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Skjærbæk/M alling’s

Sund Smart Slem
AF CAMILLA SKJÆRBÆK

Først vil jeg sige tak,
fordi du giver dig tid
til at læse i denne
bog.
Skjærbæk/Malling’s Sund, Smart Slem er et
let sammenkog af retter, som Jesper og jeg
bruger i dagligdagen, og som vi hver især
har fået serveret gennem vores opvækst.
Ideen til bogen opstod i 2015, da jeg lagde
min egen madstradegi om. Frem for sort/
hvide oprids af, hvad der bør placeres på
tallerkenen, er det i stedet et spørgsmål om
en velafbalanceret tilgang til en
grundlæggende sundhed.
Bogen består af tre dele. Sunde retter, der
kan danne base om en fornuftig livstil,
retter, der på en god måde giver dig
alternativer i farten, og de ”slemme” retter,
der nok i virkeligheden er de mest vigtige,
fordi de samler os.
Alle opskrifter er hverdagsretter, der fra
et præsent katalog af traditioner, tjener
deres værdi i en genkendelse, som ikke på
samme måde næres ved fremmed, forfinet
kulinaritet.
Mit ønske er at opsamle en lille, men vigtig
del af en historie, som vi sammen kan
bygge videre på.
Det vil glæde mig, hvis du knytter dine egne
favoritopskrifter til bagerst i bogen.
Go’ appetit!
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1.
Broccoligratin
Kaninkost eller hverdagskost?
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

1 broccoli
1 ½ dl skummetmælk
1 dl hvedemel
1 dl vand
1 terning grøntsagsbouillon
25 g smør
3 æg
1 tsk oregano
2 spsk rasp
Peber

1. Skær broccolien i store stave og kog i ca.
10 min. Kom over i en si.
2. Pisk mælk og mel i en gryde. Lad koge op
til en jævn dej.
3. Kog vand og opløs bouillon deri. Kom
bouillonvand og smør i gryden. Kog op og
lad småkoge i nogle minutter.
4. Tag gryden af blusset og tilsæt æg ét ad
gangen. Tilsæt oregano og lidt peber.
5. Pluk broccolien i mindre bidder. Bland
den sammen med æggemassen og hæld
det hele i en smurt form. Top med rasp.
6. Bag ved 200° varmluft i ca. 45 min.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

2.
Spidskåls-tacos
Denne ret er selvfølgelig mexicansk. Godt
nok med et twist, men stadig...
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

500 g hakket oksekød
1 spidskål
1 peberfrugt
200 g champignoner
2 store løg
125 g hytteost 1,5 %
1 tsk estragon
1 tsk oregano,
Chilikrydderi
Salt, peber

1. Finthak peberfrugt, champignon og løg.
2. Svits champignon i en gryde til de er
møre. Hæld eventuel væde fra.
3. Brun løg og tilsæt kød sammen med
champignon. Tilsæt peberfrugt, krydderier
og smag til med chili, salt og peber. Lad
simre i ca. 10 min.
4. Tag spidskålen og skil bladene fra
hinanden. Halvér evt. nogle af de største
blade.
5. Anret lidt kød på hvert blad sammen med
hytteost. Fold bladet.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

3.
Vildmarksgryde
Et rustikt sammenkog med en dejlig masse
protein og energi.
··
··
··
··
··
··
··
··

500 g hakket oksekød
1 spidskål
1 rød peberfrugt
1 stor rødbede
400 g kidneybønner
100 g hytteost 1,5%
1 tsk oregano
Salt, peber

1. Halvér spidskålen og skær begge
halvdele i strimler. Kog i en gryde med
vand i ca. 10 min.
2. Hak peberfrugten og riv rødbeden groft
på et rivejern.
3. Tag en grydepande og steg kødet deri.
Tilsæt peberfrugt, rødbede og bønner.
Lad simre i 10-15 min.
4. Tilsæt hytteost, oregano og spidskål.
Gem en håndfuld kål til severingen. Smag til
med salt og peber. Lad simre i endnu 10-15
min.
5. Tag grydepanden af blusset, tilføj den
sidste håndfuld kål og servér.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

4.
Sunde Pommes
End ikke kartoffelstænger fra McD kan måle
sig med sunde fritter hjemmefra.
Bønnefritter
·· 750 g frosne, grønne bønner
·· 2 spsk ekstra jomfru olivenolie
·· 3 tsk sød paprika
·· Salt
1. Kom bønnerne i en skål og vend dem i
olie og krydderi. Læg dem på en bageplade
med bagepapir. Drys med salt.
2. Bag ved 175° varmluft i 40-50 min.
Husk at vende dem undervejs.
Rodfrugtpommes
·· 500 g blandede rodfrugter
·· 1 æg
·· 2 spsk rasp
·· Salt
1. Skræl rodfrugterne og skær dem i helt
tynde stave. Kom dem i en skål.
2. Pisk æg og bland sammen med de skårne
rodfrugter. Vend forsigtigt rundt indtil
ægget er ligeligt fordelt.
3. Læg dem på en bageplade med
bagepapir. Drys med 1 spsk rasp, vend
rundt med en paletkniv og drys endnu en
spsk rasp henover. Drys med salt.
4. Bag ved 200° varmluft i 40-50 min. Husk
at vende dem undervejs.
Opskrif t fra Mett e Madsen, Camilla Skjærbæk.

5.
Kød & Salat
Denne ret er skudsikker og kan nemt
varieres efter tid og behov.
Kød
·· 500 g hakket oksekød
·· 2 store løg
·· 2 dl frosne majs
·· 1 tsk estragon
·· Salt, peber
Salat
·· ½ spidskål
·· ½ icebergsalat
·· 3 tomater
·· 1 agurk
·· 2 avocadoer
·· 125 g frisk mozzarella
·· 200 g hytteost 1,5 %
·· En håndfuld peanuts
1. Hak løg og svits dem grundigt i en gryde.
Brun kød oveni. Tilføj majs, krydderier og
lad simre. Smag til med salt og peber.
2. Skær salat, spidskål, tomat, agurk,
avocado og mozzarella i skiver og strimler.
Bland det hele sammen i en skål eller anret
enkeltvis.
Servér sammen med hytteost, peanuts og
ketchup.
Opskrif t fra Jesper Malling.

6.
Pålækker
Træt af kedelige postejmadder?
Krydr din frokost med hipt rodfrugtpålæg.
Kartoffelmad/røsti
·· 400 g kartofler
·· 1 tsk oregano
·· Salt, peber
·· Smør til stegning
1. Kog kartoflerne i letsaltet vand i ca. 10
min. Si vandet fra og lad kartoflerne køle
helt ned.
2. Riv kartoflerne groft. Tilsæt krydderier og
smag til.
3. Form farsen til flade krebinetter og steg i
ca. 10 min. på hver side ved middel varme.
Servér på ristet rugbrød med et tyndt lag
smøreost.
Rødbedemad
·· 300 g rødbeder
·· ¼ tsk kardemomme
·· Salt
1. Riv rødbederne fint. Klem det meste af
saften fra.
2. Krydr med kardemomme, salt og
peber. Smag til.
Servér på ristet rugbrød med et tyndt lag
smøreost.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

7.
Venlige Børnedeller
Egypterne har pyramiderne. Vi har fars
trekantede frikadunser.
Kantede frikadunser
·· 500 g hakket kalv/flæsk
·· 2 dl mælk
·· 2 æg
·· 1 dl hvedemel
·· 1 dl havregryn
·· 2 tsk salt
·· Peber
Ikke-fiskede fiskedeller
·· 500 g hakket torsk
·· 1 æg
·· 2 spsk hvedemel
·· Salt, peber
1. Bland alle ingredienser sammen med en
håndmixer – undtagen æg. Vend æg i til
sidst, ét ad gangen.
2. Lad farsen hvile i mindst 30 min. Gerne
op til 2 timer.
3. Form farsen til boller med en ske og steg
i smør ved god varme. Vend dellerne en
tredjedel omgang for at opnå den kantede
form.
4. Fortsæt stegningen ved svag varme.
Vend jævnligt dellerne om på den mest lyse
side.
Servér med bulgur og ketchup.
Opskrif t fra Bo Skjærbæk.

8.
Skovbundsomelet
Sæt kulør på din æggekage!
··
··
··
··
··
··
··

1 fennikel
150 g champignoner
150 g spinatblade
1 ½ dl mælk
4 æg
¼ tsk stødte koriander
Salt, peber

1. Hak champignon og fennikel fint og svits
på en varm pande.
2. Blend mælk og spinatblade sammen.
3. Sammenrør mælk og spinatblade med
krydderier. Smag til. Tilsæt æg ét ad
gangen.
4. Hæld massen på en opvarmet pande og
steg ved svag varme i 5-7 min.
5. Top æggekagen med champignon og
fennikel mens dejen stadig er let flydende.
6. Steg videre i 15-20 min. Dæk panden med
låg eller staniol, hvis midten ikke bages.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

9.
Blomkålsbrød
Brød skal der til! Også selvom du er i det
sunde hjørne.
··
··
··
··
··
··

500 g blomkål
2 æg
100 g revet ost
1 tsk oregano
½ tsk spidsommen
Salt, peber

1. Riv blomkålen helt fint til blomkålsris.
2. Klem så meget saft ud af risene som
muligt.
3. Put risene i en skål og bland med øvrige
ingredienser. Æg til sidst, ét ad gangen.
Rør sammen til en fast dej.
4. Læg bagepapir på en bageplade, placér
dejen derpå og læg et stykke bagepapir
ovenpå. Brug håndfladerne til at mase
dejen ud til en tynd dejbund.
5. Fjern det øverste lag bagepapir og bag
bunden ved 175° varmluft i ca. 20 min. eller
til dejen er gylden.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

10.
Tomatsuppe
Lun suppe på en efterårsdag eller kold
gazpacho på en sommerdag. To i én.
··
··
··
··
··
··
··

500 g store tomater
500 g cherrytomater
1 rød peberfrugt
½ terning grøntsagsbouillon
2 ½ dl vand
100 g tomatkoncentrat
En håndfuld frisk oregano

1. Prik tomaterne med en gaffel og kog dem
i en gryde. Kog indtil skindet bliver løst. Tag
dem op af vandet og lad afkøle.
2. Pil skindet af tomaterne.
3. Hak peberfrugt og kog i ca. 5 min. Opløs
bouillonterningen i en dl kogende vand.
4. Bland alle ingredienser sammen i en skål
og blend med en stavblender.
Servér med blomkålsbrød, cherrytomater
eller kød - og melboller.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

11.
Omelet x 3
Find et par af sæsonens grøntsager og så
er du faktisk godt kørende.
Spinat og tomat
·· 50 g friske spinatblade
·· 200 g cherrytomater
·· 5 æg
·· 75 g hytteost 1,5%
·· Frisk - og tørret oregano
·· Salt, peber
Jordskok og forårsløg
·· 400 g jordskokker
·· 4 små forårsløg
·· 5 æg
·· Stødte koriander, estragon
·· Salt, peber
·· Avocadoolie til stegning
Champignon og peberfrugt
·· 200 g champignoner
·· 1 rød peberfrugt
·· 1 dl purløg
·· 5 æg
·· Salt, peber
1. Klargør grøntsagerne: riv, hak, svits eller
kog efter behov.
2. Put alle ingredienser i en skål og tilsæt
æg ét ad gangen. Tilsæt krydderier, salt og
peber.
3. Hæld massen på en forvarmet pande og
top med nogle valgte grøntsager. Steg ved
svag varme i ca. 30 min. Dæk panden med
låg eller staniol, hvis midten ikke bages.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

12.
Falafler
Fortvivl ej, hvis din hverdag falafler!
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

500 g udblødte kikærter
1 rød peberfrugt
4 forårsløg
1 stort løg
2 æg
1 tsk bagepulver
1 stor spsk tahin
1 tsk spidskommen
Stødte koriander, knust chili
Salt, peber

1. Skær peberfrugt, forårsløg og løg i grove
tern. Blend kikærter og grøntsager med en
stavblender.
2. Tilsæt bagepulver, tahin og krydderier,
smag til og tilsæt æg ét ad gangen. Vend
rundt med en ske.
3. Form farsen til små kugler med to teskeer
og placér på en bageplade med bagepapir.
4. Bag ved 175° varmluft i 25-30 min.
Servér med dip af avocado og skyr.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

13.
Lexi Kål
Alt, hvad der er toppet med ost, kan vi jo
som udgangspunkt godt lide.
··
··
··
··
··
··
··
··

1 lille spidskål
200 g champignoner
1 rød peberfrugt
1 stor tomat
2 spsk ekstra jomfru olivenolie
125 g frisk mozzarella
Oregano
Salt, peber

1. Hak champignon fint og brun på en
pande. Hæld eventuel væde fra.
2. Hak peberfrugt og tomat fint. Bland med
champignon, krydderier og olie. Blend til en
grov mos med en stavblender.
3. Halvér spidskålen, fjern løstsiddende
blade og skær stokken fra. Læg de to
halvdele i et ovnfast fad.
4. Fordel grøntsagsmosen på de to
kåldele. Gnub mosen godt ned mellem
bladene. Eventuel overskydende mos kan
serveres til retten.
5. Fordel skiver af mozzarella på toppen af
kålene og drys lidt oregano på.
6. Bag ved 175° varmluft i ca. 25 min. eller til
osten er tilpas.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

14.
Spaghettikål
med Kødsovs
Dette er en god indgangsvinkel til
kålverdenen. Godt kamufleret, du ved.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

500 g hakket oksekød
1 spidskål
500 g pastasauce
250 g cherrytomater
2 løg
100 g hytteost 1,5%
1 tsk oregano
Frisk basilikum
Revet parmesan
Salt, peber

1. Halvér cherrytomaterne.
2. Hak løg og svit i en gryde, til det er
godt gyldent. Svits kød oveni og tilsæt
pastasauce og krydderier. Smag til med
salt og peber.
3. Lad retten småkoge i ca. 10 min. Tilsæt
cherrytomater og hytteost. Lad simre ved
svag varme indtil servering.
4. Sæt en gryde med vand i kog, snit
spidskålen i strimler og kog i ca. 10 min.
5. Si vandet fra kålen. Anret kål og
kødsauce på en tallerken og top med frisk
basilkum og revet parmesan.
Opskrif t fra Jesper Malling.

15.
Kåldeller
Om du er vegetar eller ej, så er det altid
godt at have et bøf-alternativ ved hånden.
··
··
··
··
··
··
··

500 g blomkål
1 løg
1 spsk hvedemel
2 æg
30 g rasp
Salt, peber
Olie til stegning

1. Skær blomkålen i mindre stykker og kom
det i en gryde med kogende vand. Kog i ca.
15 min.
2. Si vandet fra blomkålen og hak fint.
3. Hak løg og bland alle ingredienser
sammen i en skål. Smag til med salt og
peber. Vend æg i til sidst, ét ad gangen.
4. Form farsen til små frikadeller og steg
på en pande ved god varme. Ca. 5 min. på
hver side. Vend yderligere nogle gange om
nødvendigt.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

16.
Ingefærshot
Det er ikke ligefrem en behagelig
morgendrik. Men så er du ligesom i gang.
··
··
··
··
··

150 g økologisk ingegær
1 l vand
1 citron
1 lille spsk honning
Evt. 1 lille, økologisk rødbede

1. Pres citronen og skær ingefær og
rødbede i mindre stykker.
2. Kog vandet. Tilsæt ingefær og
rødbede og kog under låg i 45-60 min.
3. Tag gryden af blusset og tilsæt citronsaft
og honning. Rør indtil honningen er opløst.
4. Sæt drikken på køl natten over. Lad
ingefær - og rødbedeskiver hvile deri.
5. Sigt drikken dagen derpå, og kom den i
en skoldet flaske.
Drik et shot om dagen.
Opskrif t fra Nicolaj Malling.

17.
Bananis
Mere enkelt bliver det ikke.
10 stk.
·· 5 modne bananer
·· 5 sugerør
1. Skræl bananerne og skær dem i halve.
2. Halvér hvert sugerør og stik det op i de
overskårne bananer.
3. Placér bananerne fladt i en frysepose og
læg dem på frys i min. 24 timer.
For ekstra forkælelse, dyp da bananerne i
smeltet chokolade 70% før de fryses ned.
Opskrif t fra Tine Malling.

18.
Rødgrød
Som morgenmad, som mellemmåltid eller
som aftensnack. Få følelsen af dessert
døgnet rundt.
Jordbær/æble/vanilje
·· 800 g frosne jordbær
·· 3-5 æbler
·· 1 vaniliestang
·· 2 dl vand
1. Skræl æblerne og skær dem i små
stykker, flæk vaniljestangen og skrab
kornene ud.
2. Kom æbler, vand og vanilje – både korn
og skal – i en gryde og kog op.
3. Tilsæt øvrige ingredienser og lad koge
op igen.
4. Tag de udkogte vaniljeskaller op og
blend grøden med en stavblender.
5. Sæt grøden på køl natten over.
Som smagsvariant kan du erstatte æblerne
med frosne hindbær.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

Smart

19.
Daal
Vis dine internationale kundskaber med
denne traditionelle, indiske ret. Importeret
direkte fra Tyskland.
··
··
··
··
··
··
··

300-400 g røde linser
400 g flåede tomater
400 ml kokosmælk
1 løg
1 terning grøntsagsbouillon
4-5 lauerbærblade
Spidskommen, ingefær, karry,
koriander, paprika, cariennepeber
·· Lidt mælk
·· Salt, peber

Tilbehør
·· Halve cherrytomater
·· Creme fraiche
·· Blomkålsris
·· Blomkålsbrød (Se opskrift 9)
1. Hak løg og svits i en gryde.
2. Hæld linser, kokosmælk og flåede
tomater i gryden. Tilsæt lauerbærblade,
bouillon og smag til med krydderier.
3. Lad simre i 45-60 min. Tilsæt lidt vand,
hvis retten har tendens til at brænde på.
4. Jævn med mælk om nødvendigt.
Servér med lækkert tilbehør.
Opskrif t fra Annmarie Grams.

20.
P.E.s Grønne Lasagne
Grøntsagslasagne eller lasagne med grøntsager?
1. Skær gulerødder, selleri,
løg og hvidløg i små tern.
Svits hvidløg og løg i en
gryde. Tilsæt kød.

Fyld
·· 12 lasagneplader
·· 100 g revet parmesan

2. Brun kød og tilsæt alle
grøntsager. Kom vand,
tomatkoncentrat, bouillon
og flåede tomater i gryden.
3. Tilsæt muskatnød og
smag retten til med
oregano, salt og peber.
Lad koge ved svag varme
i 30-45 min.
4. Bechamelsauce: smelt
smør ved svag varme i en
gryde. Drys langsomt
melet i under omrøring.
Hæld mælk i lidt ad
gangen. Kog saucen op
og pisk til den er jævn.

Kødsauce
·· 500 g hakket oksekød
·· 1 lille sellerihoved
·· 6 gulerødder
·· 2 store løg
·· 2 fed hvidløg
·· 800 g flåede tomater
·· 50 g tomatkoncentrat
·· 2 dl vand
·· 1 grøntsagsbouillon
·· 1 oksebouillon
·· ½ tsk muskatnød
·· 2-3 spsk oregano
·· Salt, peber
Bechamelsauce
·· 7 dl mælk
·· 50 g smør
·· 1 dl hvedemel

5. Smør et fad med olie. Dæk bunden med lidt af
kødsaucen og drys med lidt parmesan. Kom en
smule bechamelsauce over, dæk med lasagneplader
og fortsæt rækkefølgen. Sørg for, at pladerne er helt
dækkede. Slut af med et lag parmasan.
6. Dæk fadet med staniol og bag ved 175° varmluft i
ca. 45 min.
Opskrif t fra Poul E rik Malling.

21.
Kyllingepølsehorn
En snack til de dage, hvor der kræves lidt
ekstra mavegodt.
12 stk.
·· 6 kyllingepølser
·· 1 stor gulerod
·· ½ squash
·· 200 g rugmel
·· 200 g fuldkornsmel
·· 150 g pastasauce
·· 50 g gær
·· 1 æg
·· 1 dl lunken vand
·· ½ tsk salt
1. Riv grøntsagerne fint og klem lidt af
saften fra.
2. Opløs gæren i vandet.
3. Bland grøntsager, gærvand og æg. Tilsæt
melet til sidst, lidt ad gangen. Lad hæve
under et viskestykke i ca. 60 min.
4. Kom godt med mel på bordet. Ælt dejen
og rul den ud som en rund pizzabund. Kom
tomatsauce på og skær ud i 12 lige store
trekanter.
5. Halvér pølserne og rul dem ind i dejen.
En halv pølse i hver trekant.
6. Pensl rullerne med æg og bag ved 175°
varmluft i 20-25 min.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

22.
Kødboller & Melboller
Spiser du i virkeligheden også ’fyld’ med suppe til?
Kødboller
·· 500 g hakket oksekød
·· 1 løg
·· ½ terning oksebouillon
·· ½ dl vand
·· Peber
1. Hak løg og bled med en stavblender. Kog vand og opløs
bouillon deri. Sammenrør alle ingredienser med en håndmixer.
2. Form farsen som små boller med en teske. Dump bollerne
ned i en gryde med kogende vand og lad koge i ca. 2 min.
Tag bollerne op.
Melboller
·· 150 g hvedemel
·· 150 g smør
·· 4 æg
·· 1 dl vand
·· ½ terning grøntsagsbouillon
1. Smelt smør i en gryde. Tilsæt vand, bouillon og kog op. Hæld
melet i på én gang, når vandet koger. Sammenrør til en jævn
dej. Tag gryden af blusset og lad køle en smule.
2. Pisk æggene let sammen og rør dem i dejen lidt ad gangen.
Sæt på køl i ca. 1 time.
3. Kom vand i en gryde og kog op. Hold vandet lige under
kogepunktet.
4. Kom halvdelen af dejen i en sprøjtepose. Sørg for at dejen
er mast tæt sammen. Klip ”dupper” ned i det varme vand.
Lad bollerne blive faste – de må ikke koge.
5. Tag bollerne op ad vandet. Læg dem på et fad og sæt dem
på køl. Gentag med resten af dej.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

23.
Alternativ Pizza
Er det stadig ikke særlig længe siden, du fik
pizza sidst? Så må dette være det perfekte,
sunde smuthul.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Blomkålsbund (Se opskrift 9)
150 g hakket kyllingekød
200 g champignoner
150 g cherrytomater
125 g hytteost 1,5%
1 løg
1 spsk tomatkoncentrat
125 g frisk mozzarella
1 håndfuld revet ost
Frisk basilikum
Oregano, chili, cariennepeber,
stødte koriander
·· Salt, peber
1. Bland kød, cariennepeber, salt og peber i
en skål. Rør godt sammen og form farsen til
små kødboller. Kog i et par minutter.
2. Hak løg, champignon og svits på en
pande til de er godt gyldne.
3. Blend tomatkoncentrat, champignon og
løg med en stavblender. Tilsæt hytteost,
koriander, chili, salt og peber. Bland til en
tyk mos og smag til.
4. Fordel en god mængde mos på den
forbagte blomkålsbund og top med
halverede kødboller og cherrytomater,
mozzarella i skiver, frisk basilikum og en
håndfuld revet ost og lidt oregano.
5. Bag ved 175° varmluft i ca. 15 min. eller til
osten er tilpas.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

24.
Energiboller
Der er ikke det, tv-kokke ikke kan lære os.
De kan i hvert fald prøve – og så tager vi
resten, som det kommer.
12 stk.
·· 300 g rødbeder
·· 1 æble
·· 1 stor gulerod
·· 1 dl fuldkornshvedemel
·· 1 dl 5-kornsblanding
·· 1 dl grovvalsede havregryn
·· 2 æg
·· 100 g mandler
·· 50 g mørk chokolade 70%
·· ½ tsk salt
1. Hak chokolade og mandler groft. Riv
også rødbede, gulerod og æble groft.
2. Bland ingredienserne sammen. Kom æg i
til sidst, ét ad gangen. Juster dejen med lidt
ekstra mel eller gryn om nødvendigt. Dejen
må ikke være for våd.
2. Form dejen som boller og læg dem på en
plade med bagepapir.
3. Bag ved 175° varmluft i ca. 25 min.
Opskrif t fra Jesper Malling.

25.
Banana Cake/Bread
Når opskriften lagres i hovedet, kan
udfaldet variere en del. Prøv selv.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

2-3 modne bananer
250 g hvedemel
50 g rugmel
1 dl havregryn
1 dl lunkent vand
25 g gær
1 æg
2 tsk vaniljesukker
2 spsk majsolie
1 tsk salt
30 g mandelflager til topping
Evt. 50 g chokolade 70%

1. Mos bananerne med en gaffel.
2. Opløs gæren i det lunkne vand.
3. Hak chokoladen, hvis den bruges. Bland
alle ingredienser sammen i en skål. Lad
hæve overdækket i ca. 60 min.
4. Form dejen til et brød og læg det på en
bageplade med bagepapir eller i en form.
Top med mandelflager.
5. Bag ved 175° varmluft i ca. 30 min.
Servér alene eller med smør, ost og
marmelade.
Opskrif t fra Jesper Malling.

26.
De Gode Kolde
Kan du heller ikke få nok af hverken
peanut butter, bananer eller kaffe? Så
blend dig til et par kolde fornøjelser.
Iskaffe
·· 3 tsk instant kaffe
·· 7 isterninger
·· 4 dl mælk
·· 1 tsk vaniljesukker
·· Brug evt. stevia frem for vaniljesukker
1. Opløs kaffen i lidt vand. Blend alle
ingredienser sammen og servér.
Banan/nødde-sorbet
·· 5 modne bananer
·· 1 spsk peanut butter creamy
·· 1 dl mælk
1. Skræl bananerne, skær dem i tynde
skiver og kom på frys i mindst 24 timer.
Så fladt som muligt.
2. Blend ¼ af bananerne sammen med
mælken. Tilsæt peanut butter og resten af
bananerne. Blend videre. Vær tålmodig.
Servér og spis med det samme.
Banana milkshake
·· 2 modne bananer
·· 4 dl mælk
·· 5-7 isterninger
1. Blend alle ingredienser sammen.
Opskrif t fra Jesper Malling.

27.
Chia-pandekager
En nem og mættende måde at få bespist et
par brunch-gæster på.
6-8 stk.
·· 1 dl chiafrø
·· 2 dl mælk
·· 2 æg
·· 1 tsk kardemomme
·· 1 ½ tsk kanel
·· Kokosolie til stegning
Dag 1
1. Sæt chiafrø i blød i mælken natten over.
Dag 2
1. Sammenrør chia-blandingen med kanel
og kardemomme. Tilsæt æg ét ad gangen.
Rør indtil dejen er jævn.
2. Smelt kokosolie på panden og steg dejen
deri. Vend undervejs. Steg evt. tre kager ad
gangen.
Servér med f.eks. akaciehonning, friske
bær og vaniljeskyr.
Som smagsvariation kan du også komme
en most banan i dejen.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

28.
Dadelhapser
Sundere end fredagsslik? Det er vist alt
afhængigt af, om du kan lægge dem fra dig,
når først du er begyndt.
Én portion med tre varianter
··
··
··
··
··

300 g dadler uden sten
30 g hakkede nødder
60 g ruggryn
25 g kokosmel
1 dl vand

Citrus/kokos
·· Citronskal fra ca. ½ økologisk citron
·· 2 spsk kokosmel til pynt
Choco/kakao
·· 50 g hakket chokolade 70%
·· 1 spsk kakaopulver til pynt
Ingefær/nødder
·· 1-2 g revet ingefær
·· 30 g finthakkede nødder til pynt
1. Blend dadler og vand. Rør sammen med
øvrige grundingredienser.
2. Del dejen i tre. Klargør hver enkelt
variants ingredienser og rør i dejen.
3. Form dejen til små kugler og tril i pynt.
Spis med det samme eller stil på køl.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

29.
Koldskål & Junker
Er koldskål et måltid eller en dessert? Lige
meget hvad, så skal du nok blive mæt!
Koldskål
·· 1 l kærnemælk
·· 1 l tykmælk
·· Citronsaft fra ½ økologisk citron
·· Citronskal fra ½-1 økologisk citron
·· 2 spsk vaniljesukker
1. Bland alle ingredienser sammen i en skål.
Si vaniljesukker i og smag til med
citronskal. Sæt på køl.
Kammerjunker
·· 100 g mandler
·· 100 g havregryn
·· 1 æg
·· 1 spsk honning
·· 2 spsk kokosolie
·· ½ tsk kardemomme
·· ½ tsk kanel
·· ⅓ tsk salt
1. Hak mandler. Smelt kokosolie og honning.
2. Kom mandler og havregryn i en skål og
blend med en stavblender. Vend resten af
ingredienserne i.
3. Form dejen til små kugler og kom dem på
en bageplade med bagepapir.
4. Bag ved 175° varmluft i ca 15 min. Hold
øje med dem undervejs. Lad køle af på en
rist.
Opskrif t fra Pia Malling, Camilla Skjærbæk.

30.
Snackserveringer
Utrøsteligt snacksulten? Gå i krig!
Grød/skyr-snack
·· Vaniljeskyr
·· Rugflager
·· Jordbær/æblegrød (Se opskrift 18)
1. Anret grød og skyr i et glas og top med
rugflager.
Frokost-smoothie
·· 1 håndfuld friske babyspinatblade
·· 2 modne kiwier
·· 1 banan
·· 2 dl mælk
·· 2 isterninger
1. Klargør frugterne. Blend alle ingredienser
sammen.
Æblemad
·· Æbler
·· Peanut butter chrunchy
·· Stødt kanel
1. Fjern kernehuset på æblerne og skær
dem i tykke ringe. Top med peanut butter
og si kanel henover.
Vindrue-snack
·· Små vindruer
·· Mørk chokolade 70%
1. Smelt chokoladen og dyp vindruerne deri.
Brug evt. et grillspyd som ”håndtag” ved
dypning af hver drue.
2. Læg druerne på frys.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

31.
Müsli
Müsli smager godt, men det smager ikke
sundt. Denne variant smager rimelig godt
og er også rimelig sund.
··
··
··
··
··

50 g havregryn
50 g rugflager
50 g hakkede mandler
3 spsk sesamfrø
2 spsk ciafrø

Sirup
·· 1 spsk kokosolie
·· 2 spsk ahornsirup
·· 1 spsk kakaopulver
·· 1 tsk kanel
·· Salt
1. Rist havregryn, rugflager og mandler på
en pande ved god varme. Rist til grynene
dufter. Tilsæt cia - og sesamfrø. Rist videre
ved middel varme. Rør jævnligt.
2. Sirup: smelt kokosolie og rør sammen
med øvrige sirupingredienser.
3. Hæld siruppen over grynene. Tag panden
af blusset og rør blandingen rundt indtil alle
grynene er dækket. Vær tålmodig.
4. Hæld müslien over på en bageplade med
bagepapir og lad køle af.
Opskrif t fra Katrine Brahe.

32.
Frugtsalat
Karen Margrethes frugtsalat er i
virkeligheden den bedste, men hun kan
ikke huske opskriften...
··
··
··
··
··
··
··

200 g vindruer
200 g jordbær
100 g blåbær
1 banan
1 æble
1 pære
Andet frugt ad libitum

Creme
·· 175 g skyr naturel
·· 100 g mandler
·· 100 g mørk chokolade 70%
·· 100 g vaniljekagecreme
·· Mælk til kagecreme
1. Skær alle frugter i mindre bidder og put
dem i en skål.
2. Pisk kagecremen og kom den på køl i ca.
15 min. Hak mandler og chokolade groft
imens.
3. Rør alle cremens ingredienser sammen.
Fortynd evt. cremen med lidt mælk for at
opnå en lettere konsistens.
4. Bland creme, frugt og bær i en stor skål.
Top med lidt chokoloade, nødder og bær.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

33.
Black Bean Brownie
En kage uden sukker og mel? Denne kage
er så sund, at selv svigermor vover at prøve
den.
··
··
··
··
··
··
··
··

400 g sorte bønner (ikke fra dåse)
1 dl havregryn
1 dl kakaopulver
1 dl honning
2 æg
3 spsk kokosolie
½ tsk bagepulver
⅓ tsk salt

Dag 1
1. Læg bønnerne i vand i min. 12 timer.
Dag 2
1. Si vandet fra bønnerne og kog dem i nyt
vand i 45-60 min.
2. Smelt honning og kokosolie i en lille
gryde, blend havregryn til mel.
3. Kom havregrynmel og bønner i en skål
og blend til en jævn masse. Tilsæt resten af
ingredienserne – undtagen æg – og blend
videre til en helt fin dej.
4. Vend æggene i dejen ét ad gangen.
5. Hæld dejen op i en form med bagepapir
og bag ved 175° varmluft i ca. 20-25 min.
Servér med en let is eller vanilieskyr
blandet med finthakket, mørk chokolade.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

Slem

34.
Risotto
Her er det uden betydning, om din ret
indfrier Ramsay’s standarder. Smagen skal
bare være god!
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

2 dl risottoris
200 g champignoner
1 stort løg
35 g smør
4 dl vand
1 grøntsagsbouillon
90 g revet ost
35 g revet parmesan
½ tsk groft salt
Peber

1. Hak champignon og løg fint.
2. Afmål 10 g smør og brun i en gryde. Lad
smørret blive gyldent og steg champignon
oveni ved kraftig varme. Ca. 5 min. Tag
champignonerne op.
3. Kom resten af smørret i gryden og smelt,
uden at lade det brune. Svits løg kort og
tilsæt ris. Svits yderligere i et par minutter.
4. Opløs bouillon i 4 dl kogende vand og
kom i gryden. Lad retten simre ved svag
varme i 15 min. under låg. Tjek at risene
bliver møre.
5. Vend champignon, ost og parmesan i
retten. Smag til med salt og peber.
Servér alene eller med tilbehør.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

35.
Moussaka apó Papa
På en skala fra Danmark til Grækenland, hvor langt
sydpå er du så med denne ret?
1. Skræl kartoflerne og kog
dem i ca. 15 min. Skær dem
i tynde skiver.
2. Skær auberginerne i
tynde skiver. Fordel på et
rent viskestykke og drys
med salt. Skyl og tør efter
10 min. Brun godt på en
pande med 50 g smør.
3. Kødsauce: hak løg. Kom
smør på en pande og svits
løg og kød. Tilsæt vand,
tomatpuré, salt og peber.
Kog ved svag varme i ca.
5 min.
4. Bechamelsauce: smelt
smør i en gryde. Tilsæt mel
og pisk godt. Tilsæt lidt af
mælken. Kog saucen op og
tilsæt resten af mælken lidt
ad gangen. Smag til med
krydderier og parmesan.
5. Del auberginer og
kartofler i to. Læg den ene
halvdel i et smurt fad og
kom kødet ovenpå. Fordel
den anden halvdel henover.
Øverst hældes
bechamelsaucen.

Fyld
·· 2 auberginer
·· 500 g kartofler
·· 1 ½ tsk groft salt
·· 50 g smør
(til stegning)
Kødsauce
·· 500 g hakket kød
(gerne lam, ellers okse)
·· 25 g smør
·· 3 løg
·· 140 g tomatkoncentrat
·· 1 dl vand
·· 1 tsk oregano
·· 1 tsk spidskommen
·· 1 tsk groft salt
·· Peber
Bechamelsauce
·· 5 dl mælk
·· 25 g smør
·· 4 spsk hvedemel
·· 100 g revet parmesan
·· 1 tsk revet muskatnød
·· ½ tsk allehånde
·· Salt og peber
Topping
·· 150 g revet ost
·· ½ dl rasp

6. Top retten med lidt revet ost og rasp. Bag ved 175°
varmluft i ca. 40 min.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

36.
Lasagnette de Luxe
En ren favoritret, der fuldender enhver
film – og hyggeaften.
··
··
··
··
··
··
··
··

500 g hakket oksekød
400 g store pastaskruer
500 ml mornaysauce
140 g tomatkoncentrat
125 g frisk mozzarella
200 g revet ost
Frisk basilikum
Salt

1. Sæt en gryde over med vand og kog
pastaen til den er al dente. Ca. 10 min.
2. Svits kødet i en gryde. Tag gryden af
varmen og tilsæt mornaysauce, tomatpuré,
pastaskruer, halvdelen af den revne ost og
rør godt sammen. Smag til med salt.
3. Kom retten i et passende fad og top
med resten af den revne ost. Bag ved 175°
varmluft i ca. 30 min.
4. Tag fadet ud af ovnen og kom basilikum
og skiveskåret mozzarella på toppen. Kom
fadet i ovnen igen og bag indtil osten er
tilpas. Ca. 10 min.
Er retten tilberedt perfekt, behøver der ikke
engang at serveres ketchup til.
Opskrif t fra Jesper Malling.

37.
Børnelasagne
Der er ikke noget mere hyggeligt, end når
man hjælpes ad i køkkenet. Hvad siger
du – skal vi lave en sauce hver?
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

En halv pakke lasangeplader
500 g hakket oksekød
1 l mælk
400 g hakkede tomater
1 terning oksebouillon
2 dl vand
25 g smør
3 spsk hvedemel
140 g tomatkoncentrat
150 g revet ost
Salt, peber

1. Kødsauce: brun kød og tilsæt hakkede
tomater, tomatkoncentrat, bouillon og vand.
Smag til med salt og peber. Lad simre.
2. Bechamelsauce: smelt smør i en gryde.
Tilsæt mel og pisk sammen. Sørg for, at det
ikke brænder på.
3. Kom mælken i under omrøring, lidt ad
gangen. Sørg for, at saucen koger op
mellem hver slat mælk. Kog helt op til sidst.
4. Smør et fad. Saml lasagnen ved at starte
med bachemelsaucen, derefter
lasagneplader, så kødsovs. Fortsæt i 3-4
lag. Top med små stykker lasangeplade og
revet ost.
5. Lad stå overdækket med staniol i ca. 60
min. og bag ved 175° varmluft i 45 min.
Opskrif t fra Manny Skjærbæk.

38.
Easy Pork
Enhver ungkarl må have sig en hofret.
Det gør selvfølgelig ikke noget, at den
udelukkende består af kød.
··
··
··
··
··
··

1 kg mager svinenakkefilet
2-4 tsk brun farin
4 tsk salt
2 tsk peber
Paprika, karry, cayennepeber, chili
1-3 spsk ekstra jomfru olivenolie

1. Skær nakkefileten ud i tykke skiver.
Skær lidt af fedtet fra om nødvendigt.
2. Bland farin og krydderier sammen. Smag
til og tilsæt olie indtil den tørre masse
hænger sammen.
3. Læg skiverne i et fad, gnub kødets
overflader i rubben.
4. Steg ved 130° varmluft i ca. 4 timer.
Placér en skål med vand nederst i ovnen.
Kødet er færdigt, når det let strimles ved
test med en gaffel.
5. Anret i et nyt fad. Skil skiverne ad og lav
til strimler med en gaffel.
Servér med en blandet salat.
Opskrif t fra Casper Skjærbæk.

39.
Menu D’Blyp
Nogle retter er til for den gode smag, hvor
andre er til for den sjove idé.
Lasagne de machos
·· 1 lasagne i wok (Se opskrift 37)
·· 200 g tortilla chips
·· 150 g revet cheddarost
1. Tag lasagnen ud af ovnen mens toppen
kun er let gylden. Anret et solidt lag chips
ovenpå og kom ost henover.
2. Bag videre indtil osten er tilpas. Ca. 10-15
min.
Vaniljebjerg & badende bamser
·· Vaniljeis
·· Sprite sodavand
·· Vingummibamser
Anret og servér!
Opskrif t fra Jacob Oxenvad.

40.
Burgerboller
Bollen, der er selv en bison-bøf værdig!
8 stk.
·· 700 g hvedemel
·· 25 g gær
·· 3 dl vand
·· 1 dl ymer
·· 1 tsk salt
·· 1 tsk sukker
·· 1 spsk majsolie
·· Æg til pensling
·· Sesamfrø
1. Rør gæren ud i vandet og kom ymer, salt,
sukker og olie i.
2. Rør melet i lidt ad gangen. Kom dejen
ud på bordet, når den er for hård at røre i
skålen. Ælt resten af melet i med
hænderne indtil dejen slipper bordet.
3. Kom dejen tilbage i skålen og lad den
hæve overdækket på et lunt sted i ca. 30
min.
4. Form dejen til boller. Læg bollerne på en
bageplade med bagepapir.
5. Pensl bollerne med æg og drys med
sesamfrø. Bag ved 225° varmluft i ca. 15
min.
Lad afkøle på en rist under et fugtigt
viskestykke.
Opskrif t fra Bo Skjærbæk.

41.
Runde Hverdagsbrød
Vil du ikke spise rugbrød til hverdag, så må
du jo finde et godt alternativ.
··
··
··
··
··
··
··
··
··

4 ½ dl vand
½ dl perlebyg
25 g gær (50 g, hvis du har travlt)
2 dl grahamsmel
1 dl havregryn
½ dl olivenolie
Ca. 500 g hvedemel
A38 til pensling
½ tsk salt

Dag 1
1. Kom perlebyg og vand i en skål og lad stå
på køl natten over.
Dag 2
1. Opløs gæren i vandet med perlebyggen.
Bland alle ingredienser sammen. Undtagen
hvedemel.
2. Tilsæt hvedemelet en dl ad gangen og
ælt dejen godt. Hæld dejen ud på bordet og
ælt færdig med hænderne. Ælt indtil dejen
slipper bordet. Lad hæve i op til 2 timer i en
overdækket skål.
3. Prik luften ud af dejen. Form dejen til tre
runde brød. Lad brødene hæve på en
bageplade med bagepapir i ca. 30 min.
4. Klip fire snit i kanten af hvert brød og
pensl med A38.
5. Bag brødene ved 230° varmluft i 20-25
min. og lad afkøle på en rist.
Opskrif t fra Bo Skjærbæk.

42.
Lottes
Fødselsdagsboller
I en stor familie afprøves mange slags
bagværk. Her er fødselsdagsfavoritten fra
familien Malling Hansen.
20 stk.
·· 750 g hvedemel
·· 150 g havregryn
·· 7 dl vand
·· 25 g gær
·· 1 spsk honning
·· ½ spsk salt
·· 3 spsk solsikkeolie
Dag 1
1. Rør gæren ud i koldt vand og tilsæt salt,
olie, honning og havregryn.
2. Rør melet i dejen lidt ad gangen. Dejen
skal være blød og våd.
3. Kom film over skålen og lad den stå i
køleskabet natten over. Dejen hæver en del.
Dag 2
1. Kom lidt vand på en ske og form
bollerne. Sæt dem på en bageplade med
bagepapir.
2. Pensl med vand og top med gryn. Bag
ved 200° varmluft i 15-20 min.
Opskrif t fra Charlott e Malling.

43.
Pizzadej Classic
Dette er ikke en pizzadej fra Italien. Nej, det
er mere en pizzadej fra Syrenvænget.
··
··
··
··
··
··

Ca 500 g hvedemel
½ dl grahamsmel
2 ½ dl vand
25 g gær
½ tsk sukker
½ tsk salt

1. Opløs gæren i vandet.
2. Bland alle ingredienser sammen. Kom
melet i lidt ad gangen og kom dejen ud på
bordet, når det er muligt. Tilsæt mel indtil
dejen slipper bordet helt.
3. Lad hæve overdækket i ca. 30 min.
4. Kom mel på bordet. Bearbejd dejen, så
den bliver så flad som mulig. Brug evt. en
kagerulle. Vend dejen undervejs og sørg
for at have godt med mel på både bord og
kagerulle.
5. Kom dejen på en bageplade med
bagepapir og top med dine favorittoppings.
6. Bag ved 175° varmluft i 20-25 min.
Bag evt. brødet uden fyld og servér som et
alternativt fladbrød.
Opskrif t fra Bo Skjærbæk.

44.
Dagmars Tebirkes
En ren 12’er til Dagmars bagværk.
14 stk.
·· Ca. 350 g hvedemel
·· 100 g smør
·· 1 dl mælk
·· 50 g gær
·· 125 g hytteost 1,5%
·· 2 æg (det ene til pensling)
·· ½ tsk groft salt
·· Chiafrø til topping
1. Smelt smør og bland sammen med mælk
i en skål.
2. Rør gæren ud heri og tilsæt de øvrige
ingredienser. Hold lidt af melet tilbage.
3. Ælt dejen godt. Kom dejen ud på bordet
og ælt med hænderne, når det er muligt.
Tilsæt mel indtil dejen slipper bordet.
4. Rul dejen ud til en aflang flade (60x20
cm) og fold den horisontalt i tre lag. Skær
ca. 14 stk. deraf.
5. Lad brødene hæve på en bageplade med
bagepapir i ca. 30 min.
6. Pensl med æg og drys med chiafrø.
7. Bag ved 225° varmluft i ca. 12-15 min. og
lad køle af på en rist.
Opskrif t fra Dagmar Rolskov.

45.
Nemt Limebrød
Dette brød er optimalt, når alt andet kikser.
··
··
··
··
··
··
··
··

350 g hvedemel
2 dl mælk
75 g smør
1 æg
2 tsk bagepulver
Saft fra 1 økologisk lime
Skal fra 1 økologisk lime
1 tsk salt

1. Riv limeskal og pres limefrugten. Smelt
smør.
2. Sammenrør æg i en skål og tilsæt mælk,
limesaft og skal, og det smeltede smør. Rør
godt sammen.
3. Bland mel, bagepulver og salt sammen i
en anden skål.
4. Bland alle ingredienser og rør nænsomt
dejen sammen til den er lind.
5. Form dejen til et brød og placér den på
en bageplade med bagepapir eller i en
brødform.
6. Pensl med lidt vand og riv lidt ekstra
limeskal på toppen. Bag ved 200° varmluft i
25-30 min.
Lad afkøle på en rist under et fugtigt
viskestykke.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

46.
Smuldredejskage
Lige meget hvilke gæster, der venter på
trapperne, så er smuldredejskagen både
god og nem.
Bærbund
·· 300 g frosne hindbær
·· 300 g frosne blåbær
·· 2 dl sukker
·· 2 spsk kartoffelmel
·· 1 spsk vaniljesukker
Smuldredej
·· 2 dl mel
·· 120 smør
·· 1 dl sukker
·· 100 g mandler
1. Sammenrør alle bundens ingredienser og
læg det i et smurt fad.
2. Hak mandler groft og ælt smuldredejen
sammen i en skål. Brug gerne hænderne.
3. Smuldr dejen henoven bærbunden. Bag
ved 225° varmluft i ca. 25 min.
Servér med creme fraiche.
Kagen kan laves med alle former for frugt
eller bær, friske eller frosne.
Opskrif t fra Manny Skjærbæk.

47. .
Børnehavens
Kanelkage
Kan et minde værdisættes på dens glasur?
··
··
··
··
··
··
··

400 g hvedemel
300 g sukker
½ liter kærnemælk
125 g smør
2 æg
3 tsk kanel
2 tsk natron

Glasur
·· 175 g flourmelis
·· 125 g smør
·· 2 spsk kakaopulver
·· 1 æg
1. Smelt smør og pisk sammen med sukker
og æg.
2. Bland skiftevis mel og kærnemælk i.
Tilsæt kanel og natron.
3. Hæld dejen ud i en kageform med
bagepapir. Bag ved 200° varmluft i ca. 30
min.
4. Glasur: smelt smør og vend sammen
med æg. Si flormelis og kakao i.
5. Kom glasur på kagen, idet kagen tages
ud af ovnen.
Opskrif t fra Mett e Madsen.

48.
Brunkager
Jul ér og bliver en smovsetid, og du kan lige
så godt springe i med hovedet først.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

400 g hvedemel
250 g mørk sirup
200 g smør
80 g sukker
30 g mandler
2 tsk potaske
1 spsk vand
½ tsk stødt kanel,
½ tsk ingefær
½ tsk nelliker

1. Hak mandler helt fint.
2. Smelt smør i en gryde. Tilsæt sukker og
sirup. Lad sukkeret smelte uden opkog.
3. Opløs potasken i vandet og rør sammen
med sukkermassen.
4. Bland mel, mandler og krydderier i en
skål og tilsæt den lune sukkermasse.
5. Ælt dejen og sæt den på køl i ca. 2 timer.
Lad den blive helt kold.
6. Kom mel på bordet. Udrul dejen til den
er et par milimeter tyk. Stik dejen ud med
udstiksforme og læg på en bageplade.
7. Bag ved 200° varmluft i ca. 5 min. Hold
øje. Læg kagerne på en rist for at køle.
Pynt evt. med halve mandler eller glasur.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

49.
Til-Hver-En-Tid
Citronkage
En velkendt klassisker, der gør Mor Pias
kaffebord til et eftertragtet samlingspunkt.
··
··
··
··
··
··
··
··
··

150 g mel
150 g sukker
60 g smør
1 dl mælk
1 æg
1 økologisk citron
1 ½ tsk bagepulver
½ tsk salt
150 g flormelis

1. Bland mel, bagepulver, sukker og salt i en
skål.
2. Smelt smør og rør det i skålen sammen
med mælk, æg og revet citronskal fra en
halv citron.
3. Hæld dejen i en smurt form og bag ved
200° varmluft i 20-25 min. Lad afkøle.
4. Glasur: riv skallen fra citronens anden
halvdel, pres citronen. Bland sammen med
flormelis – tilsæt saften lidt ad gangen.
Glasuren skal forblive rimelig tyk.
Kom glasuren på kagen og servér.
Opskrif t fra Pia Malling.

50.
Marmeladetøj
Det er en overskudsagtig gestus at forære
hjemmelavet marmelade som
værtindegave, er det ikke?
3-5 glas pr. portion
Æble/jordbær/vanilje
·· 800 g frosne jordbær
·· 3 æbler
·· 2 dl vand
·· 1 vaniliestang
·· ½ dl sukker
·· 1 spsk kartoffelmel
Hindbær/blåbær/lime
·· 500 g frosne blåbær
·· 300 frosne hindbær
·· 2 dl vand
·· Saft fra 1 lime
·· 1 dl sukker
·· 1 spsk kartoffelmel
1. Skræl æblerne og skær dem i små
stykker. Flæk vaniljestangen og skrab den.
Kom æbler, vaniljekorn og vaniljeskal i en
gryde og kog op sammen med vandet.
2. Tilsæt bær og lad massen koge op igen.
3. Tag de udkogte vaniljeskaller op og
blend grøden med en stavblender.
4. Tilsæt lime, sukker og kartoffelmel, der
sies i under omrøring. Smag til.
5. Hæld marmeladen på skoldede glas og
sæt på køl natten over.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

51.
Op/Ned Æblekage
Karamellisering er en svær diciplin, men når det lykkes, så
er det til stor glæde for alle.
Topping
·· Ca. 600 g æbler
·· 150 g sukker
·· 25 g smør
·· 1 spsk kanel
·· 75 g mandler
Dej
·· 2 æg
·· 2 dl hvedemel
·· 1 dl mælk
·· 150 g sukker
·· 1 ½ tsk bagepulver
·· 25 g smør
1. Skær æblerne i både og hak mandlerne.
2. Karamellisering: smelt smør på en pande. Si sukker
henover. Lad massen simre ved middelvarme indtil den
smelter og bobler let.
3. Kom æblerne på panden. Tilsæt kanel og lad massen
boble op. Hold panden så varm som mulig, uden at brænde
sukkeret på. Rør med jævne mellemrum indtil massen
ændrer tekstur og bliver tættere. Vær tålmodig.
4. Tag panden af blusset og bland mandlerne i. Kom
bagepapir i bunden af en springform og fordel massen deri.
5. Dej: pisk æg og sukker sammen. Sigt mel og bagepulver i.
Varm smør og mælk i en gryde og vend forsigtigt i dejen.
6. Hæld dejen i formen. Bag ved 175° varmluft i 25-30 min.
7. Lad kagen køle af. Løsn springformen og vend kagen på
et fad, så æblerne er på toppen.
Opskrif t fra Jesper Malling.

52.
Kransekage
Én gang om året skal du jo til det... Happy new year!
Kagedej
·· 500 g rå marcipan
·· 100 g sukker
·· 1 ¼ æggehvide
·· Flormelis
(til udruldning)
Pynt
·· 200 g flormelis
·· 1 ¼ æggehvide
·· 100 g smeltechokolade

Afvejning
43 g 53 g 63 g 73 g 83 g 93 g 103 g 113 g Osv.

13 cm
16 cm
19 cm
22 cm
25 cm
28 cm
31 cm
34 cm

Dag 1
1. Smuldr marcipanen i en skål. Ælt sammen med sukker
og æggehvider til en klistret dej. Brug evt. hænderne. Lad
dejen stå på køl i 24-48 timer, overdækket med
husholdningsfilm.
Dag 2
1. Tag udgangspunkt i afvejningsskemaet. Del dejen i otte
bidder og rul hver del ud. Hav lidt flormelis på hænder og
bord.
2. Tryk hver rulle en anelse sammen i toppen, så den
synes lettere trekantet. Form hver rulle til en pæn cirkel og
placer på en bageplade med bagepapir.
3. Stil bagepladen på endnu en bageplade og bag ved
250° varmluft i 5-8 min. eller til dejen er let gylden – hold
godt øje! Placér kagerne på en rist og lad dem køle af.
4. Glasur: rør flormelis og æggehvide sammen. Fyld i en
sprøjtepose med et lille hul og fordel på kagen.
5. Smelt chokoladen og dyp kagernes bunde.
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

53.
Pandekager
Pandekager kan løse et hvert problem.
Derfor er det godt med en opskrift, der er
til at huske udenad.
2-3 pandekager pr. dl
·· Lige dele dl mælk
·· Lige dele dl hvedemel
·· Lige dele æg
·· Lige dele tsk kardemomme
·· Lige dele tsk sukker
·· Salt
1. Bland alle ingredienser sammen. Vend
æg i til sidst, ét ad gangen.
2. Hæld klatvis dejen på panden og steg
ved middelvarme. Vend halvvejs.
3. Læg pandekagen på en tallerken og
fortsæt stegerutinen indtil dejen slipper op.
Kom evt. lidt sukker på tallerkenen eller
mellem pandekagerne for at undgå, at de
klistrer sammen.
Hold pandekagerne varme ved at have
de bagte kager stående i ovnen ved svag
varme.
Servér med sukker, marmelade, is,
nutella, honning, skyr, peanut butter, bær
eller andet godt.
Opskrif t fra Bo Skjærbæk.

54.
Lagkagefavoritter
Lagkager er én ting, men gode lagkager på
gode fødselsdage, det er altså vigtigt!
··
··
··
··
··
··

1 pakke lagkagebunde
1 l fløde
1 brev vaniljekagecreme
½ l letmælk
200 g flormelis
Frugtfarve

Citronlagkage
·· 4 tsk skal fra en økologisk citron
·· Saft fra 2 citroner
·· 4 tsk sukker
·· 50 g knuste kyskager
Kirsebærlagkage
·· 100 g kirsebær Amarena Fabbri sirup
·· 100 g kirsebær
·· Lakridsrods - eller ren lakridspulver
Dag 1
1. Rør vaniljecremen og stil den på køl.
2. Pisk halvdelen af fløden til flødekskum.
Pisk skummet tykt.
3. Riv citronskal i og tilsæt citronsaft og
sukker eller kirsebærsirup. Smag til.
4. Saml kagen. Vaniliecreme i bunden.
Kyskager og halverede kirsebær lægges på
flødeskummet i øverste lag. Sæt på køl .
Dag 2
1. Pisk resten af fløden til flødeskum. Rør
glasuren op med farve og smag. Smag til
og pynt så flot du kan!
Opskrif t fra Camilla Skjærbæk.

55.
Johns Banankage
En god tradition er en af de ting, der kan
betyde mest for et venskab – og det er
altså ligegyldigt alder.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

5 modne bananer
400 g sukker
375 g hvedemel
225 g smør
4 æg
50 g mandler
50 g havregryn
1 ½ dl kærnemælk
½ tsk salt
2 tsk natron
2 tsk vaniljesukker
300 g mørk smeltechokolade

1. Bland smør og sukker sammen i en skål.
Rør grundigt. Brug evt. hænderne.
2. Mos bananerne og bland i skålen. Tilsæt
æg ét ad gangen.
3. Hak mandler og bland alle ingredienser
sammen. Si melet i til sidst og vend roligt
rundt.
4. Kom blandingen i en smurt form eller
mindre bradepande. Bag ved 175°
varmluft i ca. 50 min. Lad køle af.
5. Smelt chokoladen over et vandbad. Kom
et tykt lag på kagen, når den er afkølet.
Opskrif t fra John Monberg.

56.
Daimis Drøm
På stor opfordring bliver denne dessert af
og til serveret. Nyd det, når det sker.
Bund
·· 3 pasteuriserede æggehvider
·· 150 g sukker
·· 150 g mandler
Is
·· 3 pasteuriserede æggeblommer
·· 6 dl fløde
·· 1 dl sukker
·· 200 g Daim chokolade
1. Bund: hak mandler fint. Pisk æggehvider
og sukker med en håndmixer. Opnå en stiv
masse. Vend forsigtigt mandlerne i.
2. Hæld massen i en smurt springform med
bagepapir i bunden. Bag nederst i ovnen
ved 170° varmluft i ca. 45 min. Lad afkøle.
3. Is: pisk æggeblommer og sukker. Pisk
fløden til en tyk flødeskum og vend den i
æggecremen.
4. Hak chokoladen groft og bland i.
5. Læg den afkølede kagebund i en
springform. Hæld iscremen over. Stil kagen
på frys i min. 2 timer.
Tag kagen ud af fryseren ca. 30 min. før
servering.
Pynt med friske jordbær og chokolade.
Opskrif t fra Pia Malling.
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Fremgangsmåde:
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