


Mad med gulerod

Kyllingegryde med rødder
Serveret med grov bulgur og rugbrødsstænger



Mad med gulerod
Kyllingegryde (6 pers.)

1) Skær 450 g 
kylling i strimler.

2) Varm en gryde op. 
Tilsæt 2 spsk. olie.

3) Tilsæt
kyllingestrimlerne.

4) Brun kyllingestrimlerne af ved 
høj varme. Rør rundt. 
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7) Steg løg og hvidløg 
bløde ved middel 
varme. Rør rundt.

6) Pres 2 fed hvidløg 
ned i gryden. 

9) Skær pastinakker og gulerødder i 
tern og hæld dem i gryden. Rør rundt.

Mad med gulerod
Kyllingegryde (6 pers.)

5) Skær 1 løg i fine tern. 
Hæld det i gryden.

8) Skræl eller skrub 5 gulerødder og 
3 pastinakker (eller persillerødder).

2



7) Steg løg og hvidløg 
bløde ved middel 
varme. Rør rundt.

6) Pres 2 fed hvidløg 
ned i gryden. 

9) Skær pastinakker og gulerødder i 
tern og hæld dem i gryden. Rør rundt.

Mad med gulerod
Kyllingegryde (6 pers.)

5) Skær 1 løg i fine tern. 
Hæld det i gryden.

8) Skræl eller skrub 5 gulerødder og 
3 pastinakker (eller persillerødder).
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10) Tilsæt 2 spsk.
hvedemel. Rør 
rundt.

11) Tilsæt 1½ spsk.
paprika. Rør rundt.

12) Tilsæt 2 spsk. 
tomatpuré. 
Rør rundt.

14) Tilsæt 1 dl 
æblejuice.

13) Tilsæt 3,5 dl 
bouillonvand.
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17) Smag til med salt, peber 
og citron.

18) Klip/hak og pynt 
kyllingegryden med persille.

16) Rund af med ca. ½ dl kaffefløde.

Servér med fx

Fuldkornsbulgur
Fuldkornsris

Fuldkornscouscous
Mos af kartoffler og selleri - 

eller blot kartofler

15. Lad retten 
simre i 15-20 min. 
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Mad med gulerod

Gulerodsdip
Serveret med rugbrødsstænger

Mad med gulerod
Gulerodsdip (6 pers.)



Mad med gulerod
Gulerodsdip (6 pers.)

1) Skrub eller skræl 
750g gulerødder (ca. 10 stk.).

2) Halvér på langs og 
skær i små stykker (ca. ½ cm).

2 spsk. olie 1½ spsk. honning

1 ½ tsk. 
koriander

3) Hæld gulerodsstykker, olie, honning, 
koriander og spidskommen i en skål. 

1 ½ tsk. 
spidskommen

Gulerods-
stykker
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7) Steg løg og hvidløg 
bløde ved middel 
varme. Rør rundt.

6) Pres 2 fed hvidløg 
ned i gryden. 

9) Skær pastinakker og gulerødder i 
tern og hæld dem i gryden. Rør rundt.

Mad med gulerod
Kyllingegryde (6 pers.)

5) Skær 1 løg i fine tern. 
Hæld det i gryden.

8) Skræl eller skrub 5 gulerødder og 
3 pastinakker (eller persillerødder).
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Mad med gulerod
Rugbrødsstænger (6 pers.)

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2. Pensl 6 skiver rugbrød med olie.

3. Drys med krydderi. 4. Skær i stænger.

5. Læg rugbrødsstængerne på 
en bradepande med bagepapir.

6. Sæt i ovnen i 15 minuttter.
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Mad med løg

Grovpizza med løgmarmelade
Toppet med feta, hasselnødder og basilikum



Mad med løg
Pizza-bunde af dej (6. pers.)

1) Bland 3 dl speltmel, 1 dl vand, 
1 tsk rosmarin, 1 tsk salt
og ½ dl olie sammen.

2) Ælt dejen grundigt. Den 
skal føles som modellervoks.

3) Del dejen i 4 stykker 
og tril dem til kugler.

4) Rul kuglerne til aflange 
pizza-bunde.

Pizza-bunde af pitabrød (6. pers.)

1) Skær 6 pitabrød over på langs, så I får 12 halve pitabrød.
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Mad med løg
Pizza-bunde af dej (6. pers.)

1) Bland 3 dl speltmel, 1 dl vand, 
1 tsk rosmarin, 1 tsk salt
og ½ dl olie sammen.

2) Ælt dejen grundigt. Den 
skal føles som modellervoks.

3) Del dejen i 4 stykker 
og tril dem til kugler.

4) Rul kuglerne til aflange 
pizza-bunde.

Pizza-bunde af pitabrød (6. pers.)

1) Skær 6 pitabrød over på langs, så I får 12 halve pitabrød.

1

Mad med løg
Pizza-fyld - Løgmarmelade (6. pers.)

1) Pil og skær 4 rødløg 
i grove stykker.
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3) Tilsæt 1 dl balsamico-eddike 
og 2 spsk. honning.

4) Lad væsken 
koge ind i 10 minutter.

2) Steg løgstykkerne bløde ved 
middel varme i ½ spsk. olie.

5) Blend løgmarmeladen. Smag 
den til med salt og peber.



Mad med løg
Pizza-fyld - tomatsauce

1) Hæld 1 dåsetomat, 1 fed hvidløg 
og 1 dl basilikum i en skål.

2) Blend tomatsaucen.

Mad med løg
Pizza-fyld - nødder og feta

1) Hak 1 dl hasselnødder.

3

2) Smuldr 100 g feta i 
mindre stykker.



Mad med løg
Pizza-fyld - tomatsauce

1) Hæld 1 dåsetomat, 1 fed hvidløg 
og 1 dl basilikum i en skål.

2) Blend tomatsaucen.

Mad med løg
Pizza-fyld - nødder og feta

1) Hak 1 dl hasselnødder.

3

2) Smuldr 100 g feta i 
mindre stykker.

Mad med løg
Samling og bagning af pizzaerne
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1) Tænd ovnen på 
250 grader varmluft.

2) Fordel tomatsaucen på pizza-
bundene. Smuldr feta over.

3) Sæt pizzaerne i 
ovnen i 8-10 min.

4) Læg små klatter løg-
marmelade på pizzaerne. 
Drys hakkede nødder over.
Pyt med basilikumblade.
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Tilbehør til ’Mad med løg’
Bønnehummus (6. pers.)

Tilbehør til Mad med løg

Bønnehummus
Lavet på endamame-bønner og kikærter



Tilbehør til ’Mad med løg’
Bønnehummus (6. pers.)

Tilbehør til Mad med løg

Bønnehummus
Lavet på endamame-bønner og kikærter

Tilbehør til ’Mad med løg’
Bønnehummus (6. pers.)

2) Hæld alle ingredienserne i en skål: 
1 dåse kikærter 
Kogte endamame-bønner
Saft og skal af 1 citron
1 spsk. tahin 
4 spsk. skyr
1 fed hvidløg
1 tsk. spidskommen 
1 spsk. olie

3) Blend jeres 
bønnehummus.

4) Smag til med salt og peber.
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1) Kog 200 g endamame-
bønner i vand 2 min. .

Tilbehør til Mad med løg

Bønnehummus
Lavet på endamame-bønner og kikærter



Mad med løg

Grove fladbrød med falafel, myntedressing og råkost
Toppet med løg: marmelade, ristede, rå og syltede



Mad med løg
Grove fladbrød (6 pers.)

1) Hæld 3,5 dl lunkent vand i en 
skål. Opløs 25 g gær heri.

4) Ælt dejen grundigt, til den 
er elastisk og smidig. 

5) Del dejen i 12 lige 
stykker og tril dem til kugler. 

6) Lad dejkuglerne hæve 
i ½ time. 
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2) Hæld 7 dl hvedemel og 
3 dl fuldkornsmel i skålen. Rør godt rundt.

3) Tilsæt 3 tsk. salt. 
Rør godt rundt. 

7) Rul hver kugle ud til et 
meget tyndt fladbrød.

8) Pensl fladbrødene med 
lidt olie.

9) Bag fladbrødene på en 
pande - ved høj varme på 
den ene side og middel 
varme på den anden side.



Mad med løg
Syltede rødløg (1 sylteglas)

2) Skær 2 rødløg i 
tynde skiver.

1) Hæld 2 dl eddike, 1 dl vand, 
1 dl sukker og 1 tsk. peberkorn i en  
gryde. Tænd for varmen, indtil 
sukkeret er smeltet, 
Køl lagen af. 

3) Hæld løgskiver og 
lage i et sylteglas. 
Luk låget og stil glasset 
på køl.
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Mad med løg
Syltede rødløg (1 sylteglas)

2) Skær 2 rødløg i 
tynde skiver.

1) Hæld 2 dl eddike, 1 dl vand, 
1 dl sukker og 1 tsk. peberkorn i en  
gryde. Tænd for varmen, indtil 
sukkeret er smeltet, 
Køl lagen af. 

3) Hæld løgskiver og 
lage i et sylteglas. 
Luk låget og stil glasset 
på køl.

2

Mad med løg
Ristede løg

1) Skær 3 løg i 
tynde skiver.
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2) Bland løgskiver og 1 dl 
hvedemel sammen i en skål. 

3) Varm 3 dl olie op i en kasserolle.  4) Kog løgskiverne brune i olien 
ved høj varme.  

Hakkede rødløg

1) Skær 2 rødløg i fine tern.

5) Drys lidt salt på de 
ristede løg.  



Mad med løg
Løgmarmelade

1) Pil og skær 2 rødløg 
i grove stykker.
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3) Tilsæt ½ dl balsamico-eddike 
og 1 spsk. honning.

4) Lad væsken 
koge ind ved svag varme i 10 minutter.

2) Steg løgstykkerne bløde ved 
middel varme i ½ spsk. olie.

5) Blend løgmarmeladen. Smag 
den til med salt og peber.

5) Drys lidt salt på de 
ristede løg.  



Mad med løg
Råkost
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1) Skrub eller skræl 4 gulerødder. 2) Riv gulerødder og 1/5 hvidkål  
(eller ½ spidskål) på et rivejern.
Hæld det i en skål.

3) Klip eller hak 1 håndfuld persille. 
Bland den sammen med råkosten.

1) Læg jeres falafler på en bageplade med bagepapir og varm dem op i ovnen. 

Mad med løg
Falafler (købte eller hjemmelavede)



Mad med løg
Samling af fladbrød med fyld og løgtopping

Mad med løg
Råkost

Mad med løg
Dressing med mynte

1) Hæld 3 dl skyr i en skål. 2) Hak eller klip mynteblade fra 
5 stilke. Hæld det i skålen. 

3) Smag til med spidskommen, 
citron, salt og peber.

1) Smør jeres fladbrød med dressing.
2) Læg råkost oven på dressingen.
3) Læg falafler oven på råkosten.
4) Top med forskellige slags løg, fx syltede og ristede.

Mad med løg
Falafler (købte eller hjemmelavede)
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Mad med løg
Samling af fladbrød med fyld og løgtopping

Mad med løg
Råkost

Mad med løg
Dressing med mynte

1) Hæld 3 dl skyr i en skål. 2) Hak eller klip mynteblade fra 
5 stilke. Hæld det i skålen. 

3) Smag til med spidskommen, 
citron, salt og peber.

1) Smør jeres fladbrød med dressing.
2) Læg råkost oven på dressingen.
3) Læg falafler oven på råkosten.
4) Top med forskellige slags løg, fx syltede og ristede.

Mad med løg
Falafler (købte eller hjemmelavede)
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Mad med kartoffel

Spansk Tortilla
Serveret med råkostsalat og rugbrødsstænger



Mad med kartoffel
Spansk Tortilla (6 pers.)

1) Skrub eller skræl 
½ kg kartofler. 

2) Skær kartoflerne i tern 
(2 x 2 cm)

3) Kog kartoffelternene let møre   
i letsaltet vand. De må ikke være 
gennemkogte.

5) Pres 2 fed hvidløg. 4) Skær 2 løg i fine tern. 

Vand
Salt

1



Mad med kartoffel
Spansk Tortilla (6 pers.)

1) Skrub eller skræl 
½ kg kartofler. 

2) Skær kartoflerne i tern 
(2 x 2 cm)

3) Kog kartoffelternene let møre   
i letsaltet vand. De må ikke være 
gennemkogte.

5) Pres 2 fed hvidløg. 4) Skær 2 løg i fine tern. 

Vand
Salt

1

Mad med kartoffel
Spansk Tortilla (6 pers.)

8) Klip eller hak 
1 håndfuld persille.

9) Slå 8 æg ud i en skål. Tilsæt 
1½ tsk. salt og peber og pisk 
med et piskeris.

6) Tø 200 g frosne ærter op 
i lidt kogende vand. 

7) Sigt vandet fra ærterne.

10) Tænd ovnen på 175 grader.
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11) Varm en dyb slip-let-pande 
op på middel varme. Panden skal 
kunne gå i ovnen.

12) Tilsæt presset hvidløg og 
løgtern. Steg dem bløde. 

13) Tilsæt de kogte kartoffeltern. 
Steg dem gyldne. 

3

14) Vend ærterne og persillen i. 

15) Tilsæt æggemasse

16) Sæt tortillaen i ovnen og bag 
den i 20 minutter ved 175 grader.



11) Varm en dyb slip-let-pande 
op på middel varme. Panden skal 
kunne gå i ovnen.

12) Tilsæt presset hvidløg og 
løgtern. Steg dem bløde. 

13) Tilsæt de kogte kartoffeltern. 
Steg dem gyldne. 

3

14) Vend ærterne og persillen i. 

15) Tilsæt æggemasse

16) Sæt tortillaen i ovnen og bag 
den i 20 minutter ved 175 grader.

Mad med kartoffel

Råkostsalat
Tilbehør til Spansk Tortilla



Mad med kartoffel

Rugbrødsstænger
Tilbehør til Spansk Tortilla

3) Snit 1/4 hvidkål meget fint. 
Hak 1 dl hasselnødder groft. 
Hæld begge dele i skålen.

1) Skrub eller skræl 3 gulerødder . 2) Riv gulerødderne og 2 æbler 
på et rivejern. Hæld det i skålen.

1

4) Hæld 1 dl rosiner i 
skålen.

5) Smag til med 
citronsaft.

Mad med kartoffel
Råkost (6 pers.) 



Mad med kartoffel

Rugbrødsstænger
Tilbehør til Spansk Tortilla

Mad med kartoffel
Råkost (6 pers.) 



Opgaver

Barnet
Skrubber eller skræller karofler og gulerødder.

Skærer kogte kartofler groft.
River på rivejern.
Presser hvidløg.

Slår æg ud.
Blander æggemassen.

Klipper persille.
Måler af.

Smager til med hjælp fra mor eller far.

Mor eller far
Styrer komfuret.

Styrer ovnen. 
Skærer fint. 

Hjælper sit barn.

1

Mad med kartoffel
Rugbrødsstænger (6 pers.)

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2. Pensl 6 skiver rugbrød med olie.

3. Drys med krydderi. 4. Skær i stænger.

5. Læg rugbrødsstængerne på 
en bradepande.

6. Sæt i ovnen i 15 minuttter.

1



Opgaver

Barnet
Skrubber eller skræller karofler og gulerødder.

Skærer kogte kartofler groft.
River på rivejern.
Presser hvidløg.

Slår æg ud.
Blander æggemassen.

Klipper persille.
Måler af.

Smager til med hjælp fra mor eller far.

Mor eller far
Styrer komfuret.

Styrer ovnen. 
Skærer fint. 

Hjælper sit barn.

1

Mad med kartoffel
Rugbrødsstænger (6 pers.)

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2. Pensl 6 skiver rugbrød med olie.

3. Drys med krydderi. 4. Skær i stænger.

5. Læg rugbrødsstængerne på 
en bradepande.

6. Sæt i ovnen i 15 minuttter.

1

Mad med rødbede

Fiskefrikadeller
Serveret med rødbedecreme og

rødbede-, kartoffel og gulerodsfritter



Mad med rødbede
Fiskefrikadeller (6 pers.)

1) Hak 600-750 g torsk fint.
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2) Tilsæt 1½ tsk. salt. Rør farsen 
sej.

3) Tilsæt 1½ tsk. peber.

4) Klip eller hak en håndfuld 
purløg eller dild og hæld det i 
skålen.

5) Tilsæt 2 æg.6) Tilsæt 1 dl 
minimælk.

7) Tilsæt 5 spsk. hvedemel.

Mad med rødbede
Rødbedecreme (6 pers.)

8) Stil fiskefarsen i 
køleskabet i 10-15 minutter.



Mad med rødbede
Fiskefrikadeller (6 pers.)

9) Hæld olie eller flydende 
margarine på en pande.  

7) Form 12-18 fiske-
frikadeller med en ske. Steg 
dem sprøde og brune ved 
middel varme.
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Mad med rødbede
Rødbedecreme (6 pers.)

1. Riv 2 rødbeder på et 
rivejern. Pres væde fra.

2) Hæld revet rødbede, 
2 dl creme fraiche 9% eller skyr i 
en skål.

3) Smag til med salt, peber og 
citronsaft.



Mad med rødbede
Bagte rodfritter (6 pers.)

3) Skær gulerødder, rødbeder og 
kartofler i stave.

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2) Skræl 9 gulerødder, 9 rødbeder og 9 
bagekartofler (ca. 1 kg af hver)

4) Vend rodfrugterne i 3 spsk. olie, 
1 tsk. honning, 5 kviste frisk timian, salt og 
peber. 

5) Bag rodfrugterne i ovnen på 
200 grader i ca. 40 min. 
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Opgaver

Barnet
Rører i skåle med fiskefars og rødebedecreme.

Skræller gulerødder, kartofler og rødbeder -
sammen med mor eller far .

Marinerer rodfrugter.
River rødbeder.

Klipper krydderurter.
Måler af.

Smager til med hjælp fra mor eller far.

Mor eller far
Styrer komfuret. 

Skærer fisk og rodfrugter. 
Hjælper sit barn.

Sundhed - det har I gjort
Brugt fisk. 

Brugt mange grøntsager.
Stegt i flydende margarine frem for smør.

Undgå madspild
Se råd i opskrifterne med gulerod. 



Mad med rødbede
Bagte rodfritter (6 pers.)

3) Skær gulerødder, rødbeder og 
kartofler i stave.

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2) Skræl 9 gulerødder, 9 rødbeder og 9 
bagekartofler (ca. 1 kg af hver)

4) Vend rodfrugterne i 3 spsk. olie, 
1 tsk. honning, 5 kviste frisk timian, salt og 
peber. 

5) Bag rodfrugterne i ovnen på 
200 grader i ca. 40 min. 

3

Opgaver

Barnet
Rører i skåle med fiskefars og rødebedecreme.

Skræller gulerødder, kartofler og rødbeder -
sammen med mor eller far .

Marinerer rodfrugter.
River rødbeder.

Klipper krydderurter.
Måler af.

Smager til med hjælp fra mor eller far.

Mor eller far
Styrer komfuret. 

Skærer fisk og rodfrugter. 
Hjælper sit barn.

Sundhed - det har I gjort
Brugt fisk. 

Brugt mange grøntsager.
Stegt i flydende margarine frem for smør.

Undgå madspild
Se råd i opskrifterne med gulerod. 

Mad med kål

Nudelsuppe
- med kål og andet grønt



Mad med kål
Nudelsuppe (6 pers.)

1

2) Hak 3 rødløg og 6 fed 
hvidløg groft. Hæld det i 
gryden. Rør rundt.

3) Skræl lidt ingefær med en 
teske. Riv det fint på et rivejern. 
Hæld 3 tsk. ingefær i gryden.

1) Varm 3 spsk. olie op i en 
gryde ved middel varme. 

4) Hæld 3 liter kyllingefond 
eller bouillon i gryden. 

5) Tilsæt 
3 tsk. korianderfrø 
5 stjerneanis
6 kryddernelliker

7) Sigt suppen. Hæld den 
i gryden igen og hold den 
varm.

8) Smag til med salt, 
peber og limesaft.

Mad med kål
Det grønne fyld

6) Lad suppen 
simre i 20 min. 



Mad med kål
Nudelsuppe (6 pers.)

1) Snit 1/4 rødkål fint. 
Hæld strimlerne i en skål.

2) Skræl 1 kålrabi eller glaskål og 
6 gulerødder. Skær dem i fine stave. 
Hæld stavene i en skål.

3) Pluk bladene fra 6 stængler 
grønkål. Hak bladene fint. 
Hæld det i en skål.

2

4) Skær 1 bakke brune svampe i 
mindre stykker. Steg dem i olie på 
en pande. Hæld dem i en skål.

Mad med kål
Det grønne fyld



Opgaver

Barnet
Hakker løg og hvidløg groft.

Skærer brune svampe i mindre stykker. 
River ingefær på rivejern.

Skræller gulerødder.
Måler af.

Smager til med hjælp fra mor eller far.

Mor eller far
Skræller kålrabi.
Styrer komfuret. 

Skærer fint. 
Hjælper sit barn.

1) Sæt en stor gryde vand 
med lidt salt i kog.  

2) Kog nudlerne næsten 
færdige (der skal være lidt 
bid i). Rør rundt med en gaffel 
et par gange undervejs. 

3) Sigt vandet fra og hæld 
nudlerne op i en skål.

Rødkål

Kålrabi

Gulerødder

Svampe

Grønkål

Mad med kål
Nudler og anretning

3

1) Hæld lidt nudler og grønt i hver 
suppeskål. Hæld suppe over.
Servér koriander og chili til.

Suppe





Mad med jordskokker
Jordskokkesuppe (6 pers.)

5) Skrub eller skræl 
600 g bagekartofler, 700 g jord-
skokker og 300 g persillerødder.

1

2) Pres 2 fed hvidløg. 1) Hak 1 løg groft. 

3) Varm 2 spsk. olie op 
i en gryde. Steg løg og 
hvidløg bløde ved middel 
varme.

6) Hak grøntsagerne groft. 
Steg dem med i gryden.

7) Tilsæt vand, til det lige 
dækker grøntsagerne. 
Tilsæt 2 boullionterninger.

4) Tilsæt 5 kviste timian.



Mad med jordskokker
Jordskokkesuppe (6 pers.)

5) Skrub eller skræl 
600 g bagekartofler, 700 g jord-
skokker og 300 g persillerødder.

1

2) Pres 2 fed hvidløg. 1) Hak 1 løg groft. 

3) Varm 2 spsk. olie op 
i en gryde. Steg løg og 
hvidløg bløde ved middel 
varme.

6) Hak grøntsagerne groft. 
Steg dem med i gryden.

7) Tilsæt vand, til det lige 
dækker grøntsagerne. 
Tilsæt 2 boullionterninger.

4) Tilsæt 5 kviste timian.

Mad med jordskokker
Jordskokkesuppe (6 pers.)

8. Kog grøntsagerne møre 
ca. ½ time.

9. Blend suppen med en 
stavblender.

10. Rør 1 dl madlavnings-
fløde (8%) i gryden. 

11. Smag til med citronsaft, 
salt og peber. 

2
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Mad med jordskokker

Rugbrødscroutoner
Topping til

Jordskokkesuppe

Mad med jordskokker
Rugbrødscroutoner (6 pers.)



Mad med jordskokker

Rugbrødscroutoner
Topping til

Jordskokkesuppe

Mad med jordskokker
Rugbrødscroutoner (6 pers.)

1. Tænd ovnen på 200 grader. 2. Pensl 8 skiver rugbrød med olie.

3. Drys med tørret timian. 4. Skær rugbrødsskiverne i tern. 

5. Læg rugbrødsternene på 
en bradepande med bagepapir.

6. Bag rugbrødsternene
ved 200 grader i ca. 15 min. 

1
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Mad med jordskokker

Persilleolie
Topping til 

Jordskokkesuppe

Mad med jordskokker
Persilleolie (6 pers.)



Mad med jordskokker

Persilleolie
Topping til 

Jordskokkesuppe

Mad med jordskokker
Persilleolie (6 pers.)

1. Pluk bladene af 2 bundter 
persille.

2. hak persillebladene i en mini-hakker 
(gerne i 5 minutter) eller fint med en 
kniv.

3. Hæld hakket persille og 
1 dl olie i en skål.

1

3. Smag til med salt, peber 
og citron.



Mad med bønner

Chili sin carne
- med kidneybønner og sommergrønt



Chili sin carne (6 pers.)

1

1) Skær 3 rødløg i 
små tern. 

3) Hæld 3 spsk. olie i en 
gryde. Steg løg og hvidløg 
bløde ved middel varme.

5) Tilsæt 1½ spsk. 
tomatpuré.

6) Tilsæt krydderier: 3 tsk. 
spidskommen, 1½ tsk. oregano 
og kanel og ½ tsk. chiliflager. 

2) Pres 6 fed hvidløg med 
en hvidløgspresser.

4) Skær 3 røde 
peberfrugter og 2 squash i 
tern. Hæld ternene i gryden.
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7) Tilsæt 25g mørk 
chokolade, fx 70%

8) Tilsæt 3 dåser flåede 
eller hakkede tomater.

9) Tilsæt 1 dåse majs 
(285 g).

11) Lad retten simre i 30 min. 
Sæt ris over imens.

13) Smag til med salt og 
peber.  

14) Servér jeres chili sin carne med 
fuldkornsris, limebåde, frisk koriander 
og creme fraiche (9%).

4) Skær 3 røde 
peberfrugter og 2 squash i 
tern. Hæld ternene i gryden.

10) Tilsæt 3 spsk. 
brun farin.

12) Dræn kidneybønnerne 
for væske, skyl dem og 
hæld dem i gryden.  



Mad med asparges

Grøn aspargessuppe
- med spinat



Grøn aspargessuppe (6 pers.)

3) Knæk enderne af 1 kg 
asparges. Smid enderne ud.

1

4) Skær aspargesene i mindre stykker. 
Læg hovederne til side. Steg asparges-
stykkerne 2 minutter ved middel varme. 

1) Skær 2 løg og 3 fed 
hvidløg i mindre stykker. 

2) Hæld 2 spsk. olie i en gryde. Steg 
løg og hvidløg bløde ved middel varme.

5) Tilsæt 7 dl vand og 3 
bouillonterninger.

6) Kog suppen, til asparges-
stykkerne er let møre. 
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7) Hæld ½ liter spinat 
i suppen. 

8) Blend suppen med
en stavblender.

9) Tilsæt 2 dl minimælk.

10) Smag til med salt, peber 
og citronsaft.

11) Varm asparges-
hovederne op i suppen.  

12) Klip eller hak persillen fint. Brug 
persillen som pynt på suppen.


