsstofanbefalinger for ernæringsrigtig kost. Opskrifterne er
også velegnede til dem, der skal tabe sig. De
skal dog spise mindre portioner. Opskrifterne
er velegnede til hjertepatienter og til dem, der
har for højt indhold af kolesterol i blodet. Også
de, der har type 2-diabetes, kan have glæde af
opskrifterne. For dem er maden her sund. Men
husk, maden bliver først sund for os, når den
er spist.

vi får energi fra den mad, vi spiser
Den mængde energi, der er i maden, måles
i kilojoule (kJ) eller kilokalorie (kcal). Energien
i den mad, vi spiser, kommer fra:
• Fedt
• Tilgængeligt kulhydrat
• Kostfibre
• Protein
• Alkohol
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De kaldes madens energigivende næringsstoffer eller makronæringsstoffer. Ifølge de
nordiske næringsstofanbefalinger 2004 giver
madens energigivende næringsstoffer følgende
mængde energi pr. gram:
• Fedt 37 kJ (9 kcal)
• Tilgængeligt kulhydrat 17 kJ (4 kcal)
• Kostfibre 8 kJ (2kcal)
• Protein 17 kJ (4 kcal)
• Alkohol 29 kJ (7 kcal)
Det er altså de faktorer, vi anvender, når vi omregner fra masse (gram fedt, gram tilgængeligt
kulhydrat, gram kostfibre, gram protein og
gram alkohol) til energi.
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Hvor meget energi du har brug for, afhænger af:
• Alder – små børn har brug for mest energi
pr. kilo, de vejer. Det totale behov for energi
stiger indtil 18-årsalderen for både piger og
drenge.
• Køn – mænd har større muskelmasse end
kvinder og har derfor større energibehov.
• Fysisk aktivitet – jo mere fysisk aktiv du er,
eller jo mere du bevæger dig, jo større er dit
energibehov.

nordiske næringsstofrekommendationer (NNR)
Vores viden om, hvad sund mad er, er vokset
betydeligt de sidste 25 år. Det kan man blandt
andet se i bogen ”De nordiske næringsstofre-

kommendationer”. I første udgave, der kom
i 1992, var der 150 sider. I fjerde udgave fra
2004 er der 436 sider.
NNR beskriver, hvordan maden kan sammensættes, så den danner basis for et godt
helbred. NNR prioriterer forholdet mellem de
energigivende næringsstoffer fedt, kulhydrater og protein højt. En kost, som har et lavt
fedtindhold og et højt indhold af kulhydrat og
fiberrige levnedsmidler, har som regel også et
højt indhold af de livsnødvendige vitaminer og
mineraler. Og så beskytter den mod hjertekarsygdomme, kræft, type 2-diabetes og
overvægt.

danske kostanbefalinger
I Danmark er det Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der
på baggrund af de nordiske næringsstofrekom-

mandationer udarbejder sunde råd til danskere
over 10 år. Der er 8 kostråd, og de ser sådan
her ud:
• Spis frugt og grønt – 6 om dagen.
• Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om
ugen.
• Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød
– hver dag.
• Spar på sukker – især fra sodavand, slik og
kager.
• Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og
kød.
• Spis varieret – og bevar normalvægten.
• Sluk tørsten i vand.
• Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om
dagen.
Kostrådene er retningslinjer til danskerne om
sund livsstil i forhold til mad, drikke og fysisk
aktivitet.
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Og følger du dem, behøver du ikke vide noget
om næringsstoffer for at spise ernæringsrigtigt.
Husk på, at kostrådene ikke er nogen slankekur. Men vil du tabe dig og holde vægten passende, er det en god ide at gøre kostrådene
til en livsstil og spise mindre portioner og
bevæge dig mere end de anbefalede minimum
30 minutter om dagen.
De 8 kostråd er blevet omskrevet til et kostkompas, der skal vise vejen til at leve sundt.
Kompasset viser både, hvad det er sundt at
spise meget af, og hvad man skal spare på.
Kostkompasset handler om de 8 kostråd og
ser således ud:

Vores madvaner bliver grundlagt tidligt i barndommen. Ligesom det i barndommen bliver en
vane at børste tænder morgen og aften, skylle
ud og vaske hænder efter toiletbesøg og huske
at slukke lyset på værelset, når det forlades,
ja så er vores mad også forbundet med vaner.
Vaner er noget, vi bare gør, uden at vi tænker
så meget over det. Og skal vaner laves om,
kræver det, at du aktivt begynder at tænke
over, hvad det egentlig er, du gør. Vær også
klar over at, det tager tid at ændre vaner. Skal
du have nye vaner, så regn med, at det tager
omkring en måned at vænne sig til det nye.
Når madvaner skal ændres, er der to ting, som
det er en god ide at begynde at tænke over og
dermed lave om på:
• Når du køber ind – køb meget frugt og grønt,
brød lavet med fuldkornsmel, fisk og magert
kød.
• Hvor meget og hvad du kommer over på din
tallerken.

sådan spiser du sundt

danskernes kostvaner
DTU Fødevareinstituttet undersøger løbende,
hvad danskerne spiser. De foreløbige resultater
af disse undersøgelser (fra 2010) viser, at det
kunne være bedre:
• Vi kan spise mere frugt og grønt.
• Vi kan spise mere fisk.
• Vi kan spise mindre sukker.
• Vi kan spise mindre fedt, især mindre
mælkefedt.
• Vi kan bevæge os mere.
• Vi kan opnå en passende vægt.
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• Spis mere brød; gerne det, der er lavet af
fuldkornsmel.
• Spis gerne havregryn.
• Spis mere frugt og mere grønt – 600 gram
frugt og grønt hver dag er fint.
• Spis flere kartofler; alle dem du har lyst til,
er godt.
• Spis gerne ris og pasta en gang imellem –
vælg fuldkornstyper.
• Spis mere fisk – vælg forskellige slags.
• Vælg fedtfattigt kød.
• Vælg skummet-, mini- eller kærnemælk.
• Vælg ost med højst 17 gram fedt pr. 100 g.
• Vælg planteolier, flydende fedtstoffer og
bløde plantemargariner i stedet for smør og
hårde margariner.
• Drik vand.

dagens måltider
I Danmark har vi tradition for at spise 3 lidt
større måltider. Et om morgenen, et midt på
dagen og et om aftenen.
Der findes ingen regler for, hvornår på dagen
man skal spise. Det er op til den enkelte. Men
det er bedre med flere mindre måltider end få
store. Derfor anbefales det, at du spiser 5-6
måltider hver dag, så der ikke går mere end 3
timer imellem måltiderne. Der findes heller ingen regler for, hvor store måltiderne bør være.
Morgenmad, er et vigtigt måltid, men du
behøver ikke spise det, lige når du står op, hvis
du ikke har lyst til det. Men det er en god ide at
tage noget med, så du kan spise, når du bliver
sulten. Mange spiser brød med noget på om
morgenen, og det er fint. Undlad, eller skrab
fedtstoffet, og spis frugt til. Havregryn med
mælk og lidt sukker på er også fin morgenmad. Det er havregrød og øllebrød også.
I løbet af formiddagen er det fint at spise et

stykke frugt, en gulerod og et stykke brød eller
en bolle.
Til frokost er det fint at spise brød, gerne
rugbrød, gerne fiskepålæg og gerne frugt og
grønt.
Om eftermiddagen er det igen fint med et lille
måltid. Brød og frugt er fint. Det er en portion
havregryn også eller en portion yoghurt med
frisk frugt.
Til aftensmad er det ofte varm mad, der spises.
Grønsager bør indgå hver eneste dag. Fisk et
par gange om ugen. Brød er også fint til den
varme mad.

mad i balance
Du behøver ikke vide noget om næringsstoffer
og energiberegninger for at spise sundt, blot
du husker balance i indkøbsvognen, når du
køber ind; og balance på tallerkenen når du
fylder den.

Her kan du se et eksempel på 600 gram frugt og grønt i løbet af dagen. Der er masser af muligheder.
Suppler evt. de 600 gram frugt og grønt med lidt nødder og mandler.
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mad i indkøbsvognen
Når du køber ind, køb: masser af frugt, grønt,
kartofler, ris, gryn og pasta. Og vælg kød og
mejeriprodukter med mindre fedt.

• Vælg fisk (uden panering)
• Vælg surmælksprodukter og drikkevarer
uden tilsat sukker
• Se efter Fuldkornslogoet

guide til sundere indkøb

• Se efter Nøglehullet

• Vælg kød og pålæg med højst 10 g fedt pr
100 g
• Vælg mælk og mælkeprodukter med højst
0,7 g fedt pr 100 g
• Vælg ost med højst 17 g fedt pr 100 g
• Vælg dressinger, sovs og færdigretter med
højst 5 g fedt pr 100 g
• Vælg kartoffelprodukter med højst 5 g fedt pr
100 g
• Vælg flydende fedtstof/rapsolie til madlavning
• Vælg brød og morgenmadsprodukter med
højt indhold af kostfibre

mad på tallerkenen
Når du fylder din tallerken til aftensmåltidet,
så begynd med at tage grønsagerne over
på din tallerken. Lad dem få mest plads. Tag
derefter kartofler, ris eller pasta, og lad det fylde
omkring halvdelen af den plads, der er tilbage.
Den sidste plads bruges til fisk eller kød.
Del tallerkenen i et Y, fyld kød eller fisk i Y´ets
top, grønsager på den ene side og kartofler, ris
eller pasta og brød på den anden. Det er mad
i balance.

Kilde: http://www.altomkost.dk/Services/Materialer_og_undervisning/download_til_tryk/Forside.htm
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mad og hygiejne
- sådan overlever du dit køkken

De fleste af os har prøvet at spise mad, som
indeholdt sygdomsfremkaldende bakterier.
Det er ubehageligt og farligt. Derfor er god
hygiejne vigtig, når du laver mad. Også omgivelserne skal være rene. Sørg for rene
viskestykker og karklude hver eneste dag, og
vask dem ved mindst 60OC. Brug aldrig en
karklud som gulvklud. Gør du det alligevel,
skal den straks til vask.
I Danmark har Fødevarestyrelsen opstillet tre
grundregler, som skal følges, når du laver mad:
• Varm op
• Køl af
• Undgå at sprede bakterier

varm op
Bakterier i maden dør ved stegning og kogning. Temperaturen skal op på mindst 75OC
i mad med kød, fisk, fjerkræ, mælk og æg.
Hvis du har en madrest, som du skal varme op
igen, skal du huske, at det ikke er nok at lune
den. Den skal varmes helt op.

køl af
Når mad opbevares koldt og nedkøles hurtigt,
stopper væksten af de fleste bakterier. Bakterier vokser dårligt ved 5OC og derunder. Derfor
må der højst være 5OC i køleskabet.

undgå at sprede bakterier
Tag ringe og armbånd af, og vask hænder, før
du begynder at lave mad. Vask hænder ret
ofte, mens du laver mad. Når du har rørt ved
en råvare, er det vigtigt at vaske hænder, inden
du går i gang med den næste.
Hold de forskellige fødevarer adskilt, både når
du opbevarer dem, og når du tilbereder dem.
Brug forskellige skærebrætter og knive til de
forskellige råvarer, eller vask dem op, inden de
bruges til en ny råvare. Er du ikke omhyggelig
her, kan du fx overføre bakterier fra en rå kylling
til en grøn salat. Salaten spiser du, uden at den
opvarmes, og du kan risikere at blive syg af
salaten.

Æg er gennemvarmt, når det er helt stivnet.
Fisk, når fiskekødet er fast, og kød og fjerkræ,
når kødsaften er klar, og kødet ikke længere er
lyserødt indeni.
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mad og mål
- smag på maden

I alle bogens opskrifter fortæller vi så præcist
som muligt, hvor meget du skal bruge af de
forskellige ting. De fleste steder står der både,
hvor meget du skal bruge i stykker og i gram.
Der står også teskefulde og spiseskefulde der,
hvor det er på sin plads. Her skal du være
meget opmærksom på, at der er stor forskel
på skeer. Selv måleskeer, som kan købes til
madlavning, er forskellige. Derfor skal du altid
smage på maden, mens du laver den, og igen,
inden du serverer den. Og husk, at selv den
bedste vægt ikke kan erstatte det at smage.

så store portioner mad kan du spise
Når vi skal beregne, hvor stor en portion mad
vi skal lave, er der forskellige ting, vi skal tage
hensyn til:
• Om det er børn, unge, voksne eller ældre
• Om det er drenge, piger, kvinder eller mænd
• Hvornår maden skal spises, og hvor mange
gange man spiser i løbet af en dag
• Hvilken mad vi laver, hvad tilbehøret er, og
hvor mange retter vi serverer til måltidet.

bogens opskrifter
I opskrifterne i kogebogen har vi forsøgt at
lave portionerne, så de passer til de fleste. Alle
opskrifterne er beregnet til to personer, med
mindre der står noget andet. Nogle gange vil
du opleve, at der er nok til tre, hvis blot du
supplerer med lidt ekstra brød. Det afhænger
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selvfølgelig af, hvor sulten du er. Næsten alle
opskrifterne kan let fordobles, hvis man er
flere, og nogle opskrifter vil naturligt være
passende mad til flere end to – fx andesteg
og flæskesteg. Er det til to, er der mad til flere
dage.
Alle opskrifterne er beregnet med
hensyn til indhold af energi og
energigivende næringsstoffer.
Tilbehør er med i beregningen,
med mindre der står noget
andet. Ved enkelte opskrifter
har vi ikke angivet energiindhold og energifordeling.
Det er, fordi det ikke giver
mening. Fx giver det ikke
mening at angive energiindholdet i marmelade, da det
sjældent spises alene. Du
finder heller ikke energiindholdet i pølsebrød, da de sjældent
spises alene.

derfor er opskrifterne
i kogebogen
ernæringsrigtige
Spiser du efter opskrifterne
i denne bog og undlader for
store portioner af kagerne og
desserterne, vil din kost set

over en periode være i overensstemmelse med
de nordiske næringsstofanbefalinger. Det vil
blandt andet sige, at den har et lavt fedtindhold
og et højt indhold af kulhydrater, kostfibre,
vitaminer og mineraler. I samtlige opskrifter
har vi bestræbt os på at lave mad, der smager
godt, og som samtidig er så ernæringsrigtig
som muligt. Det betyder, at vi har fjernet alt
overflødigt fedt og sukker, og at vi har forsøgt

at begrænse mængden af det farlige mættede
fedt så meget som muligt og i stedet bruge lidt
af det sundere umættede fedt. Vi er dog ikke
på noget tidspunkt gået på kompromis med
den gode smag og de traditioner, der er forbundet med dansk mad. Og husk, at selv den
sundeste mad kan blive usund, hvis du spiser
for meget af den.

Eksempler på hvor vi kan finde det sundere umættede fedt.
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brød
Uhm... der findes intet
som duften af nybagt brød.
Og så er det let at bage et godt brød.
Det eneste, du har brug for til et
godt brød, er vand, gær, salt og mel.
Brød er en af vores vigtigste madvarer,
når det handler om at spise sundt.
Brød giver os mange vitaminer,
mineraler, kostfibre og kun lidt fedt.
Brød passer til alle måltider;
også til den varme mad.
Brødets smag og form kan
varieres i det uendelige.
Prøv selv.

verdens letteste brød
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1 brød
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2 Tilsæt salt og halvdelen af melet, og rør godt.
3 Tilsæt løbende mere mel, indtil dejen er glat og slipper fingrene.
4 Form dejen til et brød.
5	
Læg brødet på en bageplade eller i en smurt brødform (3 l), pensl med vand,
og lad det hæve i 30 minutter.
6 Skær evt. ridser i brødet med en skarp kniv.
7 Tænd ovnen på 220OC (varmluft 200OC).
8 Bag på næstnederste ovnrille i ca. 30 minutter.

energi pr. 100 g
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (6 g)
Kulhydrat: 85 % (50 g)
Fedt: 4 % (1 g)
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morgenbrød
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16-18 stk
du skal bruge
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Tilsæt havregryn, salt, sukker, olie og det meste af hvedemelet (700 g), og ælt dejen. Tilsæt løbende mere mel, måske
skal du ikke bruge det hele, måske lidt mere, men kun til
dejen er blød og smidig og lige akkurat kan slippe fingrene.
3	
Del dejen i 16 – 18 stykker, og form hvert stykke til morgenbrød efter ønske: Boller, horn, håndværkere, knuder eller
kranse. Se billeder.
4	
Sæt morgenbrødene på bageplader beklædt med bagepapir.
5 Pensl med æg, og drys med birkes.
6 Lad bollerne hæve 30 minutter.
7	
Bag bollerne midt i ovnen i ca. 15 minutter ved 220OC
(varmluft 200OC).

tip

tip

Du kan også bruge opskriften til franskbrød.
Form evt. halvdelen af
dejen til morgenbrød, og
kom resten af dejen i en
brødform, eller lav 2 brød
af hele dejen. Lad brødet
hæve 45 minutter, pensel
med æg, og drys evt.
med birkes. Bag brødet
på nederste ovnrille i 3040 minutter ved 200OC
(varmluft 180OC).

Du kan også lave brødet
med skummetmælk
i stedet for vand. Det
bliver blødere og holder
sig frisk længere.

energi pr. 100 g
svarer til 1 stykke morgenbrød
1100 kJ (260 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (7 g)
Kulhydrat: 80 % (50 g)
Fedt: 9 % (2 g)
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rugbrød
med gær
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1 stort rugbrød eller 2 mindre rugbrød
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

150 g knækkede/skårne rugkerner
½ pakke gær (25 g)
3½ dl kogende vand
2½ dl kærnemælk
2 spsk sirup
1½ tsk salt
300 g groft rugmel
200 g hvedemel

sådan gør du
1	
Kom rugkernerne i en skål. Hæld kogende vand over, og lad dem stå, til vandet er lunkent
(ca.½ time).
2 Kom gæren i og rør, til gæren er opløst.
3 Tilsæt kærnemælk og de øvrige ingredienser, og ælt dejen godt.
4	
Kom den i en stor rugbrødsform på 3 l eller i to små på 1½ l smurt med lidt rapsolie
eller flydende fedtstof, eller brug forme med slip-letbelægning eller beklædt med bagepapir.
5 Kom plastfilm over formen, og lad brødet hæve ved stuetemperatur i ca. 2 timer.
6 Bag rugbrødet på nederste ovnrille 40-50 minutter ved 200OC (varmluft 180OC).

energi pr. 100 g
1100 kJ (260 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (7 g)
Kulhydrat: 84 % (57 g)
Fedt: 5 % (1 g)
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2 stk

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

rugbrød
1 Rør surdejen godt sammen med de øvrige ingredienser (gerne i røremaskine).
2	
Tag en portion dej fra til surdej (ca. 200 g), kom den i en beholder med låg, og stil
		 surdejen i køleskabet. Kan holde sig i ca. 2 uger (kan også fryses).
3 Pensl 2 brødforme (ca. 2 l) med olie eller flydende fedtstof.
4	
Hæld rugbrødsdejen i, og glat den ud med fingrene, som du har gjort våde med koldt vand.
5 Dæk med plastfilm og stil brødene i køleskabet i mindst 12 timer (op til 36 timer).
6 Pensl med olie eller flydende fedtstof.
7	
Stik huller i rugbrødene med en strikkepind eller kødnål (du kan godt stikke dybt
ned i dejen).
8 Bag brødene i 1¼-1½ time ved 200OC (180OC varmluft) på næstnederste ovnrille.
9 Tag brødene ud af formen, og lad dem køle af på en rist.
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tip

tip

energi pr. 100 g

Hvis du synes, at skorpen bliver lidt for hård,
kan du rulle rugbrødet
ind i et rent viskestykke
og lægge det i en plastikpose, mens det stadig
er lunt.

Stikker du huller i brødene med en kødnål/strikkepind før du bager
brødene, undgår du at
skorpen løsner sig.

1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein 10 % (6 g)
Kulhydrat 85 % (51 g)
Fedt 5 % (2 g)

fuldkornsrugbrød
med surdej
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bradepandebrød

30

1 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

til at pensle med og drysse på

1 pakke gær (50 g)
6 dl lunkent vand
300 g grahamsmel eller fuldkornshvedemel
1 tsk sukker
1 spsk groft salt
250 g durummel (eller almindeligt hvedemel)
250 g hvedemel

■

■

2 tsk olivenolie eller rapsolie
1 tsk groft salt og/eller 1 spsk tørret rosemarin, oregano eller timian og/eller evt. 1 fed
fintsnittet hvidløg og/eller 1 spsk tomatpure
eller oliven uden sten

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Tilsæt grahamsmel, sukker, salt, durummel og hvedemel, og ælt dejen sammen til en
tyk klistret dej.
3	
Læg bagepapir i bradepanden eller i et ildfast fad ca. 20 x 30 cm, og læg dejen herpå.
4	
Kom evt. koldt vand på hænderne, og pres dejen ud i hjørnerne.
5	
Lad brødet hæve i ca. 40 minutter.
6	
Pensl dejen med olie, drys med groft salt eller tørret rosemarin, oregano eller timian.
7	
Prik evt. små huller med en finger eller skaftet af en grydeske, og kom tynde skiver af
hvidløg eller tomatpure i hullerne. Eller tryk oliven fast i dejen.
8	Bag brødet midt i ovnen i 35 minutter ved 225°C (varmluft 205°C).

tip

energi pr. 100 g

Dejligt brød til buffet,
smager allerbedst nybagt
og lunt til al slags mad

1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein: 10 % (6 g)
Kulhydrat: 83 % (48 g)
Fedt: 7 % (2 g)
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2 brød eller 24 boller
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2 Skræl, og riv gulerødderne på den fine side af råkostjernet.
3	
Tilsæt gulerødder, salt, grahamsmel og to tredjedel af hvedemelet til gærblandingen.
Ælt dejen, og tilsæt løbende mere mel, til dejen er fast, men kun lige akkurat slipper fingrene.
4	
Dæk skålen med plastfilm, og lad dejen hæve i 1 time.
5	
Tag dejen ud på et meldrysset bord. Ælt den igen, og del den i to lige store dele, som formes
til brød eller boller.
6	
Læg brød eller boller på en bageplade beklædt med bagepapir.
7	
Pensl med sammenpisket æg, rids evt. brødet med en skarp kniv og lad brød/boller hæve
i 30 minutter.
8	
Bag brødet i 40 minutter på nederste ovnrille ved 200OC (varmluft 180OC). Bollerne bages
midt i ovnen i ca. 20 minutter.
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tip

langtidshævning

energi pr. 100 g

Tilsæt 50 g hakkede
valnødder, hasselnødder
eller solsikkekerner sammen med gulerødderne.

Brug 10 g gær og lad
dejen stå natten over i
køleskab. Gør hænderne
våde, og sæt dejen
direkte på bagepladen,
der er beklædt med
bagepapir.

1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein 11 % (7 g)
Kulhydrat: 76 % (45 g)
Fedt: 13 % (3 g)

grovbrød
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søde boller

34

34 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Kom havregryn, vand og salt i en gryde og bring det i kog. Kog i 2 minutter, og rør konstant i
grøden, så den ikke brænder på. Lad grøden køle af.
2	
Opløs gæren i 1 dl vand i en stor skål, og tilsæt havregrøden. Tilsæt sukker, olie og halvdelen
af melet, og rør det sammen. Tilsæt resten af melet lidt ad gangen, og ælt, til dejen er fin og
glat og slipper fingrene. Det kan godt være, du skal bruge lidt mere mel.
3	
Lad dejen hæve 30 minutter.
4	
Hak hasselnødderne groft. Bland hasselnødderne med perlesukker på en lille tallerken.
5	
Del dejen i 2, og skær hver portion dej i 17 stykker. Tril hvert stykke dej til en bolle.
6	
Læg bollerne på bageplader med bagepapir, pensl med sammenpisket æg, og drys med perlesukker og grofthakkede nødder. Lad bollerne hæve i 30 minutter.
7	
Bag begge plader med boller på en gang ved 180OC varmluft i 12-15 min., til de er gyldenbrune. (Har du ikke varmluft i ovnen, bager du en plade boller ad gangen midt i ovnen ved
200OC).

tip

tip

energi pr. bolle

Bollerne kan fryses.

Skal du have boller eller
kage med på skolen,
så prøv disse. Bollerne
smager så godt, at de
sagtens kan erstatte
kage.

600 kJ (140 kcal)
Energifordeling
Protein: 8 % (3 g)
Kulhydrat: 66 % (23 g)
Fedt: 26 % (4 g)
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12-18 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Pisk ægget sammen i en kop, og kom halvdelen af ægget i skålen. Gem resten til at pensle
bollerne med.
3	
Tilsæt mælk, olie, salt, sukker, kardemomme, hvid hvede og det meste af hvedemelet.
4	
Ælt dejen, og tilsæt evt. mere mel, indtil dejen er blød og elastisk og ikke længere hænger fast i
fingrene.
5	
Del dejen i 12-18 stykker, afhængig af hvor store boller du vil have, og form hvert stykke til en bolle.
6	
Sæt bollerne på en bageplade, der er beklædt med bagepapir, og lad dem hæve i ca. 30 minutter.
7	
Pensl bollerne med sammenpisket æg.
8	
Bag bollerne 12-15 minutter ved 225OC (varmluft 205OC).
9	
Lad bollerne køle af på en rist.
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tip

tip

energi pr. bolle

En bolle som er flækket
og ristet på skærefladen
er alle tiders krydderbolle.

”Gammeldags teboller”:
Drys de penslede boller
med perlesukker, inden
de bages. Du kan også
komme 100 g rosiner i
dejen, så har du rosinboller. Eller 100 g mørk
hakket chokolade, så har
du chokoladeboller.

1100 kJ (260 kcal)
Energifordeling
Protein: 9 % (6 g)
Kulhydrat: 83 % (53 g)
Fedt: 8 % (2 g)

fødselsdagsboller
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havregrynsboller
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14 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

/ pakke gær (10 g)
1 l koldt vand
400 g havregryn
1 tsk sukker
2 tsk salt
800 g hvedemel
15

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2 Tilsæt de øvrige ingredienser, og rør det hele godt sammen til en grødagtig dej.
3 Dæk skålen med plastfilm, og lad dejen hæve ved stuetemperatur til næste dag.
4	
Gør hænderne våde og tag en klump dej på størrelse med en bolle, og sæt den på bagepladen. Alternativt kan du ælte dejen igen og forme ca. 14 store boller med en ske og
sætte dem direkte på bageplader, der er beklædt med bagepapir.
5 Lad bollerne hæve i 1 time.
6 Bag bollerne 20-25 minutter ved 220OC (varmluft 200OC).

tip

tip

energi pr. bolle

Bollerne kan også laves
uden langtidshævning.
Brug da 1 pakke gær
(50 g) og 1 l lunkent vand.
Sæt bollerne på pladen,
og lad dem hæve en
time, inden de bages ca.
20 minutter ved 220OC
(varmluft 200OC).

Dejen kan også hæve
natten over i køleskab.
Brug da lunkent vand i
stedet for koldt vand.

1300 kJ (310 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (9 g)
Kulhydrat: 80 % (63 g)
Fedt: 8 % (3 g)
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madbrød
med fuldkorn

40

1 brød
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Tilsæt grahamsmel, salt og det meste af hvedemelet, og ælt dejen. Tilsæt løbende mere
hvedemel, til dejen er blød og smidig og kun lige akkurat slipper fingrene. Dejen må hellere
være lidt klæg end fast og melet.
3	
Dæk skålen med plastfilm, og lad dejen hæve et lunt sted i 1 time.
4	
Drys mel på et bord, og hæld dejen ud på bordet, og ælt den godt sammen.
5	
Form dejen til et stort brød, og læg det på en bageplade, der er beklædt med bagepapir.
6	
Pisk ægget sammen, og pensl brødet.
7	
Drys lidt grahamsmel over brødet som pynt.
8	
Lad brødet hæve i 30 minutter.
9	
Bag brødet 40 minutter ved 200OC (varmluft 180OC).

tip

energi pr. 100 g

Erstat 200 gram af hvedemelet med hvid hvede,
og du får et brød, der
smager skønt med flere
kostfibre i.

1100 kJ (260 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (8 g)
Kulhydrat: 83 % (53 g)
Fedt: 5 % (1 g)
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flutes

42

6 lange flutes eller 12 kuvertflutes
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Tilsæt spelt-, grahams- eller fuldkornshvedemel, salt og halvdelen af hvedemelet.
Ælt dejen, og tilsæt mere mel efterhånden, til dejen fast og lige akkurat kan slippe fingrene.
3 Dæk skålen med plastfilm, og lad dejen hæve tildækket et lunt sted i 1 time.
4 Del dejen i 6 stykker, og rul hvert stykke til et flute i samme længde som bagepladen.
5 Læg flutene på bageplader, der er beklædt med bagepapir, og lad dem hæve endnu 30 minutter.
6 Pensl flutene med kærnemælk eller andet surmælksprodukt.
7 Skær forsigtigt riller i flutene med en skarp kniv.
8 Bag flutene midt i ovnen i 15-20 minutter ved 220OC (varmluft 200OC).

hvidløgsflutes
1
2
3
4
5

Bland olie, hvidløg og persille sammen.
Skær riller i det færdigbagte flute ca. 2/3 igennem og med 3 cm mellem hver rille.
Smør hvidløgsolien ned i rillerne med en bordkniv.
Varm flutet i 5 minutter i ovnen ved 220OC (varmluft 200OC), lige inden det skal spises.
Server flutet helt, og bræk af det ved bordet.

kuvertflutes

energi pr. 100 g

Hvis du vil lave kuvertflutes, kan du dele dejen
i 12 stykker og forme
hvert stykke til et flute
på 10-15 cm. Bages
midt i ovnen ved 220OC
(varmluft 200OC).

900 kJ (210 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (7 g)
Kulhydrat: 83 % (46 g)
Fedt: 5 % (1 g)
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pitabrød

44

8 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Rør gæren ud i vandet, kom fuldkornsmel og salt i, og tilsæt hvedemel lidt ad gangen.
2 Ælt, til dejen er blød og elastisk, og lad den hæve tildækket i en halv time.
3	
Slå dejen ned, del den i 8 stykker, og lav dem til boller. Rul bollerne flade med en kagerulle,
til de er 3-4 mm tykke, og læg dem på en bageplade.
4	
Sæt pladen i en forvarmet ovn ved 225OC, og bag dem 10-13 minutter, til de er hævet op
og er let gyldne.

tip

energi pr. pitabrød

Fyld pitabrødet med
icebergsalat, tomat, majs,
peberfrugt, agurk og tun
fra dåse.

1200 kJ (280 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (8 g)
Kulhydrat: 83 % (58 g)
Fedt: 6 % (2 g)
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burgerboller
8 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Kom gær og vand i en stor skål, og rør rundt, til gæren er opløst.
2 Rør grahamsmel, salt og sukker i.
3	
Tilsæt durummelet og halvdelen af hvedemelet, og ælt dejen. Tilsæt løbende mere mel,
indtil dejen er god og fast og kun lige akkurat slipper fingrene.
4	
Form dejen til 8 boller, og læg dem på en bageplade, der er beklædt med bagepapir.
Tryk bollerne flade.
5	
Pensl bollerne med yoghurt rørt med vand, og drys med sesamfrø.
6	
Lad bollerne hæve i 30 minutter.
7	
Bag bollerne midt i ovnen i ca. 15 minutter ved 220OC (varmluft 200OC).
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tip

energi pr. bolle

I stedet for grahamsmel
kan du bruge havregryn.

1200 kJ (280 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (8 g)
Kulhydrat: 83 % (58 g)
Fedt: 6 % (2 g)

pølsebrød
10 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2	
Tilsæt durummel, salt, sukker og det meste af det øvrige mel, og ælt dejen godt.
Tilsæt løbende mere hvedemel, indtil dejen er glat og smidig og kan slippe skålen og
æltes uden at hænge i fingrene.
3	
Del dejen i 10 lige store stykker, og tril hvert stykke til et pølsebrød på 15-20 cm.
Læg dem på en bageplade, der er beklædt med bagepapir.
4	
Pensl brødene med mælk eller sammenpisket æg.
5	
Lad brødene hæve i 30 minutter.
6	
Bag brødene i 20 minutter midt i ovnen ved 200OC (varmluft 180OC).

tip

tip

Brødene bliver bedst med
durummel, men også
gode blot med hvedemel.

Du kan fordoble portionen af brødene og fryse
nogle af pølsebrødene
ned, så du har god og
hjemmelavet ”fastfood” til
en travl dag.

47

1 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kom gær og vand i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
2 Kom resten i, men ikke alt melet.
3 Ælt dejen godt, og tilsæt løbende mere mel, til dejen ikke længere hænger fast i fingrene.
4 Lad dejen hæve tildækket ca. 1 time.
5	Form dejen til 2 kugler, og rul først den ene kugle ud til en stor cirkel (ca. 30 centimeter i
diameter).
6 Skær cirklen ud som en lagkage i 12 stykker.
7 Kom evt. en lille stribe ketchup og sennep på dejen – på den brede ende.
8	Læg en tredjedel pølse (en halv pølse, hvis det er brunchpølser) på hvert stykke, og rul dejen
om pølsen til et horn.
9 Læg hornene på bageplader, der er beklædt med bagepapir.
10 Gør det samme med den anden halvdel af dejen.
11 Lad hornene hæve 30 minutter.
12 Pensl hornene med sammenpisket æg.
13 Bag hornene i ca. 15 minutter midt i ovnen ved 200OC (varmluft 180OC).
14 Spis hornene evt. med sennep og ekstra ketchup.

48

tip

tip

energi pr. pølsehorn

Rør 2 spsk ketchup med
1 spsk sennep, og smør
det på dejcirklen, inden
du skærer den i stykker.

Pølsehornene kan fryses
og tages ud af fryseren
om morgenen. Så er de
optøet ved middagstid.
Er gode til madpakker
sammen med masser af
frugt og grønt.

700 kJ (160 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (5 g)
Kulhydrat: 59 % (23 g)
Fedt: 28 % (5 g)

pølsehorn

49

knækbrød

50

ca 40 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Rør alle ingredienserne sammen.
2 Tænd ovnen på 160OC varmluft.
3	Lad dejen stå, mens ovnen bliver varm (ca. 10-15 minutter), og rør den så sammen igen
(så har mel og gryn opsuget vandet).
4	Kom bagepapir på 2 bageplader.
5	Fordel dejen på de to plader, og smør dejen tyndt ud med en paletkniv, kniv eller med
våde hænder. Dejen skal fylde hele pladen ud.
6	Skær med en kniv dejen i ca. 20 stykker.
7	Gentag med den anden del af dejen.
8	Bag begge plader med knækbrød i ovnen ved 160OC varmluft i 40-60 minutter.
9	Tag bagepapiret af med det samme. Køl lidt af, og bræk brødet i stykker der, hvor kniven
har sat mærker.
10	Gem i dåse.

tip

energi pr. stk

En portion knækbrød
som denne er hurtig at
lave, og de kan holde sig
længe i kagedåse eller
plasticpose. De smager
skønt, som de er, eller
som tilbehør til al slags
mad; eller med marmelade eller frugt på.

200 kJ (50 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (2 g)
Kulhydrat: 52 % (6 g)
Fedt: 35 % (2 g)
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grød
Grød er billigt, det er
let at lave, og så
smager det godt.
Prøv selv.

risengrød

54

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Kom vand og ris i en gryde, og bring det i kog. Kog under omrøring, til vandet er kogt
næsten væk.
2	
Tilsæt mælken, og bring det i kog, mens du hele tiden rører i gryden. Rør med skeen,
som om du skrev 108 i bunden, så kommer du ud i alle kanter af gryden.
3 Lad grøden koge i et par minutter.
4	
Læg et tætsluttende låg på, og lad grøden koge ved svageste varme i 50 minutter.
Tilsæt lidt mere mælk, hvis du synes, den er for tyk.
5 Smag grøden til med salt, og server den rygende varm med smør og kanelsukker.

tip

energi pr. person

Risengrød lavet med
mælk med lavt fedtindhold som skummetmælk
og minimælk brænder
meget let på. Derfor er
det en god ide at lave
risengrød i en gryde med
sliplet belægning, der er
let at gøre ren.

2200 kJ (530 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (17 g)
Kulhydrat: 70 % (93 g)
Fedt: 17 % (20 g)

55

havregrød
2 personer
du skal bruge
■

■

■

tilbehør

3 dl havregryn (120 g)
6 dl koldt vand
¼ tsk salt

■

■

■

2-4 tsk sukker
evt. 2 tsk smør
1 dl skummet- eller minimælk

sådan gør du
1 Kom havregryn og vand i en gryde, og bring det i kog.
2 Lad grøden koge ved svag varme i 2-3 minutter.
3 Tilsæt salt, og kom evt. lidt mere vand i, hvis du synes, grøden er for tyk.
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tip

tip

energi pr. person

Hvis du bruger grovvalsede havregryn, skal grøden
koge lidt længere.

Prøv at variere tilbehøret,
fx:
• kanel
• kanelsukker
• rosiner
• tørrede abrikoser i små
tern
• tørrede tranebær eller
tørrede blåbær
• frisk frugt som æbler,
pærer, banan eller
jordbær skåret i mindre
stykker.

med smør og sukker
1400 kJ (330 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (10 g)
Kulhydrat: 64 % (52 g)
Fedt: 25 % (9 g)

frugtgrød
4 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Skær jordbærrene i halve eller i kvarte, hvis de er store.
2 Kom jordbær, 3 dl vand og sukker i en gryde, og kog op.
3 Kog bærrene ved svag varme, til de er møre. Det tager ca. 2-5 minutter.
4	
Opløs kartoffelmelet i 1 dl vand, og hæld blandingen i grøden under omrøring.
Grøden må ikke koge op igen, efter at kartoffelmelet er kommet i.
5 Smag evt. til med ekstra sukker.
6 Lad grøden køle af et øjeblik, og hæld den i en pæn skål.
7 Drys sukker over grøden, så den ikke trækker skind, og lad den køle helt af.

tip

tip

energi pr. person

Det er let at lægge en
tallerken eller plasticfilm
over skålen, mens grøden
køler af, så trækker den
ikke skind.

Blommegrød eller hindbærgrød kan laves på
samme måde som jordbærgrød. Brug 400 g
blommer eller 400 g hindbær i stedet for jordbær
og samme mængde af
de øvrige ingredienser
som til jordbærgrød.

med piskefløde
1300 kJ (310 kcal)
Energifordeling
Protein: 2 % (1 g)
Kulhydrat: 69 % (52 g)
Fedt: 29 % (10 g)
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øllebrød

58

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5

Skær brødet i tern, og kom det i en gryde.
Hæld vandet over, og lad det stå 1-2 timer.
Kog brød og vand 5-10 minutter under låg.
Pisk grøden sammen med et piskeris, så den bliver glat og ensartet.
Smag grøden til med sukker eller brun farin og server med kold mælk.

tip

energi pr. person

Øllebrød kan selvfølgelig
også laves med øl. Men
da den også smager godt
uden, har vi undladt øl.

1800 kJ (430 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (11 g)
Kulhydrat: 84 % (90 g)
Fedt: 5 % (2 g)
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2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

1 stort løg (125 g)
2 tsk raps- eller olivenolie
250 g svampe f.eks. champignon,
østershatte eller porto bello
50 g soltørrede tomater
60 g grove speltflager eller grovvalsede
havregryn (2 dl)

■

■

■

■

■

ca. ½ liter vand
4 spsk revet parmesanost (ca. 25 g)
4 spsk hakkede krydderurter, f.eks. basilikum,
persille eller rucola
½ tsk salt
peber

sådan gør du
1 Hak løgene, og svits dem i olien, til de bliver bløde uden at tage farve.
2	
Rens svampene, hak dem og svits dem sammen med løgene, til de falder sammen og får
lidt farve.
3	
Hak tomaterne fint, og tilsæt dem sammen med speltflager eller havregryn og vand. Kog op,
og lad grøden koge ved svag varme. Rør ofte, og lad grøden koge, til den er kogt ud og mør
(ca. 5 minutter). Tilsæt evt. mere vand, så grøden får en fin lind konsistens; den skal ikke
være for tyk.
4	
Tilsæt 3 spsk parmesanost og 3 spsk krydderurt, og smag til med salt og peber.
5	
Pynt med resten af osten og de hakkede krydderurter.

energi pr. person
2000 kJ (480 kcal)
Energifordeling
Protein: 17 % (21 g)
Kulhydrat: 59 % (70 g)
Fedt: 24 % (13 g)
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middagsgrød
med soltørrede tomater og svampe

61

frugt
grønt
Frugter og grønsager er
fulde af vitaminer, mineraler
og kostfibre. De giver farve.
Frugter og grønsager
passer til alle måltider. Til
morgenmad, mellemmåltider,
frokost og aftensmad.
Der findes så mange
forskellige frugter og
grønsager, at kun fantasien
sætter grænser.

frugtyoghurt
smoothie

64

1 person
du skal bruge
■

■

■

100 g frosne jordbær, hindbær eller brombær
1 lille banan (100 g)
1 dl yoghurt naturel (højst 0,7 g fedt pr. 100 g)

sådan gør du
1 Kom alle ingredienser i en blender eller multihakker, og blend i 30-60 sekunder.
2	
Hæld op i en dyb tallerken, et glas eller en skål, og spis ”frugtyoghurten” med det samme;
som den er; eller med havregryn eller mysli som drys.

tip

tip

tip

Blend 1-2 spsk havregryn sammen med frugt
og yoghurt; det smager
dejligt.

Har du ikke yoghurt, kan
du bruge 1 dl skummetmælk eller minimælk i
stedet.

Ønsker du en mere mættende yoghurt, kan du
servere den med mysli
ovenpå.

energi pr. person
700 kJ (165 kcal)
Energifordeling:
Protein:14 % (6 g)
Kulhydrat:79 % (29 g)
Fedt: 7 % (1 g)

65

aspargessuppe

66

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Vask aspargesene, og skær eller knæk ca. 3 cm af bunden. Skær resten af aspargesene i
stykker på 1-2 cm. Lad hovederne være hele, og læg dem til side. Kog aspargesstykkerne
i 6 dl vand eller bouillon i 10 minutter. Tilsæt aspargeshovederne, og kog op.
2 Rør majsstivelsen ud i mælken, og hæld blandingen i gryden under omrøring.
3 Bring det i kog, og smag til med salt, peber og lidt friskpresset citronsaft.

tip

tip

energi pr. person

Hvis du vil have mere fyld
i suppen, kan du tilsætte
suppenudler. Beregn 50 g
tørrede nudler pr. person,
og kog dem som angivet
på pakken, inden de
kommes i suppen.

Hvis du bruger asparges
fra dåse, skal de blot
bringes i kog i vandet
(bouillonen), og suppen
jævnes.

1700 kJ (400 kcal)
Energifordeling
Protein: 15 % (15 g)
Kulhydrat: 73 % (73 g)
Fedt: 12 % (5 g)
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tomatsuppe

68

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

1 tsk raps- eller olivenolie
evt. ½ tsk karry
2 hakkede løg (200 g)
1 fed finthakket hvidløg
500 g hakkede modne tomater eller 1 dåse
flåede hakkede tomater
½ dl tomatpure eller 1 spsk koncentreret
tomatpure
7-8 dl vand

■

■

■

■

1 tsk salt
peber
200 g suppenudler (rå vægt)
evt. 1 dl fløde 9 %
evt. ½ dl hakket persille eller frisk basilikum

tilbehør
■

brød (200 g)

sådan gør du
1
2
3
4
5
6
7

Varm olien op i en gryde.
Kom karry, løg og hvidløg i olien, og lad det stege i 1-2 minutter.
Tilsæt tomater, tomatpure og vand, og lad suppen koge uden låg i 15 minutter.
Kog suppenudlerne som angivet på posen.
Blend evt. suppen
Tilsæt suppenudler, evt. fløde og evt. persille eller basilikum.
Smag suppen til med salt og peber.

cremet tomatsuppe
Hvis du laver suppen med fløde, bliver den lækker cremet. Husk at blende suppen og at tilsætte
1 dl fløde 9 %. Lad ikke suppen koge, efter at fløden er tilsat, da fløden så vil ”klumpe”.

tip

tip

energi pr. person

Hvis du har lyst til lidt
andet/mere fyld i suppen,
kan du undlade suppenudler og tilsætte kogte
hvide bønner eller fiskeboller.

Hvidløgsbrød smager
godt til suppen. Rist 2
tykke skiver groft sandwichbrød på brødristeren.
Skær et hvidløgsfed igennem på langs, og gnid
de ristede brødskiver
med hvidløget.

2400 kJ (570 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (17 g)
Kulhydrat: 72 % (102 g)
Fedt: 16 % (10 g)
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mangochutney

70

1 glas
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Skræl mangoen, fjern stenen, og skær mangoen i små tern.
2	
Kom alle ingredienserne i en lille gryde, og kog dem i ca. ½ time uden låg, til det begynder
at tykne.
3 Kom chutneyen i glas, og opbevar den i køleskabet.

tip

energi i portionen

Smager godt til fx boller
i karry, side 167.

1800 kJ (420 kcal)
Energifordeling
Protein: 2 % 29 g)
Kulhydrat: 94 % (98 g)
Fedt: 4 % (2 g)
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løgkompot
4 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4

72

Skær løgene i tynde både, og svits dem i olien ved middelhøj varme i 4 minutter under omrøring.
Tilsæt sukker, eddike, vand og salt, og lad løgene koge uden låg i 10 minutter.
Sluk for varmen, og rør fiskesennep sammen med løgene.
Lad kompotten køle lidt af, og rør derefter fromage frais i.

tip

energi i portionen

Smager godt til fisk; fx til
fiskefrikadeller side 106.

2100 kJ (500 kcal)
Energifordeling
Protein 11 % (13 g)
Kulhydrat 75 % (92 g)
Fedt: 14 % (8 g)

guacamole
2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Skær avokadoerne over med en skarp kniv, fjern stenen, og skrab avokadoen ud af skrællen
med en ske.
2 Mos avokadoerne sammen med citronsaft med en gaffel i en skål.
3 Bland de øvrige ingredienser i mosen, og smag evt. til med mere citronsaft, chili, salt og peber.
4 Server guacamole med brød og/eller grønsagsstave.

tip

tip

energi pr. person

Guacamole kan spises
som forret eller som
frokostret. Guacamole
egner sig også godt som
mellemmåltid eller som
snack. Skær grønsager i
stænger, både, buketter,
og dyp dem i guacamole.

Avokado farves hurtig
brun, når den kommer i
kontakt med luft. Citronsaft hindrer dette.

2300 kJ (550 kcal)
Energifordeling
Protein: 10 % (14 g)
Kulhydrat: 61 % (83 g)
Fedt: 29 % (18 g)
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syltede rødbeder
1 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Kog rødbederne i vand tilsat 2 tsk salt, så de lige er dækket.
2	
Rødbederne er møre efter ½ -1 time, alt efter tykkelsen. De er møre, når man kan stikke i
dem med en kniv, uden at de yder modstand.
3 Hæld det kogende vand fra, og overhæld rødbederne med koldt vand.
4 Når de er kølet af, kan skindet nærmest ”vrides” af rødbederne.
5 Skær rødbederne i ½ cm tykke skiver.
6 Skyl sylteglassene i kogende vand, og læg rødbederne i glassene.
7 Bring lagen i kog. Tag gryden af varmen, og hæld lage over rødbederne, så de er dækket.
8 Sæt låg på glassene, og lad dem køle af.
9 Opbevar de syltede rødbeder i køleskabet.
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tip

energi pr. 100 g

Du kan skylle sylteglassene i Atamon og tilsætte
lidt Atamon til lagen som
anvist på flasken/pakken.
På den måde kan rødbederne holde sig længe,
men de har stadig bedst
af at blive opbevaret i
køleskab.

270 kJ (65 kcal)
Energifordeling
Protein: 6 % (1 g)
Kulhydrat: 90 % (14 g)
Fedt: 4 % (under 1 g)

gammeldags rødkål
1 portion
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4

Snit/riv rødkålen groft eller fint efter smag.
Kom rødkålen i en gryde med saft, eddike og salt.
Kog kålen op, og lad den småkoge under låg i 45 minutter.
Smag rødkålen til med salt og evt. sukker.

energi i portionen
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 9 % (16 g)
Kulhydrat: 88 % (150 g)
Fedt: 3 % (2 g)
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4 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Ælt alle ingredienserne sammen til en fast dej.
2	
Tryk dejen jævnt ud i et smurt tærtefad på ca. 24 cm i diameter. Sørg for, at dejen er nogenlunde lige tyk over det hele; både i bunden og på siderne. Dejen kan også rulles ud med
en kagerulle.
3	
Prik i bunden med en gaffel, og forbag tærtebunden midt i ovnen i 10 minutter ved 200OC
(180OC varmluft).
4	
Rens porrerne grundigt, og skær dem i ringe på 2-3 cm.
5	
Kom porrerne i en gryde med 1 dl vand og ½ tsk salt, og kog dem under låg i ca. 5 minutter
6	
Hæld porrerne i en sigte, og lad dem dryppe af.
7	
Pisk fromage frais, æg, salt, peber, sennep og mel sammen, og vend herefter porrerne ned
i blandingen.
8	
Hæld fyldet på den forbagte bund, og bag nu den samlede tærte midt i ovnen i ca. 50 min
ved 200OC (180OC varmluft).
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tip

tip

energi pr. person

Du kan variere porretærten ved at tilsætte
skinke, røget laks i tern,
rejer, eller ½ dl revet ost
(højst 17 g fedt pr. 100 g).

I madlavning smager
mellemlagret eller lagret
ost mere igennem end
mild ost.

2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (17 g)
Kulhydrat: 64 % (103 g)
Fedt: 25 % (19 g)

porretærte

77

pasta med pesto

78

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Blend alle ingredienserne sammen til en ensartet sauce.

pasta med pesto
1 Kog pastaen i rigeligt letsaltet vand i det antal minutter, der er angivet på pakken.
2	
Hæld vandet fra pastaen, og rør pestoen grundigt sammen med pastaen.
Tilsæt evt. lidt vand, hvis pastaen hurtigt bliver tør.
3 Anret pastaen på tallerkener eller et fad, og spis med det samme.

tip

tip

energi pr. person

Bland evt. 200 g rejer
eller 50 g røgede laksestrimler i pastaen.

Pesto kan også bruges til
at give smag i en suppe,
til at smøre på fisk, inden
den bages, og til stegt
kød.

2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (20 g)
Kulhydrat: 67 % (116 g)
Fedt: 21 % (17 g)
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madpandekager
med grønt fyld

80

8 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

2 æg
3½ dl skummet- eller minimælk
½ tsk salt
1 dl fuldkornsspeltmel eller
grahamsmel (70 g) eller
majsmel
2 dl hvedemel (140 g)

fyld
■

■

■

■

■

■

■

2 tomater i tern (150 g)
100 g grønne ærter (evt. frost)
100 g majs (evt. frost eller dåse)
½ agurk i tern (150 g)
2 forårsløg i tynde skiver eller
1 lille finthakket løg (50 g)
2 groftrevne gulerødder (150 g)
50 g feta i tern

cremet dressing
■

■

■

 dl yoghurt eller andet
2
surmælksprodukt (højst 0,7
g fedt pr. 100 g)
1 lille finthakket fed hvidløg
2 spsk hakkede, friske
krydderurter som fx persille,
purløg, dild eller basilikum

sådan gør du
1 Pisk alle ingredienserne sammen i en skål.
2	
Bag ca. 8 pandekager af dejen på en slip-letpande uden fedtstof.
Brug evt. ganske lidt rapsolie eller flydende fedtstof.

grønsagsfyld
1 Bland grønsager og feta sammen.
2	
Fordel fyldet i 6 af pandekagerne: Læg pandekagerne en for en på fadet, læg grønsagsfyldet
på den ene halvdel af hver pandekage, og fold den anden halvdel over. De må godt være helt
fyldte og behøver kun lige at kunne nå rundt om grønsagerne.

cremet dressing
1 Rør alle ingredienserne sammen i en skål, og server dressingen sammen med pandekagerne.

tip

tip

energi pr. person

Du kan bruge alle typer
grønsager til at fylde i.
Regn med ca. 700 gram
i alt til 2 personer.

Spis evt. de sidste 2
pandekager med sukker
og syltetøj til dessert.

3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 20 % (34 g)
Kulhydrat: 53 % (93 g)
Fedt: 27 % (22 g)

81

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4

82

Skær kartoflerne i kvarte eller i skiver.
Bland alle de øvrige ingredienser sammen til en dressing i en skål.
Vend kartoflerne i dressingen, og anret kartoffelsalaten i en pæn skål eller på et fad.
Skær tomaterne i både, og læg dem oven på kartoffelsalaten som pynt.

tip

energi pr. person

Smager fint som tilbehør
til roastbeef side 136 eller
frikadeller side 168.

1300 kJ (305 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (9 g)
Kulhydrat: 69 % (52 g)
Fedt: 19 % (7 g)

kold kartoffelsalat

83

broccolisalat

84

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

 ½ dl surmælksprodukt som fx yoghurt eller 1 dl skyr
1
(højst 0,7 g fedt pr. 100 g)
250 g broccoli
2 tsk citronsaft
½ tsk sukker
50 g rosiner
¼ finthakket løg (25 g)
¼ tsk salt
peber

sådan gør du
1	
Lad surmælksproduktet dryppe af i et kaffefilter, til der er 1 dl tilbage. Skyr skal ikke dryppe
af. Stil evt. kaffetragten på et målebæger. Når der er ½ dl væde i litermålet, er yoghurten
drænet tilpas.
2 Del broccoli i små buketter, og stilken i små tern.
3 Kom broccolien i en gryde med kogende vand tilsat ½ tsk salt, og kog broccolien i 2 minutter.
4 Hæld den kogte broccoli i en sigte, og afkøl den hurtigt under rindende koldt vand.
5 Lad broccolien dryppe godt af i sigten.
6	
Bland det afdryppede surmælksprodukt med citronsaft, sukker, rosiner, løg, salt, peber og
broccoli.
7 Anret salaten i en skål.

energi pr. person
800 kJ (790 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (11 g)
Kulhydrat: 70 % (33 g)
Fedt: 7 % (2 g)

85

gulerodssalat
med rosiner
2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

86

tip

energi pr. person

Spis salaten, som den er,
med brød til frokost, eller
server den som tilbehør
til kød-, fiske- eller grøntretter.

1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (11 g)
Kulhydrat: 74 % (70 g)
Fedt: 15 % (7 g)

hvidkålssalat
med æble og citron
2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Snit, eller riv hvidkålen fint.
2 Bland hvidkålen med resten ingredienserne i en skål.

energi pr. person
1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (11 g)
Kulhydrat: 74 % (70 g)
Fedt: 15 % (7 g)

87

tomatsalat

88

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Skær tomaterne i skiver, og anret dem på et fad.
2 Hak løget, eller skær det i tynde ringe, og fordel løget over tomaterne.
3	
Pisk olie og balsamico, eddike eller citronsaft sammen med salt og peber.
Fordel blandingen over tomatsalaten.
4 Fordel evt. oliven over salaten

tip

tip

energi pr. person

Purløg og frisk basilikum
passer også godt til
tomatsalat.

Alle typer tomater er
velegnede.

360 kJ (85 kcal)
Energifordeling
Protein: 6 % (1 g)
Kulhydrat: 50 % (10 g)
Fedt: 44 % (8 g)

89

bruscetta

90

2 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

2 tykke skiver brød
2 tomater (200 g)
1 lille fed finthakket hvidløg
1 tsk olivenolie
2 spsk grofthakket persille, basilikum, rucula
eller ½ tsk tørret oregano
salt og peber

sådan gør du
1 Skær tomaterne i små tern, og bland dem med hvidløg, olivenolie, persille, basilikum,
rucola eller tørret oregano. Du kan også pynte med de friske krydderurter.
2 Smag til med salt og peber.
3 Rist brødet.
4 Fordel tomatblandingen på brødskiverne, og server med det samme.

tip

tip

energi pr. person

Bruchetta bliver helt klart
bedst med friske krydderurter, men det går an
med tørrede.

Du kan variere bruscetta
ved at blande følgende
sammen med tomaterne:
hakkede ansjoser, soltørrede tomater, oliven
eller rucola. Du kan også
smage tomaterne til med
vineddike eller citronsaft.

1100 kJ (260 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (7 g)
Kulhydrat: 70 % (43 g)
Fedt: 19 % (5 g)

tip
Bruscetta er meget velegnede som små snacks
eller på en buffet, men
skær brødskiverne i lidt
tyndere skiver, og del
dem i mindre stykker.

91

tzatziki
2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

92

tip

tip

energi pr. person

Brug tzatzikien som tilbehør til Musaka eller
stegt kød, eller spis den
som en lækker sommersalat med brød til.

Brug 3 dl skyr i stedet for
yoghurt, der skal drænes.

1800 kJ (430 kcal)
Energifordeling
Protein: 19 % (21 g)
Kulhydrat: 65 % (69 g)
Fedt: 16 % (8 g)

agurkesalat
4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip

energi i portionen

Server agurkesalat til fx
stegt kylling side 200,
frikadeller side 168 eller
forloren hare side 194.

300 kJ (78 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (2 g)
Kulhydrat: 84 % (16 g)
Fedt: 4 % (under 1 g)

93

pastasalat

94

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5

Kog pastaen i letsaltet vand i det antal minutter, der er angivet på pakken.
Hæld den færdigkogte pasta i en sigte, og skyl med koldt vand.
Lad pastaen dryppe af i sigten.
Pisk olie, vand og krydderier sammen.
Bland pasta, grønsager, skinke og dressing sammen i en skål.

tip

tip

energi pr. person

Kan også laves med en
rest kylling.

Fuldkornspasta er også
god i salat

2100 kJ (500 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (15 g)
Kulhydrat: 75 % (93 g)
Fedt: 13 % (8 g)

95

bønnesalat
2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 K
 om bønnerne i en skål, og hæld dobbelt så meget vand over. Stil skålen i køleskabet
natten over.
2 Hæld udblødningsvandet ud.
3 Kom bønnerne i en gryde med rigeligt vand tilsat ½ tsk salt, og kog op.
4 Lad bønnerne koge ved svag varme ½ - 1 time. Der kan være meget stor forskel på, hvor
længe bønner skal koge. Tag en bønne op af vandet, og bid i den. Bønnerne skal være
helt møre indeni, men ikke udkogte.
5 Hæld vandet fra de færdigkogte bønner, og skyl dem i koldt vand.
6 Kog de grønne bønner i letsaltet vand 3-4 minutter. Køl bønnerne af med koldt vand, og
skær dem i stykker på 2-3 cm.
7 Bland de hvide og de grønne bønner sammen med de øvrige ingredienser.

96

tip

energi pr. person

Da det både kræver tid og planlægning at lave mad med
tørrede bønner, kan det være en fordel at koge en større
portion og opbevare de kogte bønner i mindre poser
i fryseren. Så har du dem helt færdige og parate til at
spise, når du har lyst. Alle slags bønner på dåse kan også
bruges. Hæld dåsebønnerne i en sigte, skyl dem, og lad
dem dryppe godt af, inden du bruger dem i salaten.

1900 kJ (450 kcal)
Energifordeling
Protein: 16 % (17 g)
Kulhydrat: 62 % (67 g)
Fedt: 22 % (11 g)

ovnbagte pommes frites
2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip
Olien kan undlades. Læg
da blot kartoflerne på
bagepladen, der er beklædt med bagepapir.

97

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

98

tip

energi pr. person

Serveres til fx stegt kylling
side 200.

500 kJ (119 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (9 g)
Kulhydrat: 80 % (60 g)
Fedt: 7 % (2 g)

ovnbagte grønsager

99

marmelade
jordbær-rabarber

100

1 portion
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5

Rengør jordbærrene, hvis de er friske.
Rens rabarberne og skær dem i stykker på ca. 1 cm.
Bland alle ingredienser, og kog i 10 minutter.
Brug fortykningsmiddel som angivet på posen.
Hæld marmeladen på rene evt. atamonskyllede glas.

tip
Du kan bruge alle slags
bær. 600 g bær og 200 g
sukker giver en skøn
marmelade.

101

fisk
Danmark er omgivet af vand.
Og dermed også af fisk.
Fisk er noget af det sundeste,
du kan spise. Blandt andet fordi
de indeholder vigtige vitaminer,
mineraler og fedtsyrer. Derfor
anbefaler Fødevarestyrelsen, at vi
spiser 200-300 g fisk om ugen.
Fisk er let at tilberede; det går
hurtigt, og så smager det godt.
Prøv selv.

karrysild

104

4-6 stykker mad

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. stk
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein: 14 % (8 g)
Kulhydrat: 61 % (35 g)
Fedt: 25 % (7 g)

105

fiskefrikadeller

106

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Rør alle ingredienserne til farsen sammen.
2 Tilsæt evt. lidt mere mælk, hvis farsen er meget fast.
3	
Varm olie eller flydende fedtstof op på en pande, form 6-8 fiskefrikadeller, og steg dem
gyldenbrune på begge sider ved middelsvag varme. Tag dem af panden, så snart de er
færdigstegt. Lader du dem stå, suger de en masse fedt.
4 Server fiskefrikadellerne med remoulade, kogte kartofler, kogte grønsager og brød.

energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 22 % (35 g)
Kulhydrat: 54 % (86 g)
Fedt: 24 % (17 g)

107

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Hak laksen fint med en kniv på skærebrættet.
2 Mos kartoflerne med en gaffel i en skål.
3 Bland det hakkede laksekød med de mosede kartofler, salt, peber og krydderurter.
4 Form to karbonader af farsen; ca. 2 cm i tykkelsen.
5 Vend karbonaderne i rasp.
6	
Varm olien op på en pande, og steg karbonaderne i olien ca. 3 min på hver side ved middelhøj
varme, til de er gyldenbrune og sprøde.

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 22 % (37 g)
Kulhydrat: 55 % (94 g)
Fedt: 23 % (18 g)

108

laksekarbonader

109

laks
med ingefærdressing

110

4 personer
du skal bruge
■

tilbehør

 laksefilet med skind, men uden ben
1
(eller havørred eller hellefisk), ca. 700 g

■

■

■

ingefærdressing
■

■

■

■

■

■

50 g sukker
2 spsk finthakket ingefær
2 spsk sojasauce
2 spsk vineddike
2 tsk raps- eller olivenolie
saft af ½-1 citron

■

■

■

300 g fuldkornsnudler
1 bundt radiser (150 g)
1 agurk (250 g)
1 bundt forårsløg (100 g)
300 g optøede eller friske ærter
evt. bredbladet persille til pynt

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200 °C varmluft.
2	
Pak laksen ind i bagepapir og derefter i stanniol. Læg den på en bageplade, og bag den midt
i ovnen i 25 minutter, hvis fisken ikke er over 1½ cm høj; og 30-35 min, hvis fisken er 3-4 cm
høj på det højeste punkt.
3	
Lav dressingen imens. Kom sukker, ingefær, sojasauce og vineddike i en lille gryde, og kog
ved svag varme i 2 minutter. Afkøl, og pisk olien i. Smag til med saften af ½-1 citron afhængigt
af, hvor saftig og syrlig den er.
4	
Tag laksen ud af ovnen, og åbn pakken forsigtigt – der kan komme damp ud af den. Hæld lidt
af dressingen over fisken, og kom resten i en skål til at servere ved siden af.
5	
Kog nudlerne i letsaltet vand i det antal minutter som er angivet på pakke.
6	
Skær radiser og forårsløg i tynde skiver. Flæk agurken, og skrab kernerne ud. Skær den i
tynde skiver.
7	
Bland nudlerne med grønsagerne, og server med laksen og dressing til det hele.

tip

energi pr. person

Ingefærdressingen er
også alle tiders på grillet
fisk.

3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 26 % (45 g)
Kulhydrat: 47 % (81 g)
Fedt: 27 % (21 g)

111

rejesalat

112

4-6 stykker mad

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Vask de friske asparges, og skær ca. 3 cm af bunden. Skær resten af aspargesene i stykker på
1-2 cm. Kom ½ liter vand og ½ tsk salt i en gryde sammen med aspargestykkerne.
Kog aspargesstykkerne i 4-5 minutter. Hæld aspargesene i et dørslag, skyl med koldt vand,
og lad dem dryppe af. Bruger du asparges fra dåse, skal de blot hældes til afdrypning
direkte fra dåsen.
2 Lad rejer og asparges dryppe godt af i en sigte.
3 Rør alle ingredienserne til dressingen sammen i en skål.
4 Vend rejer og asparges forsigtigt i dressingen.
5 Anret rejesalaten i en skål eller direkte på brødet.
6 Pynt med tomatbåde og evt. dild

energi pr. stykke
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein: 17 % (10 g)
Kulhydrat: 54 % (32 g)
Fedt: 29 % (8 g)

113

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 V
 ask de friske asparges, og skær/bræk 3 cm af bunden. Skær resten af aspargesene i stykker
på 1-2 cm. Kom ½ liter vand og ½ tsk salt i en gryde sammen med aspargestykkerne.
Kog aspargesstykkerne i 4-5 minutter. Hæld aspargesene i et dørslag, skyl med koldt vand,
og lad dem dryppe af. Bruger du asparges fra dåse, skal de blot hældes til afdrypning
direkte fra dåsen.
2 Lad rejer og asparges dryppe godt af i en sigte.
3 Fordel den strimlede salat i 2 glas på fod; fx store rødvinsglas.
4 F
 ordel asparges og rejer oven på salaten.
5 Rør dressingen sammen, og fordel den over asparges og rejer.
6 Pynt med citronryttere, tomatbåde og et drys paprika.

energi pr. person
1300 kJ (310 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (18 g)
Kulhydrat: 61 % (45 g)
Fedt: 16 % (6 g)

114

rejecocktail

115

kogt torsk
med sennepssovs

116

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

 stykker torsk med skind
2
og ben (ca. 400 g)
1 l vand
5 peberkorn
1 lille laurbærblad
1 tsk salt

sennepssovs
■

■

■

■

■

2 dl skummet- eller minimælk
1 spsk majsstivelse
1½ dl kogevand fra fisken
¾ dl fiskesennep
salt og peber

tilbehør
■

■

■

■

■

■

2-3 spsk kapers
3 spsk hakket persille
150 g syltede rødbeder i tern
kogte kartofler (500 g)
400 g kogte grønsager som
fx broccoli, bønner, gulerødder og/eller blomkål
brød (50 g)

sådan gør du
1	
Hæld vandet i en gryde sammen med peberkorn, laurbærblad, eddike og salt, og kog op.
2	
Læg torsken i det kogende vand, og lad den koge ved svageste varme i ca. 10 minutter.

sennepssovs
1	
Pisk mælken sammen med majsstivelsen i en gryde.
2	
Tilsæt 1½ dl kogevand fra torsken, og kog sovsen op, mens du pisker.
3	
Tilsæt sennep, og smag til med salt og peber.
4	
Server torsken med sennepssovs, kapers, hakket persille, syltede rødbeder og kogte kartofler.
Server også kogte grønsager til.

tip

tip

energi pr. person

Nytårstorsk er kogt torsk
med sennepssovs. Det er
en traditionel nytårsmenu.

Hvis du gerne vil undgå
ben og skind, kan du i
stedet lave retten af torskefileter. Brug den halve
portion kogevand, og kog
fileterne ved meget svag
varme, til fisken føles fast.
Det tager 5-10 minutter
afhængigt af, hvor tyk
fileten er.

2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 25 % (40 g)
Kulhydrat: 66 % (107 g)
Fedt: 9 % (6 g)

117

stegt rødspætte
med persillesovs

118

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

persillesovs
1	
Pisk mælken og majsstivelsen sammen i en gryde.
2	
Kog mælken op, mens du rører i den.
3	
Tilsæt persille og sukker, og kog 5 minutter.
4	
Smag til med salt og peber.
5	
Server rødspætterne med persillesovsen, de kogte kartofler, de kogte grønsager og evt. brød.

energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (40 g)
Kulhydrat: 60 % (99 g)
Fedt: 16 % (12 g)

119

fiskepinde
med pommes frites

120

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip
I stedet for karrydip kan
du blande ½ dl remoulade med ½ dl syrnet
mælkeprodukt eller du
kan bruge, guacamole
side 73 eller burgerdressing side 162.

tip
Kogte kartofler smager
også fint til.

energi pr. person
karrydip
1 Rør alle ingredienserne sammen i en skål.

2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 18 % (31 g)
Kulhydrat: 55 % (92 g)
Fedt: 27 % (21 g)

121

6 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

■

tilbehør

3 blade husblas
1 dåse tun i vand
1½ dl fromage frais
1 tsk reven skal af en usprøjtet citron
2 tsk citronsaft
1½ dl syrnet fløde 9 %
½ tsk salt
peber
2 spsk finthakket dild eller purløg

■

■

■

■

■

■

■

½ agurk i skiver (125 g)
salatblade (100 g)
½ citron i både
2-3 spsk kapers
1 bundt radiser i skiver (175 g)
dild eller purløg
groft brød eller rugbrød (600 g)

sådan gør du
1 F
 yld en stor skål med koldt vand, og læg husblasbladene i vandet én efter én. Lad dem ligge
i vandet i 10 minutter.
2 Hæld tunen i en sigte, og lad den dryppe godt af.
3 Rør tun med fromage frais, revet citronskal og dild eller purløg i en skål.
4 Tag husblasbladene op af vandet, og kom dem i en lille gryde med det vand, der hænger ved.
5 Varm gryden op ved meget svag varme, til husblasbladene lige akkurat smelter. Massen må
ikke boble.
6 Tag gryden fra varmen, og rør citronsaften sammen med den smeltede husblas.
7 Rør den syrnede fløde i husblassen, og rør straks blandingen sammen med tunen.
8 Smag til med salt og peber.
9 Kom moussen i en lille glasskål eller firkantet beholder, der er foret med film eller bagepapir.
10 Stil moussen i køleskab mindst 1½ time, inden den serveres.
11 Læg agurkeskiver og salat i bunden af et fad, og anret moussen ovenpå, eller server i
glasskålen.
12 Pynt med citronbåde, kapers og radiser i skiver, og pynt evt. med purløg eller dild.
13 Server moussen med brød til.

tip

energi pr. person

Moussen er god både
som frokostret og som
forret.

1600 kJ (380 kcal)
Energifordeling
Protein: 20 % (18 g)
Kulhydrat: 65 % (59 g)
Fedt: 15 % (6 g)

122

tunmousse

123

fisk
bagt i papir

124

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2300 kJ (550 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (30 g)
Kulhydrat: 64 % (86 g)
Fedt: 13 % (8 g)

125

stjerneskud

energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 17 % (28 g)
Kulhydrat: 53 % (84 g)
Fedt: 30 % (22 g)

126

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

4 rødspættefileter
1 lille æg
½ dl rasp
½ dl rapsolie

dressing
■

■

■

■

■

2 tsk mayonnaise, evt. letmayonnaise
½ dl fromage frais
½ spsk tomatketchup
1 knivspids salt
1 knivspids peber

tilbehør
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

75 g rejer uden skal (fra frost eller bæger)
150 g asparges friske eller fra glas
1 hårdkogt æg
½ agurk (125 g)
2 skiver citron
2 tomater i både (150 g)
½ hovedsalat, grøn krølsalat eller icebergsalat (100 g)
1 lille glas kaviar
karse til pynt
2 tykke skiver ristet franskbrød (skiverne skal være
så tykke, at de vejer 60-70 g pr. stk.)

sådan gør du
1	
Rør alle ingredienserne til dressingen sammen i en skål.

tilbehør
1	
Tø rejerne op i en sigte.
2	
Lad aspargesene dryppe af i en sigte. Bruger du friske asparges, så kog dem 4 minutter i
letsaltet vand, køl dem af i koldt vand, og lad dem dryppe af i en sigte.
3	
Skyl salaten, og lad den dryppe af.
4	
Gør det øvrige tilbehør klar

stegt og kogt rødspættefilet
1	
Kom 2 dl vand og ½ tsk salt i en gryde, og kog vandet op.
2	
Læg 2 af fileterne i det kogende vand. Der skal være vand nok til, at fisken lige netop er
dækket af vand.
3	
Kog fileterne ved meget svag varme, til de føles faste (ca. 2-4 minutter).
4	
Pisk ægget sammen i en dyb tallerken, og hæld raspen på en anden tallerken.
5	
Vend de sidste 2 rødspættefileter først i æg og derefter i rasp.
6	
Varm olien op på en pande, til den er temmelig varm, men ikke så meget, at den ryger.
7	
Steg de 2 fiskefilet gyldenbrune i olien.
8	
Lad fiskefileterne dryppe af på fedtsugende papir.

anret stjerneskudet
1	
Læg 1 stykke brød på hver af 2 tallerkener.
2	
Fordel salaten på brødskiverne.
3	
Læg én stegt og én kogt fiskefilet oven på salaten på hvert stykke brød.
4	
Fordel dressingen på de to hold fisk.
5	
Fordel asparges, agurkeryttere, citronryttere, rejer, tomater og æg på de to stykker mad.
6	
Pynt med kaviar og karse, og server straks.
7	
Server de 2 ekstra skiver ristet brød ved siden af.

127

sushi
for begyndere

128

40-50 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

5 dl sushiris
8 dl vand
5 spsk riseddike eller lagereddike
2½ spsk sukker
1 tsk salt
12 tigerrejer

■

■

■

■

■

150 g røget laks, tun og/eller hellefisk i skiver
½ agurk (125 g)
sojasauce
wasabi (japansk peberrodspasta)
syltede ingefær

sådan gør du
1 Skyl risene godt i 3-4 hold vand, indtil vandet er næsten klart.
2 Kog risene op med vandet, skru ned og lad dem koge 15 minutter under låg. Tag gryden
fra varmen, og lad risene trække i 10 minutter. Lad dem derefter køle lidt af.
3 Opløs sukker og salt i eddiken, og rør det grundigt i risene. Lad risene køle helt af.
4 Form risene til ca. 50 små æggeformede kugler. Kom vand på hænderne, så risene ikke
hænger i.
5 Kog rejerne i 1 minut i letsaltet vand, køl af, og tag skallen af. Skær et snit på bagsiden af dem.
Læg rejerne på 12 af riskuglerne.
6 Skær den røgede fisk i 2-3 cm brede strimler, og fordel dem over resten af riskuglerne.
7 Skær agurken i små stykker eller tynde strimler, og pynt nogle eller alle sushi med agurk.

tip

tip

tip

Hvis du stikker et lille
træspyd igennem hver
reje, inden du koger dem,
krummer de sig ikke
sammen og er derfor
nemmere at lægge oven
på risene, når du har
pillet dem.

Den enkleste form for
sushi er at forme små
risboller og at lægge et
stykke røget laks eller rejer ovenpå. Pynt evt. med
ultratynde agurkestrimler.

Nogen tror, at sushi er
noget med rå fisk, men
i virkeligheden er det
de marinerede ris, som
udgør selve sushien. Kom
rå eller røget fisk ovenpå,
alt efter hvad du kan lide.
De smager skønt på alle
måder.

energi pr. person
tip
Syltet ingefær og wasabi
fås i de fleste store supermarkeder.

2400 kJ (570 kcal)
Energifordeling:
Protein: 17 % (23 g)
Kulhydrat: 74 % (98 g)
Fedt: 8 % (5 g)

129

ca 6 ruller
energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 19 % (32 g)
Kulhydrat: 64 % (110 g)
Fedt: 17 % (14 g)

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sushi

sushiris

Sushi er Japans smukke og sunde delikatesse,
som faktisk ikke er så svær og tidskrævende
at lave, som man skulle tro. Ingredienserne kan
købes i de fleste store supermarkeder og specialbutikker. Eneste specialudstyr, du har brug
for, hvis du vil lave sushiruller, er en rullemåtte
(bambusmåtte), der som oftest kan købes
samme sted som ingredienserne. I mange
supermarkeder kan man få en ”Sushiboks”,
der indeholder alt det, du skal bruge. Også
bambusmåtte; dog ikke fisk og grønsager.

Risene er hovedbestanddelen af
sushi, og det er derfor vigtigt at
koge og marinere dem rigtigt. Følg
opskriften nøje. Du kan lave fine
sushi med almindelige grødris og
lagereddike, men kan du skaffe
rigtige sushiris og riseddike, får
risene en mere original japansk
smag og duft. Sushiens form samt
fiske- eller grønsagstilbehør kan
varieres efter smag.

130

sushiruller

131

kød
Frikadeller, boller i karry, millionbøf, stegt kylling,
lammekølle, flæskesteg og svensk pølseret.
Kød indgår i mange af de danske livretter.
Traditionelt indeholder disse retter en masse fedt.
Men lavet på den rigtige måde er det ikke
bare sundt, det smager også godt.
I opskrifterne her har vi fjernet alt
overflødigt fedt og med omhu valgt
det, der er nødvendigt.

2 personer

k ogt pasta (beregn 100 g pasta eller 125 g frisk);
eller kogte ris (beregn 1 dl rå ris pr. person);
eller kartoffelmos

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
3100 kJ (740 kcal)
Energifordeling
Protein: 22 % (40 g)
Kulhydrat: 54 % (97 g)
Fedt: 24 % (20 g)

134

millionbøf

135

roastbeef

136

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

grønne bønner
1 Kog bønnerne, til de er møre (5-7 minutter).
2 Server roastbeefen med kartoffelsalat, grønne bønner og brød, fx flutes side 42.

tip

tip

energi pr. person

Du kan også tilberede
roastbeefen i en gryde.
Bring 1½ l vand i kog.
Læg kødet i, og lad det
koge i 15 minutter. Tag
kødet op, og fjern snoren.
Drys med salt og peber,
og brun kødet på alle 4
sider i 1 spsk flydende
fedtstof (1-2 minutter på
hver side). Tag kødet op,
og lad det trække som
ovenfor.

Spis resten af roastbeefen dagen efter, eller
brug den som pålæg.
En rest roastbeef kan
også bruges til biksemad
side 174. Eller som krydret fyld til pitabrød.

2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 28 % (49 g)
Kulhydrat: 55 % (97 g)
Fedt: 16 % (13 g)

137

gullasch

138

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 29 % (50 g)
Kulhydrat: 59 % (102 g)
Fedt: 12 % (10 g)

139

bøf stroganoff

140

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5
6
7
8

Pil, og hak løgene.
Rens champignonerne, og skær dem i kvarte.
Varm olien op i en gryde, og svits løg, champignoner og kød i olien.
Tilsæt tomatpure, salt, paprika og vand eller bouillon, og kog op.
Skru ned for varmen, og lad retten koge ved svag varme under låg i ca. 1 time.
Rør majsstivelsen i fløden, og hæld blandingen i retten under omrøring.
Smag evt. til med ekstra salt.
Server Bøf Stroganoff med kartoffelmos og syltede rødbeder, eller kogte ris og brød.

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 30 % (51 g)
Kulhydrat: 57 % (95 g)
Fedt: 13 % (10 g)

141

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
3100 kJ (740 kcal)
Energifordeling
Protein: 22 % (39 g)
Kulhydrat: 55 % (102 g)
Fedt: 23 % (19 g)

142

bøf bourguignon

143

musaka

144

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 29 % (48 g)
Kulhydrat: 46 % (75 g)
Fedt: 25 % (19 g)

sådan gør du
1
2
3
4

Skær auberginen i 1 cm tykke skiver.
Læg aubergineskiverne på en bageplade, der er beklædt med bagepapir.
Grill auberginerne i ovnen, til de er gyldenbrune på begge sider.
Lad ovnen være tændt på 225OC, når du er færdig med at grille.

kødsovs
1
2
3
4
5

Pil, og hak løg og hvidløg; skær tomaterne i tern.
Brun kød i en gryde uden fedtstof.
Tilsæt løg, og brun det med.
Tilsæt hvidløg, tomater, tomatpure, vand, kanel, salt og peber.
Lad sovsen koge i 5-10 minutter, og lav bechamelsovsen imens.

bechamelsovs
1 Pisk mælk, majsstivelse, salt og peber sammen i en gryde.
2 Kog mælken op under omrøring.
3 Tilsæt osten, og lad den smelte i sovsen under omrøring.

sådan samles musaka
1
2
3
4
5
6

Læg halvdelen af auberginerne i et lille ildfast fad.
Bred kødsovsen ud oven på auberginerne.
Læg resten af auberginerne oven på kødsovsen.
Fordel bechamelsovsen på toppen.
Drys med rasp.
Bag musakaen midt i ovnen i 30 minutter ved 225OC.

145

gammeldags oksesteg
med waldorfsalat

146

6 personer
tilbehør
■

■

■

■

kogte kartofler (1½ kg)
brød
ribsgelé
syltede asier eller agurker

energi pr. person
3200 kJ (760 kcal)
Energifordeling
Protein: 18 % (34 g)
Kulhydrat: 50 % (91 g)
Fedt: 32 % (28 g)

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

waldorfsalat
1 Halver druerne, og fjern evt. sten. Skær bladsellerien i tynde skiver og æblerne i tern.
2 Hak valnødderne groft.
3	Rør en dressing sammen af fromage frais, mayonnaise, sukker, citronsaft, salt og peber
i en skål.
4 Vend druer, bladselleri, æble og valnødder ned i dressingen.
5 Kom salaten i en pæn skål.
6	Server stegen med sovsen, kogte kartofler, ribsgelé, syltede asier eller agurker, waldorfsalat
og brød.

147

hakkebøf
dansk bøf

148

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

 50 g hakket oksekød
2
(højst 10 g fedt pr. 100 g)
¼ tsk salt
¼ tsk peber
2 store løg (250 g)

sovs
■

■

■

■

3 dl vand eller bouillon
1 spsk majsstivelse opløst
i ½ dl vand
½ tsk sukker
kulør

tilbehør
■

■

■

■

kogte kartofler (500 g)
syltede rødbeder og/eller asier
(beregn 100 g pr. person)
kogte grønsager
brød

sådan gør du
1 Del kødet i 2, og form 2 runde bøffer, der er ca. 2 cm tykke.
2 Hak bøfferne med en kniv på overfladen.
3 Pil, og halver løgene; og skær dem i tynde skiver.
4 Steg bøfferne på en tør pande ved middelhøj varme;
		 5 minutter på hver side.
5	
Læg løgene på panden ved siden af bøfferne, og vend dem
under stegningen. Løgene er færdige efter ca. 10 minutter.
6 Krydr bøffer og løg med salt og peber under stegningen.
7	
Læg de færdigstegte bøffer og løg på et fad. Læg stanniol
over for at holde dem varme, mens du laver sovsen.

energi pr. person
2600 kJ (620 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (35 g)
Kulhydrat: 58 % (86 g)
Fedt: 19 % (13 g)

skysovs
1	
Hæld 3 dl vand eller bouillon på panden, og kog op (koger du skrællede kartofler, kan du
bruge kogevandet).
2 Opløs 1 spsk majsstivelse i ½ dl kold vand, og hæld blandingen i panden under omrøring.
3 Kog sovsen op, smag til med sukker, salt og peber, og farv evt. med kulør.
4 Server bøfferne med skysovsen, kogte kartofler og syltede rødbeder og/eller asier.

tykstegsbøf - engelsk bøf

tip

Til engelsk bøf skal du bruge 2 tykstegsbøffer (ca. 125 g
pr. stk). Engelsk bøf steges på samme måde som hakkebøf. Da kødet er meget magert, kan det være nødvendigt
at stege bøfferne i 1 tsk olie, for at de ikke skal brænde på.
Steg løgene ved siden af bøfferne som til hakkebøf, og lav
også skysovsen på samme måde og i samme mængde.
Gennemstegte engelske bøffer skal stege 5 minutter på
hver side. Hvis du gerne vil have bøfferne lidt røde indeni,
skal de blot stege 2½ minut på hver side.

Hvis du synes, det er
nødvendigt, kan du stege
hakkebøffer og løg i 1
tsk. olie eller flydende
fedtstof. Har du en god
slip-letpande, vil det ofte
være unødvendigt.

149

bøfsandwich

150

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (35 g)
Kulhydrat: 47 % (70 g)
Fedt: 29 % (19 g)

151

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip

energi pr. stk

Pariserbøfferne kan fint
steges i ovnen. Varm
ovnen op til 250OC (varmluft 230OC), og steg pariserbøfferne midt i ovnen i
10-15 minutter afhængigt
af, om de skal være røde
eller gennemstegte.
Krydr med salt og peber.

1800 kJ (430 kcal)
Energifordeling
Protein: 25 % (27 g)
Kulhydrat: 59 % (64 g)
Fedt: 16 % (8 g)

152

pariserbøf

153

lynstegt kød
og grønsager

154

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

 00-250 g okse-, svine-,
2
kyllinge- eller kalkunkød i strimler
1 porre (125 g)
1 bakke champignoner (250 g)
1 peberfrugt (125 g)
1 lille stykke frisk ingefær
(1-2 cm)
1 fed hvidløg

tilbehør
■

■

■

■

■

■

2 tsk rapsolie
½ dl sojasovs
1 dl vand
1 spsk majsstivelse
100 g sukkerærter eller
bønnespirer
½ tsk salt

■

r is (2 dl rå ris), gerne fuldkornsris
eller ægnudler (200 g)

sådan gør du
1 Rens grønsagerne.
2 Skær porren i ringe, champignonerne i kvarte og peberfrugten i strimler.
3 Skræl/skrab ingefær, og riv, eller hak det fint. Du skal bruge ca. 1 spsk.
4 Pil hvidløget, og hak det fint.
5 Varm olien op på en pande eller i en wok.
6 Brun kødet i olien.
7 Tilsæt porren, champignonerne og peberfrugterne, og svits det hele i ca. 5 minutter.
8 Tilsæt ingefær og hvidløg.
9	Kom sojasovs, vand og majsstivelse i en kop, og rør; til majsstivelsen er opløst,
hæld blandingen på panden eller i wokken, og giv et opkog under omrøring.
10 Tilsæt sukkerærter eller bønnespirer.
11 Smag til med salt, og server med kogte ris eller nudler.

energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 26 % (42 g)
Kulhydrat: 61 % (95 g)
Fedt: 13 % (10 g)

155

spaghetti bolognese
spaghetti med kødsovs

156

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 21 % (36 g)
Kulhydrat: 58 % (102 g)
Fedt: 21 % (17 g)

157

lasagne

158

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Pil, og hak løg og hvidløg fint, og riv gulerødder og squash.
2 Brun kødet i en gryde uden fedtstof.
3 Tilsæt løg og hvidløg, og lad det brune med i 1 minut.
4 Tilsæt gulerod og squash, og svits det hele i 1 minut.
5 Tilsæt de øvrige ingredienser, og kog saucen op.
6	
Lad sovsen koge ved meget svag varme i 5-10 minutter,
imens du laver bechamelsovsen.

bechamelsovs
1 Rør majsstivelsen ud i 1 dl mælk i en gryde.
2 Tilsæt resten af mælken, og kog op under omrøring.
3 Rør osten i, og smag til med salt og peber.

energi pr. person
2600 kJ (620 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (37 g)
Kulhydrat: 51 % (78 g)
Fedt: 25 % (17 g)

lasagne
1 Smør et ildfast fad (ca. 20 x 30 cm) med lidt rapsolie.
2 Læg 3 lasagneplader i bunden (de må ikke ligge over hinanden)
3 Fordel halvdelen af kødsovsen på pladerne, og hæld 1/3 af bechamelsovsen ovenpå.
4	
Læg endnu 3 lasagneplader, resten af kødsovsen og 1/3 af bechamelsovsen ovenpå.
Afslut med 3 lasagneplader og resten af bechamelsovsen.
5 Drys med rasp, og bag lasagnen midt i ovnen i 30-40 minutter ved 200OC (varmluft 180OC).

159

chili con carne

160

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Pil, og hak løget. Skær tomater og peberfrugt i små tern. Pil, og hak hvidløget fint.
2 Brun oksekødet i en gryde uden fedtstof.
3 Tilsæt løget, og brun det med i 1 minut.
4 Hæld bønnerne i en sigte, og skyl med koldt vand.
5	
Bland bønner, tomatpure, tomater, peberfrugter, hvidløg og vand med kødet, og lad retten
småkoge i 10 minutter.
6 Smag retten til med salt, peber og chili alt efter, hvor stærk du kan lide den.

energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 25 % (43 g)
Kulhydrat: 57 % (101 g)
Fedt: 18 % (15 g)

161

burgere

162

2 stk
du skal bruge
■

■

■

 00 g hakket oksekød
2
(højst 10 g fedt pr. 100 g)
salt og peber
2 burgerboller side 46

dressing
■

■

■

■

■

■

 dl fromage frais eller andet
1
syrnet mælkeprodukt
(højst 0,7 g fedt pr. 100 g)
2 tsk mayonnaise; evt. letmayonnaise
1 finthakket, syltet agurk
1-2 tsk agurkelage
1 tsk sennep
salt og peber

tilbehør
■

■

■

■

■

■

■

 portion ovnbagte pommes
1
frites side 97
tomatketchup
sennep
½ fintsnittet icebergsalat (100 g)
2 tomater i skiver (150 g)
½ agurk i skiver (150 g)
1 løg i ringe (50 g)

sådan gør du
1 Form 2 flade bøffer af oksekødet.
2 Steg bøfferne i 3-5 minutter på hver side på en varm pande eller grillpande uden fedtstof.
3 Krydr med salt og peber på begge sider af bøfferne.
4 Bland alle ingredienserne til dressingen sammen i skål, og smag til med salt og peber.
5	
Hvis bollerne er nybagte, flækker du dem bare. Hvis de ikke er nybagte, kan de varmes i ovnen
eller flækkes og ristes på brødristeren.
6 Server alt tilbehøret i skåle, så man selv kan samle sin burger efter smag.

energi pr. person
3000 kJ (715 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (40 g)
Kulhydrat: 56 % (101 g)
Fedt: 21 % (16 g)

163

labskovs

164

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (40 g)
Kulhydrat: 67 % (115 g)
Fedt: 10 % (8 g)

165

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Pil løget, og hak, eller riv det fint.
2 Rør alle ingredienser til farsen godt sammen, evt. med en håndmikser.
3 Pisk karry, salt og majsstivelse sammen med mælken i en gryde.
4 Tilsæt vand, og bring sovsen i kog under omrøring.
5 Dæmp varmen til lavest mulige, når sovsen koger.
6	
Form ca. 12 små boller af farsen med en lille spiseske, og kom dem direkte i sovsen.
Lad bollerne koge ved svageste varme i sovsen i 15 minutter. Rør af og til forsigtigt i sovsen,
så den ikke brænder på.
7 Smag til med salt og peber, evt. lidt mere karry og sukker.
8 Server med ris, kogte grønsager, udskåret frugt og mangochutney.

energi pr. person

tip

3300 kJ (790 kcal)
Energifordeling
Protein: 20 % (39 g)
Kulhydrat: 60 % (117 g)
Fedt: 20 % (17 g)

Du kan også lave bollerne
af hakket kød af lam,
svin, kalv, kylling, kalkun
eller okse (højst 10 g fedt
pr. 100 g.)

166

boller i karry

167

frikadeller

168

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip

energi pr. person

Du kan roligt stege frikadellerne i fedtstof på panden, hvis
du er vant til det. Bruger du kød med højst 10 g fedt pr.
100 gram kød, vil 1 frikadelle optage mindre end 1 g fedt
fra det du steger i. Og det er ikke meget. Men tag frikadellerne af panden, når de er færdigstegt. Ligger de 15 min
på panden, efter at de er færdigstegt, suger de en masse
fedt, mens de står og venter.

3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 18 % (31 g)
Kulhydrat: 64 % (112 g)
Fedt: 18 % (14 g)

169

karbonader
med stuvede grønsager

170

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Del kødet i 2 portioner, og form 2 runde bøffer, der er ca. 2 cm i tykkelsen.
2 Hak karbonaderne med en kniv på overfladen af begge sider.
3	
Steg karbonaderne på en tør pande ved middelhøj varme 5 minutter på hver side. Brug evt.
lidt flydende fedtstof, hvis du synes, det er lettere.
4 Krydr karbonaderne med salt og peber på begge sider, mens de steger.

stuvede grønsager
1	
Skræl gulerødderne, og skær dem i tern eller skiver.
2	
Kom gulerødderne i en gryde med 1½ dl vand, og kog dem i 5 minutter under låg.
3	
Rør majsstivelse og mælk sammen, eller ryst mælk og hvedemel sammen, og hæld blandingen
i gryden under omrøring.
4	
Tilsæt ærter og sukker, og kog sovsen godt igennem i 1-2 minutter.
5	
Smag til med salt og peber. Tilsæt evt. lidt mere mælk, hvis du synes stuvningen er for tyk.

tip

tip

energi pr. person

Du kan godt bruge frosne
ærter og gulerødder til
stuvningen. Kom 1½ dl
koldt vand i en gryde,
rør majsstivelsen i og
tilsæt mælk. Bring i kog
og tilsæt frosne ærter og
gulerødder. Lad stuvningen koge i 2 minutter og
smag til.

Brug også gerne andre
grønsager til stuvningen
afhængig af årstid og udbud; fx blomkål, spidskål,
hvidkål, rosenkål, porrer,
asparges eller spinat.

2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (38 g)
Kulhydrat: 58 % (93 g)
Fedt: 18 % (14 g)

171

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Varm olie eller flydende fedtstof op på en pande med slip-letbelægning.
2 Steg koteletterne i 2-3 minutter på hver side.
3	
Læg koteletterne på en tallerken, og krydr med salt og peber. Skær evt. fedtkanten fra,
og smid den ud.
4 Hæld eventuelt fedt fra panden væk.
5 Hæld 2 dl vand og bouillonterningen på panden, og kog op.
6 Opløs majsstivelsen i 1 dl vand, og hæld det på panden under omrøring.
7 Smag til med salt og peber, og tilsæt evt. kulør.

tip

energi pr. person

Hvis du vil give en
spændende smag til
sovsen, kan du tilsætte
friske krydderurter som
fx timian, persille eller
estragon.

2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (37 g)
Kulhydrat: 51 % (80 g)
Fedt: 25 % (18 g)

172

koteletter
med brun sovs

173

biksemad
med spejlæg

174

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5

Pil, og hak løget.
Varm olie eller flydende fedtstof op på en stor pande.
Svits løgene på panden, til de er gyldne og klare.
Tilsæt de øvrige ingredienser, og steg det hele godt igennem.
Smag til med salt og peber.

spejlæg
1 Varm olien op på en pande.
2 Slå æggene ud på panden ved siden af hinanden.
3	
Steg æggene ved middelsvag varme. Mærk forsigtigt oven på æggeblommen. Når blommen
føles varm ovenpå, og æggehviden er helt stivnet, er spejlæggene færdige.
4	
Server biksemaden med spejlæg, rugbrød, syltede rødbeder og ekstra HP-sovs/engelsk sovs
efter smag.

energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 17 % (30 g)
Kulhydrat: 54 % (95 g)
Fedt: 29 % (24 g)

175

stegt flæsk
med persillesovs

176

2 personer
du skal bruge
■

■

 skiver stege- eller kogeflæsk
6
(250 g)
¼ tsk salt

persillesovs
■

■

■

■

■

■

3 dl skummet- eller minimælk
1 spsk majsstivelse
1 dl hakket persille
½ tsk salt
peber
1 knivspids sukker

tilbehør
■

■

■

kogte kartofler (500 g)
salat; fx af hvidkål, gulerødder,
appelsin og persille
brød (50 g)

sådan gør du
1 Læg flæskeskiverne på en bradepande beklædt med bagepapir.
2	
Steg flæsket i ovnen ved 220OC (varmluft 200OC) i ca. 15-30 minutter afhængig af tykkelsen,
til det er gyldenbrunt og sprødt.
3 Drys med salt.

persillesovs
1 Rør mælken sammen med majsstivelsen i en gryde, og bring det i kog under omrøring.
2 Tilsæt persille, sukker og salt, og kog et par minutter.
3 Smag til med salt og peber.

tip

energi pr. person

Flæsket bliver mere
sprødt, hvis man drysser
det med salt, 15 min før
man steger det.

2500 kJ (600 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (34 g)
Kulhydrat: 55 % (86 g)
Fedt: 22 % (15 g)

177

æbleflæsk

178

2 personer som hovedret eller 6-8 personer på en frokostbuffet

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
2700 kJ (630 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (21 g)
Kulhydrat: 60 % (90 g)
Fedt: 27 % (18 g)

179

flæskesteg

180

6 personer
du skal bruge

energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 20 % (31 g)
Kulhydrat: 56 % (86 g)
Fedt: 24 % (18 g)

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sovs
1	
Si skyen fra bradepanden op i en gryde, og skum for fedt. Tilsæt evt. mere vand.
2	
Rør 3 spsk majsstivelse sammen med 1 dl koldt vand, og rør blandingen i skyen.
3	
Kog sovsen op, og smag til med salt, peber og evt. lidt sukker.
4	
Farv evt. sovsen med kulør.

brunede kartofler
1 Kog kartoflerne, og pil dem.
2	
Smelt sukkeret på en pande, til det karamelliserer og bliver lysebrunt, og tilsæt flydende fedtstof.
3 Hæld kartoflerne på panden, og vend dem i karamellen ved svag varme i 4-5 minutter.

anretning
1 Skær sværen af stegen. Skær fedtet fra stegen og flæskesværene, og smid fedtet ud.
Skær stegen i skiver, og anret dem på et fad sammen med flæskesværene.
Server brunede kartofler, hvide kartofler, rødkål og sovs til.

181

spaghetti carbonara

182

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sovs
1	
Udrør majsstivelsen i 1 dl af mælken i en gryde. Rør resten af mælken i gryden sammen
med salt og peber.
2 Kog sovsen op under omrøring, og kog den godt igennem i 1 minut.
3 Kog pastaen efter anvisningen på pakken.
4 Bland den færdigkogte pasta i sovsen, og anret retten på et fad eller på tallerkener.
5 Drys med bacon og løg og friskkværnet peber.

energi pr. person
3300 kJ (790 kcal)
Energifordeling
Protein: 15 % (29 g)
Kulhydrat: 57 % (108 g)
Fedt: 28 % (25 g)

183

pizza

184

2 personer
du skal bruge
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

 ænd ovnen på 250OC.
T
K
 om vand og gær i en stor skål, og rør, til gæren er opløst.
Tilsæt durummel og salt og det meste af hvedemelet, og ælt godt.
Ælt resten af hvedemelet i lidt ad gangen, til dejen slipper fingrene
og er blød og glat. Måske skal alt melet ikke i.
R
 ul dejen ud med det samme til en stor rund pizza i en størrelse,
så den kan ligge på bagepladen.
Læg bagepapir på bagepladen, og løft pizzaen over.
Pensl pizzaen med tomatpure.
Skær den friske mozzarellaost i tynde skiver, og læg den på; fordelt
over hele pizzaen, eller drys revet ost over.
F
 ordel pepperoni og evt. bacon eller grønsager jævnt ud over
hele pizzaen.
D
 rys til sidst med oregano.
B
 ag pizzaen ved 250OC (ikke varmluft) på nederste rille i 10-12 min.
Bunden skal være lidt brun og sprød, og osten skal være smeltet.
S
 nit salaten i strimler, og skær tomaterne i både, eller halver
cherrytomaterne. Skær agurk og peberfrugt i små tern. Bland salat
og tomater og evt. rucola, som giver en dejlig peberagtig smag.
K
 lip den nybagte pizza ud i skiver, og server med masser af salat.
Prøv fx at spise salaten oven på pizzaen; det smager dejligt.

energi pr. person
pizza med pepperoni og salat
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 17 % (30 g)
Kulhydrat: 58 % (103 g)
Fedt: 25 % (20 g)

energi pr. person
pizza med grønsager og salat
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 19 % (30 g)
Kulhydrat: 68 % (107 g)
Fedt: 13 % (9 g)

185

1 pizza
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Bland alle ingredienserne til dressingen sammen.
2	
Klip den varme pizza i 8 stykker med en saks (gøres lettest ved at klippe hele vejen igennem
pizzaen, først i 2 halve, så i 4 kvarte og så i 8).
3 Lad pizzaen stå samlet på et stort fad, og kom salaten på pizzaen, og dryp med dressingen.

tip

tip

Pizza, salat og dressing
kan også serveres hver
for sig, så kan den enkelte selv samle sin pizza.

I dag er det helt almindeligt, at vi har kontakt på
tværs af landegrænserne.
Det betyder blandt andet,
at vi lærer andre landes
mad at kende. Ofte
tilpasses de udenlandske retter til den danske
smag, og nogle af dem
bliver så populære, at de
efterhånden er lige så almindelige som frikadeller
og hakkebøf. Det gælder
fx pizza, pastaretter, gullasch og burgere.

186

kurdisk pizza

187

hotdogs

188

4 stk

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Varm pølserne i vand i en gryde. Vandet må kun være lige under kogepunktet, ellers sprækker
pølserne.
2	
Varm hotdogbrødene, hvis ikke de er nybagte, og skær dem halvvejs igennem midt i brødet
(så kan brødet stå med pølse i uden at vælte).
3 Læg en pølse i hvert brød, og kom ketchup, sennep, rå løg og agurkesalat på efter smag.

fransk hotdog
1 Rør alle ingredienser til dressingen godt sammen.
2	
Lav et hul i pølsebrødet med skaftet af en grydeske eller med et spyd til fransk hotdog.
Kom ketchup eller fransk hotdogdressing i, og derefter pølse.

tip

energi pr. hotdog

Disse hotdogs mætter
godt, men er du sulten,
kan du måske spise 2.
Det kan også være, du
allerede er mæt efter den
første.

1700 kJ (400 kcal)
Energifordeling
Protein: 12 % (12 g)
Kulhydrat: 71 % (72 g)
Fedt: 17 % (8 g)

189

hotdog
med overraskelser

190

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

agurkerelish

ovnstegte løg

hotdogs
1	Varm pølsebrødene på brødrister eller i ovn og varm
pølserne i en gryde med ‘næsten’ kogende vand.
2	Læg en pølse i hvert brød og tilsæt ketchup og sennep
efter smag.
3	Kom agurkerelish og ovnstegte løg ovenpå hotdogsene,
så meget der er plads til, ellers spis ekstra ved siden af.

energi pr. hotdog
1900 kJ (450 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (14 g)
Kulhydrat: 57 % (64 g)
Fedt: 30 % (15 g)

191

svensk pølseret

192

2 personer
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	Kom kartoflerne i en gryde, dæk med vand, og tilsæt 1 tsk salt. Kog kartoflerne, til de er møre
(ca. 20 minutter).
2	Afkøl kartoflerne, pil dem, og skær dem i tern.
3	Pil løgene, og hak dem fint.
4	Skær pølserne i skiver.
5	Varm olien op i en gryde.
6	Svits løg og pølser i 5 minutter i olien under omrøring.
7	Tilsæt paprika, tomatpure, salt, sukker, peber og mælk, og rør det sammen i gryden.
8	Kom kartoflerne i gryden, og kog det hele godt igennem.
9	Smag til med salt og peber.
10	Server pølseretten med grønsager i passende stykker; samt brød.

energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 15 % (26 g)
Kulhydrat: 57 % (100 g)
Fedt: 28 % (23 g)

193

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 225OC (varmluft 205OC).
2 Pil, og hak, eller riv løget fint.
3	Rør alle ingredienserne til farsen godt sammen. Tilsæt evt. lidt mere mælk, hvis farsen er
for fast.
4 Form farsen som et brød (ca. 20 cm langt) i et ildfast fad (fadet behøver ikke at blive smurt).
5 Læg baconskiverne over farsbrødet.
6 Steg ”haren” midt i ovnen i 30 minutter.
7 Hæld 3 dl vand i fadet, og steg videre 15 minutter.
8 Pisk 2 spsk majsstivelse og 2 dl mælk sammen i en gryde.
9 Hæld væsken fra fadet med ”haren” i gryden.
10 Kog sovsen op under omrøring.
11 Smag til med salt, peber og syltetøj, sukker eller gelé.
12 Farv med kulør.
13 Tilsæt lidt vand, hvis den er blevet for tyk.
14	Skær ”haren” i skiver (der bliver mindst 12 skiver). Servér 2 skiver pr. person,
og brug resten til pålæg.
15	Server den forlorne hare med kogte kartofler, kogte grønsager,
syltetøj eller ribsgelé og syltede asier.

energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 20 % (32 g)
Kulhydrat: 60 % (96 g)
Fedt: 20 % (15 g)

194

forloren hare

195

brændende kærlighed

196

2 personer
du skal bruge
■

■

■

650-750 g kartofler
1½-2 dl skummet- eller minimælk
½-1 tsk salt

drys
■

■

■

2 store løg (250 g)
100 g bacon i skiver
2 spsk hakket purløg

tilbehør
■

■

s yltede rødbeder
(beregn 100 g pr. person)
brød (50 g)

sådan gør du
1 Skræl kartoflerne, og kog dem helt møre i vand uden salt. (Lav drysset af bacon og løg,
imens kartoflerne koger).
2 Hæld kogevandet fra de møre kartofler, og mos dem med en håndmikser, kartoffelmoser
eller et piskeris.
3 Varm mælken op, og rør den i mosen lidt efter lidt, til den har den konsistens, du kan lide.
4 Smag til med salt.

drys
1 S
 kær baconskiverne i stykker på 1 cm, og steg dem gyldenbrune på en slip-letpande
uden fedtstof.
2 Tag baconen af panden, og hæld evt. fedtet fra.
3 Steg løgene gyldenbrune på panden, og rør ofte, så de ikke brænder på.
4 Bland bacon og løg sammen inden servering.
5 Anret kartoffelmosen i en skål, på et fad eller direkte på tallerknerne, og drys løg og bacon over.
6 Drys til sidst med purløg, og server retten med syltede rødbeder og brød.

energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 14 % (23 g)
Kulhydrat: 65 % (109 g)
Fedt: 21 % (16 g)

197

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip

tip

energi pr. person

Minestrone er en suppe
med meget mad i. Synes
du den bliver for tyk, kan
du komme lidt ekstra
vand eller bouillon i.

Det kan ind i mellem
godt virke uoverskueligt,
når man skal lave retter
med mange grønsager
som fx minestrone. Det
hele bliver meget lettere,
hvis du starter med at
rengøre alle grønsagerne
og skære dem ud som
angivet. Når du derefter
begynder at tilberede
retten, går det hele som
en leg.

2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 15 % (24 g)
Kulhydrat: 69 % (114 g)
Fedt: 16 % (12 g)

198

minestrone
italiensk grønsagssuppe

199

stegt kylling

200

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

skysovs
1	
Pisk majsstivelsen sammen med 1 dl vand i en gryde.
2	
Tilsæt al væsken fra fadet med kyllingen, når den er færdig.
3	
Bring sovsen i kog under omrøring.
4	
Smag sovsen til med salt og peber, og tilsæt evt. lidt mere vand, hvis den er blevet for tyk.
5	
Farv evt. sovsen med kulør.
6	
Server kyllingen med kogte kartofler eller pommes frites, ovnbagte grønsager, agurkesalat
og sovs.

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling:
Protein: 32 % (55 g)
Kulhydrat: 39 % (67 g)
Fedt: 29 % (23 g)

201

stegt and

202

6 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sovs
1 H
 æld væsken fra bradepanden op i en gryde. Skum fedtet
fra overfladen. Kog op. Tilsæt evt. mere væske. Der skal
være ca. 6 dl.
2 Opløs majsstivelsen i 1 dl koldt vand, og hæld blandingen
i sovsen under omrøring.
3 K
 og sovsen op igen, og smag til med salt, peber og evt.
lidt sukker. Farv evt. sovsen med kulør.
4 Skær anden ud i lår og bryster, og anret dem på et fad
med æbler og svesker. Server anden med brunede og
hvide kartofler, rødkål, sovs og brød.

energi pr. person
3300 kJ (790 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (22 g)
Kulhydrat: 68 % (131 g)
Fedt: 21 % (19 g)

203

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

kyllingefileter
1	
Drys kyllingefileterne med paprika, salt og peber.
2	
Læg kyllingefileterne på bagepladen ved siden af kartoflerne. Kyllingerne skal kun være i
ovnen i 20 minutter, så du kan lægge dem i ovnen, når kartoflerne har bagt 5 minutter,
så bliver det hele færdigt samtidig.

whiskysovs
1	
Bland alle ingredienserne til sovsen sammen i en gryde.
2	
Lad det hele stå i gryden i 5 minutter.
3	
Varm forsigtigt sovsen op under omrøring, men uden at
den koger.

204

energi pr. person
2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (38 g)
Kulhydrat: 49 % (80 g)
Fedt: 27 % (21 g)
Alkohol: 1 %

kylligefilet
med whiskysovs

205

kyllingekødssuppe

206

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	Undersøg, om der er en pose med indmad inden i kyllingen, og tag den ud, hvis der er en.
2	Kom kyllingen i en gryde, dæk den med vand, tilsæt 1 spsk salt, og bring det i kog.
3	Når det koger, skrues ned, så vandet kun lige koger, og kyllingen skal nu koge ved svag varme
under låg i 30-45 minutter. Kyllingen er færdig, når lårbenet kan løsne sig med lethed.
4	Tag kyllingen op af suppen med en hulske, og lad den køle af.
5	Si suppen, og fjern fedtet med en spiseske.
6	Pluk kødet af den afkølede kylling, og smid skindet ud.
7	Rens porrerne grundigt, og skær dem i ringe.
8	Skær gulerødder og rodfrugter i tern på 1 x 1 cm.
9	Mål 8 dl suppe op, og kom den i en gryde.
10	Kom grønsagerne i suppen, og kog ved svag varme i 5 minutter.
11	Tilsæt kyllingekødet i små stykker eller kød- og melbollerne. Bruger du melboller, må suppen
ikke koge.
12	Server suppen rygende varm og med brød.

tip

energi pr. person

Den suppe og det kyllingekød, du ikke bruger,
kan du gemme og evt.
fryse. Det kan bruges til
Mulligatawny side 208
eller høns i asparges side
210.

2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 29 % (49 g)
Kulhydrat: 51 % (85 g)
Fedt: 20 % (15 g)

207

mulligatawny
karrysuppe

208

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

tilbehør

1 peberfrugt (125 g)
1 gulerod (75 g)
100 g selleri, persillerod eller pastinak
2 porrer (250 g)
1 æble (100 g)
1 l hønsekødssuppe eller bouillon
2 tsk karry
3 spsk majsstivelse
1 dl fløde 9 %
200 g kogt kyllingekød i små tern

■

brød (200 g)

sådan gør du
1	
Rens grønsagerne, og skær dem ud i små tern. Skær porrerne i ringe. Skræl æblet,
og riv det groft.
2	
Rør karry og majsstivelse sammen med 1 dl fløde i en gryde. Rør suppe eller bouillon i
blandingen.
3	
Tilsæt grønsager, æble og kylling, kog op, og lad suppen småkoge i 5 minutter
4	
Smag til med salt og peber.

tip

energi pr. person

Har du en rest kogte ris,
kan du komme dem i
suppen som ekstra fyld.

2800 kJ (670 kcal)
Energifordeling
Protein: 22 % (35 g)
Kulhydrat: 58 % (95 g)
Fedt: 20 % (15 g)

209

tarteletter
med kylling i asparges

210

10 tarteletter

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. tartelet
430 kJ (100 kcal)
Energifordeling
Protein: 24 % (6 g)
Kulhydrat: 34 % (8 g)
Fedt: 42 % (5 g)

211

club sandwich

212

2 stk
karrydressing

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
1800 kJ (430 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (24 g)
Kulhydrat:48 % (52 g)
Fedt: 29 % (14 g)

213

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

flødekartofler

tomatsalat
1 S
 nit salaten fint, og læg den på bunden af et fad eller salatskål.
2 Skær tomaterne i skiver eller både, og læg dem oven på
salaten.
3 Hak løgene fint, og drys dem over tomaterne.
4 D
 rys med salt og peber.
5 Dryp med balsamico eller citronsaft.
6 Drys til sidst med hakket persille, basilikum eller rucolasalat.

214

energi pr. person
2700 kJ (640 kcal)
Energifordeling
Protein: 23 % (36 g)
Kulhydrat: 49 % (77 g)
Fedt: 28 % (20 g)

lammekølle
med flødekartofler og tomatsalat

215

stegt lever
med bløde løg

216

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1
2
3
4
5

Fjern hinden fra leveren, hvis det er kalvelever.
Skær leveren i ½-1 cm tykke skiver.
Varm olien op på en pande.
Brun leveren 1 minut på hver side.
Læg leveren på en tallerken, og krydr med salt og peber.

energi pr. person
2900 kJ (690 kcal)
Energifordeling
Protein: 21 % (35 g)
Kulhydrat: 57 % (97 g)
Fedt: 22 % (17 g)

bløde løg og sovs
1	
Kom 1 tsk rapsolie på samme pande, som leveren er stegt på. Panden behøver ikke at blive
vasket først.
2 Brun løgene godt i 4-5 minutter, og rør i dem af og til, så de ikke brænder på.
3 Tilsæt 3 dl vand, og lad løgene simre med vandet i 5 minutter.
4 Opløs majsstivelsen i 1 dl vand, og jævn sovsen med blandingen.
5 Læg leveren ned i sovsen, og lad lever, løg og sovs småkoge i 1 minut.
6 Smag til med salt, peber, og farv evt. med kulør.

peberfrugtsalat

217

1 leverpostej

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

tip

tip

energi pr. person

Der bliver ca. 1 kg leverpostej af portionen her.
Den bagte leverpostej
kan fryses.

Vil du have en leverpostej, som smager af lidt
mere, kan du blende 25 g
ansjoser eller kryddersild
med i farsen.

en tyk skive rugbrød og
syltede agurker

218

1800 kJ (430 kcal)
Energifordeling
Protein: 14 % (15 g)
Kulhydrat: 74 % (79 g)
Fedt: 12 % (6 g)

leverpostej

219

æg
Æg er hurtigt tilberedt.
Prøv selv.

kogte æg
sådan gør du
1	
Kom det antal æg, du skal bruge, i en gryde, og dæk med
vand.
2 Bring vandet i kog, og kog i:
9-10 minutter for hårdkogte æg
6-7 minutter for smilende æg og
4-5 minutter for blødkogte æg.
3 Er æggene små, er kogetiden kortere.

tip
Køl de hårdkogte æg af
under den kolde vandhane.

spejlæg
sådan gør du
1 Varm 1 tsk flydende fedtstof op på en pande.
2 Slå ægget ud på panden, og steg det ved middelvarme, til hviden er helt fast.

222

røræg
sådan gør du
1 2 æg piskes sammen med 2 spsk skummet- eller minimælk, en knsp salt og en knsp peber.
2 1 tsk rapsolie eller flydende fedtstof varmes op på en lille pande; gerne med slip-letbelægning.
3	
Skru ned til middel varme. Hæld æggemassen på, og skrab den stivnede æggemasse fra
kanten mod midten med en paletkniv.
4 Når alt ægget er stivnet, er rørægget færdigt.

æggestand
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

223

omelet
med grønsagsfyld

224

2 personer
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

400 g kartofler i tern
1 tsk raps- eller olivenolie
300 g spinat (frisk eller frossen)
2 porrer (250 g) i ringe
salt
peber

omelet
■

■

■

■

3 æg
¼ tsk salt
1 knsp
1-2 tsk raps- eller olivenolie
eller flydende fedtstof

tilbehør
■

■

blandet salat
brød

sådan gør du
1
2
3
4

Varm olien på en pande, og steg kartoflerne heri i 5 minutter. Rør i dem af og til.
Tilsæt spinat og porrer, skru ned til middelsvag varme, og læg låg på.
Damp kartofler og grønsager i ca. 5 minutter, til spinaten er faldet sammen/tøet op.
Smag til med salt og peber, og hold fyldet varmt på en tallerken eller et fad dækket med stanniol.

omelet
1 Pisk æggene sammen i en skål med salt og peber.
2 Varm olien op på en pande, og hæld æggemassen ud på panden.
3 Lad æggemassen stivne ved svag varme. Det går hurtigere, hvis panden dækkes med et låg.
4	
Når æggemassen er helt stivnet, lægges fyldet på den ene halvdel, og den anden halvdel af
omeletten foldes ind over fyldet. Hæld forsigtigt omeletten over på et fad, og server med brød
og salat.

energi pr. person
3000 kJ (710 kcal)
Energifordeling
Protein: 16 % (28 g)
Kulhydrat: 57 % (101 g)
Fedt: 26 % (22 g)

225

æggekage

226

2 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

energi pr. person
1800 kJ (440 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (14 g)
Kulhydrat: 61 % (66 g)
Fedt: 26 % (13 g)

227

kager
desserter
Hvad er en fødselsdag uden boller
og lagkage? Eller fastelavn uden
fastelavnsboller? Her finder du opskrifter på det hele og lidt til.
Alt overflødigt fedt er fjernet,
resten er valgt med omhu.
Og resultatet… Prøv selv.
En lille og god dessert er en
festlig afslutning på et måltid.
Desserter kan sagtens indgå i
det at spise sundt, og samtidig
kan de være lette at lave.
Opskriften på den sundeste
dessert, der findes, er
unødvendig; frisk frugt.

chokoladekage

230

1 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
2 Pisk æggene hvide og skummende med sukkeret.
3 Rør olien forsigtigt i æggemassen.
4	
Sigt mel, kakao, vanillesukker og bagepulver sammen direkte i æggemassen, og vend det
forsigtigt i dejen sammen med kærnemælk.
5 Kom dejen i et ildfast fad (ca. 20 x 25 cm), der er beklædt med bagepapir.
6 Bag kagen midt i ovnen i 30-35 minutter.
7	
Stik midt i kagen med en strikkepind eller tændstik.
Sidder der ubagt dej på, skal kagen bage længere tid.
8 Lad den færdigbagte kage køle af.

glasur
1 Rør flormelis, kakao og vand sammen.
2 Smør glasuren oven på den afkølede kage i et jævnt lag.
3	
Drys straks med kokosmel eller krymmel inden
glasuren stivner.

energi pr. stykke

tip

tip

600 kJ (140 kcal)
Energifordeling
Protein: 8 % (3 g)
Kulhydrat: 67 % (25 g)
Fedt: 25 % (4 g)

Giv kagen ekstra smag,
og kom revet skal af en
usprøjtet appelsin i dejen,
eller prøv med 2 spsk
friskrevet ingefær.

I stedet for ½ dl rapsolie
kan du tilsætte 50 g
grofthakket mørk chokolade.

231

ca 15 skiver
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 175OC (varmluft 155OC).
2 Pisk æg og sukker sammen til hvidt skum.
3 Rør olien i æggeskummet.
4	
Bland hvedemel, bagepulver og vanillesukker sammen, og rør blandingen i dejen sammen
med mælken.
5 Mos bananerne med en gaffel på en tallerken, og rør bananmosen i dejen.
6 Kom dejen i en 1½ l brødform, der er beklædt med bagepapir.
7 Bag kagen midt i ovnen i 45-50 minutter.
8	
Stik midt i kagen med en strikkepind eller tændstik. Sidder der ubagt dej på, skal kagen
bage længere tid.

energi pr. skive
600 kJ (140 kcal)
Energifordeling
Protein: 7 % (3 g)
Kulhydrat: 69 % (26 g)
Fedt: 24 % (4 g)

232

banankage

233

gulerodskage

234

1 stk

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Skræl gulerødderne, og riv dem fint eller groft efter smag.
2 Rør de revne gulerødder sammen med alle de øvrige ingredienser i en skål.
3 Hæld dejen i et ildfast fad ca. 20 x 25 cm, der er beklædt med bagepapir.
4 Bag kagen nederst i ovnen ved 200OC (varmluft 180OC) i ca. 45 minutter.
5	
Stik midt i kagen med en strikkepind eller en tændstik. Sidder der ubagt dej på, skal kagen
bage længere tid.
6 Lad den færdigbagte kage køle af.

glasur
1 Rør florsukker og vand sammen, og smør det jævnt ud over kagen.

energi pr. stk
700 kJ (170 kcal)
Energifordeling
Protein: 6 % (2 g)
Kulhydrat: 67 % (26 g)
Fedt: 27 % (5 g)

235

muffins

236

ca 25 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
2 Pisk æg og sukker godt sammen.
3	
Bland hvedemel med bagepulver og havregryn, og kom det i æggemassen sammen med
mælk og rapsolie. Rør det forsigtigt sammen.
4 Mos bananerne med en gaffel, og vend mosen i dejen.
5 Riv guleroden fint eller groft efter smag.
6 Skær æblet i kvarte, fjern kernehuset, og skær det i små tern.
7 Bland æbler og gulerødder i dejen.
8	
Fordel dejen i ca. 25 muffinforme af papir. Det er lettest, hvis formene stilles på bagepladen,
inden der kommer dej i. Du skal måske bruge to plader afhængigt af, hvor store pladerne er.
Det er bedst, at formene står tæt sammen, så ikke kagerne flyder ud.
9 Bag kagerne midt i ovnen i 15-20 minutter, og lad dem herefter køle af på en rist.

energi pr. muffin
400 kJ (100 kcal)
Energifordeling
Protein: 8 % (2 g)
Kulhydrat: 77 % (17 g)
Fedt: 15 % (1 g)

237

hindbærsnitter

238

8-16 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

250 g hvedemel
75 g flormelis (1 dl)
40 g (3 spsk) flydende fedtstof
1 æg
2-4 spsk skummet- eller minimælk
1 dl hindbærsyltetøj

glasur
■

■

■

100 g flormelis
2 spsk kogende vand
evt. 2-4 spsk krymmel

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
2	
Ælt mel, flormelis, flydende fedtstof og æg sammen med 2 spsk mælk. Tilsæt evt. mere mælk,
til dejen lige netop hænger sammen.
3	
Rul dejen tyndt ud mellem to stykker bagepapir til en firkant i bagepladens størrelse. Fjern det
øverste stykke bagepapir, og skær dejen igennem på midten på langs. Skær evt. kanterne
til så de bliver helt lige. Bag bundende midt i ovnen i 10-12 minutter, til de er gyldenbrune.
4	
Smør hindbærsyltetøj på den ene bund, mens den endnu er varm.
5	
Læg den anden bunde ovenpå. Rør glasuren sammen, og smør den på den øverste bund.
Drys evt. krymmel på glasuren, inden den stivner.
6	
Skær kagen igennem med skarp kniv på langs, og derpå i 8 stykker på tværs, så der bliver
16 stykker i alt.

energi pr. stk
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling
Protein: 4 % (5 g)
Kulhydrat: 78 % (92 g)
Fedt: 18 % (9 g)

239

fastelavnsboller

240

24 stk
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

■

■

50 g gær
½ dl lunkent vand
1 æg
4 dl skummet- eller minimælk
½ dl smagsneutral olie
½ tsk salt
1 spsk sukker
evt. 1 tsk kardemomme
ca. 700 g hvedemel

vanillecreme til halvdelen
■

■

■

■

■

fyld til resten
■

glasur
■

■

■

2½ dl flormelis
2 tsk kakao
6 tsk vand

1 æg
2 spsk sukker
1 spsk majsstivelse
1½ dl skummet- eller minimælk
korn fra ½ stang vanille eller 1 tsk
vanillesukker


marmelade;
alle slags kan
bruges. 1-2 tsk pr. bolle.
Eller små stykker marcipan
eller små stykker chokolade
eller nougat

energi pr. bolle
800 kJ (190 kcal)
Energifordeling
Protein: 10 % (4 g)
Kulhydrat: 74 % (33 g)
Fedt: 16 % (3 g)

sådan gør du
1
2
3
4
5

Opløs gæren i vandet i en stor skål.
Pisk ægget sammen i en kop, og kom halvdelen i vandet. Gem resten til at pensle bollerne med.
Tilsæt mælk, olie, salt, sukker, kardemomme og det meste af hvedemelet.
Ælt dejen godt sammen, og tilsæt løbende mere mel, til dejen er blød og glat.
Lad dejen hæve tildækket et lunt sted i 30 minutter. Lav vanillecremen imens.

vanillecreme
1 Pisk alle ingredienserne til vanillecremen sammen i en gryde.
2 Kog cremen op, mens du rører i den hele tiden.
3 Drys lidt sukker på cremen, så den ikke trækker skind, og lad den køle af.

bollerne
1	
Hæld dejen ud på bordet, når den er hævet færdig, ælt den igennem, og rul den ud i to pølser,
og skær hver pølse i 12 stykker.
2	
Rul hvert stykke til en bolle. Gør den flad med hænderne eller med en kagerulle. Læg 1 spsk
creme eller 2 tsk syltetøj eller marcipan eller chokolade på dejen, og saml dejen om fyldet, så
du får en bolle. (Sørg for at dejen lukker helt tæt om fyldet).
3	
Sæt bollerne med samlingen nedad på bageplader, der er beklædt med bagepapir.
4	
Pensl bollerne med resten af det sammenpiskede æg.
5	
Lad bollerne efterhæve i ca. 30 minutter. Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
6	
Bag bollerne midt i ovnen i ca. 15 minutter, til de er lysebrune. Lad bollerne køle af på en rist.
7	
Rør ingredienserne til glasuren sammen, og kom glasur på toppen af bollerne (lav evt. halvdelen
uden kakao).

241

kanelsnegle
chokoladesnegle og gifler

242

ca 24 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du

energi pr. stk

1 Opløs gæren i vandet i en stor skål.
2	
Tilsæt mælk, salt, sukker, olie og det meste af hvedemelet,
og ælt dejen.
3	
Tilsæt løbende mere hvedemel. Måske det hele, måske lidt
mindre, indtil dejen er glat og elastisk og slipper fingrene.
4 Dæk skålen med plastikfilm, og lad dejen hæve 1 time
ved stuetemperatur.

600 kJ (140 kcal)
Energifordeling
Protein: 8 % (3 g)
Kulhydrat: 83 % (27 g)
Fedt: 9 % (1 g)

kanelsnegle og chokoladesnegle
1	
Rul dejen ud til en firkant på ca. 30 x 50 cm.
2	
Bland ingredienserne til fyldet sammen; enten til kanelsnegle eller til chokoladesnegle.
3	
Fordel fyldet jævnt ud over dejen.
4	
Rul dejen sammen som en roulade.
5	
Skær rouladen ud i ca. 2 cm tykke skiver, og læg dem på bageplader, der er beklædt med bagepapir.

gifler
1	
Rul dejen ud til 40 x 50 cm.
2	
Skær dejen midt over på langs, så du får to stykker på hver 20 x 50 cm.
3	
Bland ingredienserne til fyldet sammen, og fordel det jævnt ud over de to stykker dej.
4	
Rul dejstykkerne sammen til to roulader.
5	
Skær hver roulade ud i 12 stykker.
6	
Læg stykkerne på bageplader, der er beklædt med bagepapir, men uden at vende dem om;
det vil sige på højkant.

bagning af snegle og gifler
1	
Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
2	
Lad snegle eller gifler efterhæve, indtil ovnen er varmet op.
3	
Pensl snegle eller gifler med sammenpisket æg.
4	
Bag snegle eller gifler midt i ovnen i 15 minutter, og lad dem herefter køle af på en rist.
5	
Rør ingredienserne til glasuren sammen, og smør glasuren på sneglene.
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brunsviger

244

20 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Opløs gæren i vandet i en stor skål.
2 Tilsæt de øvrige ingredienser, og ælt dejen godt sammen. Dejen må godt klistre lidt.
3 Dæk skålen med plastikfilm, og lad dejen hæve tildækket i 30 minutter ved stuetemperatur.
4 Ælt dejen igen.
5 Beklæd et ildfast fad eller bageplade ca. 40 x 25 cm med bagepapir.
6	
Tryk dejen ud i fadet eller på bagepladen. Det gøres lettest, hvis der er lidt olie eller vand på
hænderne.

fyld
1
2
3
4

Bland olie og farin, og fordel det på dejen. Lav samtidig små fordybninger i dejen med fingrene.
Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
Lad brunsvigeren hæve, indtil ovnen er varmet op.
Bag brunsvigeren midt i ovnen i 20-25 minutter.

energi pr. stk
600 kJ (140 kcal)
Energifordeling
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 72 % (25 g)
Fedt: 21 % (3 g)

245

8 stk

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200OC. Brug ikke varmluft.
2 Kom vand og fedtstof i en gryde, og lad det koge op.
3	
Tilsæt melet, og rør det hele sammen til en tyk, glat dej.
Bliv ved med at røre dejen over varmen i 1-2 minutter.
Tag gryden fra varmen.
4	
Afkøl lidt, og rør æggene i dejen lidt ad gangen.
Rør godt, til dejen er helt ensartet og glat.
5	
Sæt med 2 skeer 8 nogenlunde lige store dejklatter på
en bageplade, der er beklædt med bagepapir. Sørg for,
at der er rigeligt mellemrum mellem vandbakkelserne,
da de vokser meget under bagningen.
6	
Bag vandbakkelserne midt i ovnen i ca. 30 minutter.
7	
Lad dem køle af på en rist.

energi pr. stk
900 kJ (210 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (6 g)
Kulhydrat: 59 % (31 g)
Fedt: 30 % (7 g)

vanillecreme og glasur
1	
Bland alle ingredienserne til cremen sammen i en gryde.
2	
Lad cremen koge op under konstant piskning, og lad den koge i 1-2 minutter.
3	
Lad cremen køle af, idet der af og til piskes i den. Alternativt kan der drysses lidt sukker på
overfladen.
4	
Skær et snit i hver vandbakkelse, luk den forsigtigt op, og fyld creme i.
5	
Rør ingredienserne til glasuren sammen, og smør den på toppen af vandbakkelserne.
6	
Servér vandbakkelserne med frisk frugt eller bær.
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vandbakkelser

247

kransekage

248

30 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 190OC (varmluft 170OC).
2	
Ælt sukker, æggehvide og marcipan grundigt sammen til en ensartet masse.
3	
Rul massen til en pølse, og del den i 30 stykker.
4	
Rul hvert stykke til en kugle, og sæt den på bagepladen, der er beklædt med bagepapir.
5	
Læg en ekstra bageplade under bagepladen med kagerne. Så bliver kransekagerne ikke
brændte i bunden.
6	
Bag kransekagerne midt i ovnen i 10-15 minutter, til de er gyldenbrune.
7	
Lad kransekagerne køle af.

glasur
1	
Rør florsukker og æggehvide grundigt sammen i en skål.
2	
Kom glasuren i en lille plasticpose. Klip et meget lille hul i
hjørnet af posen, og brug den som sprøjtepose til at
dekorere kransekagerne med.

kransekagestænger
Del massen i 4 dele, og rul
hver del ud til en stang på
30 cm. Læg stængerne på
en bageplade, der er beklædt
med bagepapir. Tryk hver
stang med begge hænders
håndkant, så de får en trekantet facon. Når stængerne
er bagt, skæres hver kransekagestang i 6 stykker.

energi pr. stk
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 62 % (19 g)
Fedt: 31 % (4 g)

tip
Du kan også komme
et lille stykke nougat på
hvert marcipanstykke og
derefter rulle det til en
kugle.

249

drømmekage
fra brovst

250

1 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Tænd ovnen på 200OC (varmluft 180OC).
2	
Beklæd et ildfast fad (ca. 20 x 30 cm) med bagepapir.
3	
Kom æg, sukker og vanillesukker i en skål, og pisk grundigt og længe, til der dannes et hvidt
skum. Det gøres hurtigst med en håndmikser eller røremaskine.
4 Rør olien i æggeskummet.
5	
Bland hvedemel og bagepulver sammen, og rør det forsigtigt i æggeskummet skiftevis med
mælken.
6 Kom dejen i det ildfaste fad.
7 Bag kagen midt i ovnen i 25 minutter.

kokosglasur
1 Kom alle ingredienserne i en lille gryde, og giv et forsigtigt opkog under omrøring.
2	
Tag kagen ud af ovnen, når den har bagt i 25 minutter Skru samtidig ovnen op på 225OC
(varmluft 205OC).
4 Fordel kokosglasuren på toppen af kagen.
5 Bag kagen i endnu 5 minutter midt i ovnen, og tag den ud.

energi pr. stykke
600 kJ (150 kcal)
Energifordeling
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 67 % (26 g)
Fedt: 26 % (5 g)

251

1 stk
du skal bruge
■

creme

3 lagkagebunde

■

■

bær
■

■

■

 00-600 g bær; fx jordbær, hindbær,
5
brombær eller en blanding; og bærrene
må gerne være frosne
revet skal og saften af en usprøjtet appelsin

2 dl piskefløde
3 dl fromage frais eller skyr
100-150 g makroner (ca. 20-30 stk)

pynt
■

■

100 g hele bær
1-2 spsk flormelis

sådan gør du
1 K
 om bærerne i en skål. Hvis du har friske jordbær, skal de skæres i kvarte eller endnu mindre,
hvis det er store bær.
2 Hæld appelsinsaft over bærrene, og drys med fintrevet appelsinskal. Bland forsigtigt.
Er bærerne frosne, kan de stå og tø op i skålen.

creme
1 P
 isk fløden til skum, og bland den med fromage frais.
2 Knus makronerne let, og vend dem i cremen.

lagkage
1
2
3
4
5
6
7

L
 æg en lagkagebund på et stort fad.
Kom halvdelen af cremen på lagkagebunden, og fordel den på hele bunden.
Kom halvdelen af bærerne oven på cremen, og fordel dem over hele bunden.
L
 æg en lagkagebund oven på cremen.
Kom resten af cremen og bærerne på, og fordel det ud over bunden.
Læg den sidste lagkagebund på, og tryk let med hænderne.
L
 ad gerne kagen stå og sætte sig mindst ½ time i køleskabet, inden den skal spises.

pynt
1 K
 om flormelis i en sigte,
og drys den hen over
kagen lige inden servering.
2 Pynt til sidst med hele bær.
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tip

energi pr. stykke

Banan i skiver og ananas
i tern er også dejligt fyld i
kagen. Bruger du det, så
undlad appelsin.

900 kJ (210 kcal)
Energifordeling
Protein: 5 % (3 g)
Kulhydrat: 63 % (31 g)
Fedt: 32 % (7 g)

fødselsdagslagkage

253

napoleonshatte

254

ca 22 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Ælt alle ingredienserne til fyldet grundigt sammen.
2	
Ælt alle ingredienserne til dejen sammen til en blød dej.
3	
Rul dejen tyndt ud (ca. 2 mm). Stik dejen ud til små cirkler med en diameter på 5-6 cm (brug
evt. et glas med tynd kant).
4	
Tril samme antal marcipankugler, som der er dejcirkler. Læg en marcipankugle midt på hver
cirkel. Tryk dejen sammen om marcipankuglen med tre fingre, så det ligner en lille hat.
Du kan også blot trykke på marcipankuglen med tre fingre og lade dejen være.
5	
Læg kagerne på en bageplade, der er beklædt med bagepapir. Bag dem midt i ovnen ved
200OC i 12-15 min, til de er gyldenbrune på toppen og i bunden.
6	
Lad kagerne køle af. Smelt chokoladen i en skål over vandbad eller i mikroovn (600-1000 W
i 30-60 sek.). Dyp bunden af kagerne i chokoladen, og skrab dem let af på kanten af skålen,
så chokoladelaget ikke bliver for tykt. Stil kagerne på siden, på et stykke bagepapir, så
chokoladen kan stivne.
7	
Opbevar kagerne i en kagedåse.

tip

tip

energi pr. stk

Stil kagerne på en bakke,
der er beklædt med
husholdningsfilm, efter at
de er dyppet i chokolade,
så slipper de så let som
ingenting, når chokoladen
er stivnet.

De små napoleonshatte
kan fryses.

600 kJ (140 kcal)
Energifordeling:
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 57 % (21 g)
Fedt: 36 % (6 g)

255

biscotti
italienske mandelkager

256

ca 100 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1	
Tænd ovnen på 175OC (varmluft 155OC).
2	
Bland hvedemelet med bagepulver.
3	
Bland resten af ingredienserne sammen med melet, og ælt dejen sammen.
4	
Tilsæt evt. lidt mere hvedemel, men ikke mere, end det lige kan lade sig gøre at rulle dejen ud
til 4 stænger lige så lange som bagepladen. Kom evt. lidt hvedemel på fingrene, så dejen ikke
hænger fast, når du ruller stængerne ud.
5	
Læg stængerne på en bageplade, der er beklædt med bagepapir.
6	
Bag stængerne midt i ovnen ved 175OC (varmluft 155OC) i 25 minutter.
7	
Afkøl stængerne lidt, læg dem på et skærebræt, og skær dem ud i ½ cm tykke skiver;
evt. lidt på skrå.
8	
Læg skiverne tæt på bagepladen, og tør dem midt i ovnen ved 150OC (varmluft 130OC) i
20-30 minutter. De bliver lidt bløde, hvis du tørrer dem i 20 minutter; og relativt hårde efter
30 minutter.

tip

energi pr. stk

I stedet for revet skal
og saft fra citron kan du
bruge appelsin; eller en
blanding af begge.

200 kJ (50 kcal)
Energifordeling
Protein: 10 % (1 g)
Kulhydrat: 67 % (7 g)
Fedt: 23 % (1 g)

257

pandekager

258

12 stk
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Pisk alle ingredienserne til pandekagerne sammen i en skål.
2 Bag pandekagerne på en slip-letpande uden fedtstof.
3 Læg de færdige pandekager på en tallerken. Dæk dem evt. med stanniol, og hold dem
varme i en varm ovn (90OC).

energi pr. portion
2 pandekager med syltetøj
1000 kJ (240 kcal)
Energifordeling
Protein: 13 % (8 g)
Kulhydrat: 64 % (37 g)
Fedt: 23 % (6 g)
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frugtsalat
med og uden flødeskum

260

4 personer
frugtsalat
du skal bruge
■

sådan gør du

 00 g bær og skrællet frugt.
8
Vælg frugten efter udbud og årstid. Sørg
for, at der er mindst 1 appelsin blandt
frugterne, da saften fra appelsin forhindrer
de andre frugter i at blive brune

1	
Skær frugten ud i små tern, og bland dem i en
pæn skål.

frugtsalat med flødeskum
du skal bruge
■

■

■

sådan gør du
1 Skær frugten ud i små tern.
2 Pisk fløden til skum
3 Rør flødeskum og fromage frais sammen.
4 Vend flødeskummet sammen med frugterne.
5	
Kom frugtsalaten i en pæn skål, og drys med
hakket mørk chokolade.

 00 g bær og skrællet frugt.
8
Vælg frugten efter udbud og årstid
¾ dl piskefløde
¾ dl fromage frais eller skyr

pynt
■

 0 g hakket mørk
2
chokolade

tip
Frugtsalat er frisk og
dejlig til næsten enhver
lejlighed; morgenmad,
brunch, mellemmåltid
eller dessert.

energi pr. person

energi pr. person

500 kJ (115 kcal)
Energifordeling
Protein: 7 % (2 g)
Kulhydrat: 85 % (24 g)
Fedt: 8 % (1 g)

900 kJ (210 kcal)
Energifordeling
Protein: 4 % (2 g)
Kulhydrat: 59 % (30 g)
Fedt: 37 % (9 g)

frugtsalat

frugtsalat med flødeskum
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rabarbertrifli

262

8 portioner
rabarberkompot
■

■

■

450 g rabarber
½ dl vand
100 g sukker

creme
■

■

■

■

■

■

■

1 dl piskefløde
2 tsk sukker
½ stang vanille
1 dl fromage frais eler skyr
20 små makroner
evt. 4 tsk hedvin som fx portvin, madeira eller marsala
evt. citrommelisse til pynt

sådan gør du
1
2
3
4
5

Rens rabarberne, og skær dem i 2 cm lange stykker.
Kom rabarber, vand og sukker i en gryde, og kog op.
Sluk for varmen, læg låg på gryden, og lad rabarberne trække færdige i 5 minutter.
Smag evt. rabarberkompotten til med ekstra sukker, hvis den stadig er meget sur.
Lad kompotten køle af.

creme
1 Pisk fløden til skum sammen med sukker og kornene fra vanillestangen.
2 Vend flødeskummet sammen med fromage frais.

trifli
1
2
3
4
5
6

Læg halvdelen af makronerne i bunden af en pæn skål.
Stænk evt. makronerne med hedvin.
Fordel halvdelen af rabarberkompotten på makronerne.
Kom halvdelen af cremen på rabarberkompotten.
Læg endnu et lag makroner, dryp med hedvin.
Læg et lag kompot, og slut af med resten af cremen på toppen.

tip

tip

energi pr. portion

Du kan også lave trifli af
æbler eller blommer.

Du kan også anrette triflien i små portionsglas.

750 kJ (180 kcal)
Energifordeling
Protein: 3 % (2 g)
Kulhydrat: 70 % (30 g)
Fedt: 25 % (5 g)
Alkohol: 2 % (under 1 g)

263

citronfromage

264

8 portioner
du skal bruge
■

■

■

■

■

■

■

5 blade husblas
4 pasteuriserede æggeblommer
1 dl sukker
revet skal af 1 usprøjtet citron
1 dl friskpresset citronsaft
1 dl fløde 9 %
3 pasteuriserede æggehvider

tilbehør
■

frisk frugt (beregn 100 g pr. person)

sådan gør du
1 F
 yld en stor skål med koldt vand, og læg husblasbladene i vandet én efter én. Lad dem ligge i
vandet i 10 minutter
2 Pisk æggeblommer, sukker og citronskal til helt hvidt skum.
3 Bland æggeskummet med citronsaften
4 Tag husblasen op af vandet, og kom den i en lille gryde med det vand, der hænger ved.
5 Varm gryden op ved meget svag varme, til husblassen lige akkurat smelter. Den må ikke boble.
6 Tag gryden af varmen og bland den smeltede husblas med fløde 9 %.
7 Bland fløden med æggeskummet.
8 Pisk æggehviderne stive.
9 Vend forsigtigt æggehviderne i æggeskummet.
10 Kom fromagen i en pæn skål, og lad den stivne ca. 2 timer i køleskabet.
11 Server citronfromagen med udskåret frugt.

tip

energi pr. person

Brug altid pasteuriserede
æggeblommer og æggehvider til desserter, som
ikke skal koges eller
bages. Der kan være
salmonellabakterier i
friske æg, og er man
uheldig, kan man blive
alvorligt syg af at spise
æg, som er salmonellainficerede.

700 kJ (160 kcal)
Energifordeling
Protein: 14 % (6 g)
Kulhydrat: 59 % (22 g)
Fedt: 27 % (5 g)

265

risalamande
med kirsebærsovs

266

8 portioner

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

kirsebærsovs
1	Kog kirsebærrene med den saft, de ligger i, op i en gryde.
2	Opløs kartoffelmel eller majsstivelse i ¼ dl vand.
3	Hæld blandingen i kirsebærsovsen under omrøring. Hvis du bruger kartoffelmel, må sovsen
ikke koge igen. Bruger du majsstivelse skal sovsen lige koge op.
4 Server risalamande med kold eller varm kirsebærsovs.

energi pr. portion

tip

tip

1000 kJ (230 kcal)
Energifordeling
Protein: 8 % (5 g)
Kulhydrat: 62 % (36 g)
Fedt: 30 % (8 g)

Risalamanden bliver
bedst, hvis den får lov at
stå i køleskab i en time,
før den spises.

Kan også serveres med
jordbærsauce.

267

æblekage

268

8 portioner

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

æblekagerasp
1 Bland rasp og sukker på en pande.
2 Varm panden op, og rør hele tiden i raspen. På et tidspunkt begynder sukkeret at smelte, og
raspen begynder at blive mørkere. Rør hele tiden, så raspen ikke klumper, og hæld raspen op
på en tallerken eller et fad.
3 Rør et par minutter i raspen med en gaffel, mens den køler af. Så undgår du, at den klumper.

æblekage
1
2
3
4
5
6

Læg lidt æblekagerasp i bunden af en pæn skål.
Læg herpå et lag æblemos.
Herpå rasp. Igen et lag æblemos og rasp igen.
Lav 3-4 lag æblemos og rasp, til al mosen og raspen er brugt.
Lad kagen stå og sætte sig i køleskabet ca. 1 time.
Pisk fløden til skum, lige inden kagen skal spises, og læg
flødeskummet på toppen.

energi pr. portion
750 kJ (180 kcal)
Energifordeling
Protein: 3 % (2 g)
Kulhydrat: 71 % (30 g)
Fedt: 26 % (5 g)

tip

tip

Hvis du kan lide, at æblekagen er sprød og knasende,
så spis den 2-4 timer efter, den er blevet samlet. Hvis du
bedre kan lide, at den er blød og lidt svampet, så lav den
dagen i forvejen, og opbevar den i køleskabet. Men kom
først flødeskummet på, lige inden den skal spises.

Du kan bruge knuste
makroner i stedet for
æblekagerasp.

269

1 kage (8 stykker)
Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 P
 isk hviderne skummende, tilsæt florsukkeret, mens du pisker, og pisk æggehviderne så
længe, at de bliver skummende og seje.
2 Tegn en cirkel på ca. 22 cm i diameter på et stykke bagepapir. Brug evt. kanten af en tallerken
eller bunden på en springform som skabelon.
3 Fordel 2/3 af marengsen inden for cirklen.
4 B
 rug den sidste marengs til at lave en kant på bunden ved at sætte små marengstoppe
hele vejen rundt i kanten med 2 teskeer.
5 Bag marengsbunden midt i ovnen ved 120OC (varmluft 100OC) 1 time.
6 Lad bunden køle af.

vanillecreme
1 K
 om alle ingredienserne til cremen i en gryde.
2 Kog cremen op under konstant piskning, og kog den godt igennem i 1-2 minutter.
3 Lad cremen køle af. Drys evt. lidt sukker på toppen, eller pisk i den af og til, mens den køler af.

servering
1 S
 kyl jordbær eller hindbær, og skær jordbærrene
i kvarte.
2 Hæld cremen på marengsbunden.
3 Fordel frugterne på cremen, og server kagen med
det samme.

270

energi pr. stykke
500 kJ (120 kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (3 g)
Kulhydrat: 72 % (21 g)
Fedt: 17 % (3 g)

marengskage
med vanillecreme og bær

271

koldskål
med kammerjunkere

272

4 personer

Vil du have denne og alle de andre lækre opskrifter?
Så klik her eller gå ind på www.nedivaegt.dk
Du kan have den fulde version af denne e-bog i løbet af få minutter!

sådan gør du
1 Rør alle ingredienserne sammen, og lad koldskålen trække en halv time i køleskabet.

kammerjunkere
1 Ælt alle ingredienserne grundigt sammen.
2 Rul dejen ud i to pølser, og skær hver pølse i ca. 25 stykker.
3 Tril hvert stykke til en lille kugle, og læg dem på bageplader, der er beklædt med bagepapir.
4	
Bag kuglerne midt i ovnen ved 200OC i 10-15 minutter (varmluft 180OC, og så kan du
bage flere plader samtidigt).
5 Lad dem køle lidt af.
6 Skær kammerjunkerne igennem med en brødkniv, og læg dem tilbage på bagepladen.
7 Lad kammerjunkerne tørre i ovnen ved 170OC (varmluft 150OC) i ca. 30 minutter.
8 Lad kammerjunkerne køle helt af, og opbevar dem i en lufttæt beholder.

energi pr. 100 g
1 dl koldskål

energi pr. 10 stk
kammerjunkere

300 kJ (70 kcal)
Energifordeling
Protein: 28 % (5 g)
Kulhydrat: 58 % (10 g)
Fedt: 14 % (1 g)

600 kJ (140kcal)
Energifordeling
Protein: 11 % (4 g)
Kulhydrat: 65 % (20 g)
Fedt: 24 % (4 g)
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opskriftregister
A
Agurkesalat 93
Aspargessuppe 66

D
Dansk bøf 148
Drømmekage fra Brovst 250

B
Banankage 232
Bechamelsovs 158
Biksemad med spejlæg 174
Biscotti 256
Blommegrød 57
Blommetrifli 263
Blødkogt æg 222
Boller i karry 166
Bradepandebrød 30
Broccolisalat 84
Brun sovs 169, 172
Brunede kartofler 181
Brunsviger 244
Bruscetta 90
Brændende kærlighed 196
Brød 20
Burgerboller 46
Burgere 162
Bøf Bourguignon 142
Bøf Stroganoff 140
Bøfsandwich 150
Bønnesalat 96

E
Engelsk bøf 149

C
Chili con carne 160
Chokoladekage 230
Chokoladesnegle 242
Citronfromage 264
Club sandwich 212
Cremet dressing 81
Cremet tomatsuppe 69

G
Gammeldags oksesteg med waldorfsalat 146
Gammeldags rødkål 75
Gammeldags teboller 36
Gifler 242
Grovbrød 32
Grød 52
Guacamole 73

F
Fastelavnsboller 240
Fisk 102
Fisk bagt i papir 124
Fiskefrikadeller 106
Fiskepinde med pommes frites 120
Flutes 42
Flæskesteg 180
Flødekartofler 214
Forloren hare 194
Fransk hot dog 189
Frikadeller 168
Frugtgrød 57
Frugt og Grønt 62
Frugtsalat 260
Frugtsalat med flødeskum 260
Frugtyoghurt 64
Fuldkornsrugbrød med surdej 28
Fødselsdagsboller 36
Fødselsdagslagkage 252

275

Gulerodskage 234
Gulerodssalat med rosiner 86
Gullasch 138
H
Hakkebøf, dansk bøf 148
Havregrynsboller 38
Havregrød 56
Hindbærsnitter 238
Hotdogs 188
Hotdogs med overraskelser 190
Hvidkålssalat med æble og citron 87
Hvidløgsflutes 42
Hårdkogte æg 222
I
Italienske mandelkager 256
J
Jordbærgrød 57
Jordbær-rarbarbermarmelade 100
K
Kager og desserter 228
Kammerjunkere 272
Kanelsnegle 242
Karbonader med stuvede grønsager 170
Kartoffelmos 197
Karrysild 104
Karrysuppe 208
Kirsebærsovs 267
Knækbrød 50
Kogt torsk med sennepssovs 116
Kogte æg 222
Kold kartoffelsalat 82
Koldskål med kammerjunkere 272
Koteletter med brun sovs 172
Kransekage 248
Krydderbolle 36
Kurdisk pizza 186
Kuvertflutes 42
Kyllingefilet med whiskysovs 204
Kyllingekødssuppe 206
Kød 132
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L
Labskovs 164
Laks med ingefærdressing 110
Laksekarbonader 108
Lammekølle med flødekartofler og tomatsalat 214
Lasagne 158
Leverpostej 218
Lynstegt kød og grønsager 154
Løgkompot 72
M
Madbrød med fuldkorn 40
Madpandekager 80
Mangochutney 70
Marengskage med vanillecreme og bær 270
Marmelade 100
Middagsgrød med soltørrede tomater og svampe 60
Millionbøf 134
Minestrone, italiensk grønsagssuppe 198
Morgenbrød 24
Muffins 236
Mulligatawny, karrysuppe 208
Musaka 144
N
Napoleonshatte 254
O
Omelet med grønsagsfyld 224
Ovnbagte grønsager 98
Ovnbagte pommes frites 97
P
Pandekager 258
Pariserbøf 152
Pasta med pesto 78
Pastasalat 94
Persillesovs 119, 177
Pitabrød 44
Pizza 184
Pommes frites 97
Porretærte 76
Pølsebrød 47
Pølsehorn 48

R
Rabarbertrifli 262
Rejecocktail 114
Rejesalat 112
Risalamande med kirsebærsovs 266
Risengrød 54
Roastbeef 136
Rugbrød med gær 26
Røræg 223
S
Smilende æg 222
Spaghetti bolognese 156
Spaghetti carbonara 182
Spaghetti med kødsovs, spaghetti bolognese 156
Spejlæg 222
Stegt and 202
Stegt flæsk med persillesovs 176
Stegt kylling 200
Stegt lever med bløde løg 216
Stegt rødspætte med persillesovs 118
Stjerneskud 126
Stuvede ærter og gulerødder 170
Sushi for begyndere 128
Sushiris 130
Sushiruller 130
Svensk pølseret 192
Syltede rødbeder 74
Søde boller 34

W
Waldorfsalat 146
Whiskysovs 204
Æ
Æbleflæsk 178
Æblekage 268
Æg 220
Æggekage 226
Æggestand 223
Ø
Øllebrød 58

T
Tarteletter med kylling i asparges 210
Tomatsalat 88, 214
Tomatsuppe 68
Tzatziki 92
Tunmousse 122
Tykstegsbøf (engelsk bøf) 149
V
Vandbakkelser 246
Verdens letteste brød 22
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mad

spis sundere
– en kogebog til dem, der vil træffe de sunde valg

Spis Sundere Mad er en kogebog til alle, der gerne vil spise sundere.
Bogens opskrifter tager udgangspunkt i traditionelle danske retter og udenlandske
klassikere. De er bearbejdet, så de fremstår både ernæringsrigtige og med kulinarisk
kvalitet.
Kogebogens gennemgående tema er, at ingen madvarer er forbudte, men at det er
mængdeforholdene, der er det afgørende for måltidets ernæringsmæssige kvalitet.
Bogen er skrevet med udgangspunkt i den nyeste forskning inden for ernæringsområdet.
Det betyder, at også personer, der vejer for meget, patienter med diabetes og patienter
med hjerte-karsygdomme og/eller for højt kolesterol i blodet, kan have glæde af bogens
opskrifter. Bogen henvender sig også til lærere og sundhedspersonale, der underviser
i og vejleder om sund mad.
Lone Viggers er ernæringschef i Hospitalsenheden Vest. Med stor respekt for danske
madtraditioner har hun i mere end 10 år inspireret den almindelige dansker til at spise
sundere. Lone Viggers er kendetegnet ved ikke alene at have øje for ernæringens
betydning for sundheden, men også at have fokus på glæden og nydelsen ved at
spise.
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