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Tak til…

*emilie – my guardian angel

Frederikke, fordi netop du er min datter. Jeg startede den
fedtfattige pen, da du var 6. Nu er du 11 – og det føles, som
om vi først lige er begyndt. Tak for gode og sjove indfald
undervejs, set og sagt af dig. Vi har moret os meget. 
Louise og Brian – for stort engagement i bogen. Ubetinget
respekt, tillid og kærlighed mellem jer og (mellem) os. 
Jes for bedste billeder – Pia for hjælp med gulerodskagen,
der forsvandt.
Lone – for sparring og redigering, tak fordi du bankede på
min dør. Vi håber i anne larsen the company, at du er kom-
met for at blive.
Steen og Birgit for udgivelse – og øvrige medarbejdere på
Hovedland for venlighed, engagement og frem for alt tål-
modighed.

Tak til familie og venner for medleven og engagement, spe-
cielt (til) min mor og far. 
Tak til Oprah, Chopra og Zukav, 
– tak til og for livet!

Anne Larsen – en forårsdag i 2001
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Forord
Kærlighed er mad, og mad er
kærlighed. Sådan lød den hilsen,
der fulgte med mine første to
kogebøger, når jeg signerede dem. 
Og derfra min verden går.
Betingelsen for at kunne give
kærlighed og for at kunne modta-
ge kærlighed er, at man føder sig
selv med kærlighed. Og netop
sund mad og motion er nogle af
de gode ting, man kan føde sig
selv med som en fundamental
kærlighedserklæring. At servere
kærlighed til andre mennesker i
form af gode måltider er at give
andre en kærlighedserklæring.

Da jeg i 1997 udgav min første
kogebog: Fedtfattig kost – gode hver-
dagsretter, som blev fulgt op i 1998
af Fedtfattig kost – festretter, var jeg
ikke i tvivl. Disse kogebøger var
gode redskaber for mennesker,
for hvem en sund og velsmagende
mad suppleret med motion var
det endegyldige redskab mod
overvægt. Et faktum er, at ingen
mennesker – ikke kun de over-
vægtige –  har behov for mere end
30% af deres daglige energiindtag
i form af fedt. Jeg har aldrig været
mere sikker end nu på, at fedtfat-
tig kost er kommet for at blive. Det
har efterspørgslen på inspirations-
kilder til den fedtfattige livsstil vist. 

Bøger, magasiner, madkort, fore-
drag, kurser og tv-udsendelser. Vi
er modne til den moderne livsstil,
hvis vi blot gør det med omtanke,
interesserer os for det, er åbne, og
sætter os grundigt ind i grundfilo-
sofien. Det, der er den største dyd
ved at konvertere til den fedtfatti-
ge livsstil, er fedtbevidsthed – og
ikke fedtfobi. Og en vurdering af
det totale energiindtag, set i for-
hold til det aktivitetsniveau, vi er
villige til at lægge for dagen – dag-
ligdagen.

Tiden er moden – vi mennesker er
modne til at fortsætte den sunde
livsstil, vi tog så godt imod. Det
tyder interessen på – vi gjorde det,
vi blev ikke kun ved med at snakke
om det. I artikler og undersøgel-
sesrapporter er det bevist, at vi gik
ud og handlede.

Det er et faktum, at fedt i for store
mængder er usundt for vort hel-
bred, og især skader tilførslen af
for store mængder af det usunde
fedt vore indre organer. Men der
er en udvej – eller rettere en vej
frem, nemlig fedtfattig kost med
det altoverskyggende krav, at
maden skal smage godt. Smag og
oplevelse hører sammen. Der fin-
des så mange gode smagsgivere,
der ikke har deres udgangspunkt i
fedt. Lad mig citere Lars Sonne-
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Hansen i I Form 6/2001 – forår
2001: "Det er en hårdnakket myte,
at smagen sidder i fedtet. Den
kommer alle mulige steder fra,
ikke mindst fra krydderierne. Man
kan til nød sige, at smagen varer
længere, når der er fedt i maden,
fordi den så bliver hængende læn-
gere tid på tungen." 
Smør, flødeskum og fraskårne fed-
tkanter eller skindet på anden og
kyllingen – det smager jo ikke spe-
cielt godt, men det beholder sma-
gen fra de øvrige ingredienser i
maden lidt længere, fordi fedtet
tager ophold et lille stykke tid i
munden, hvor det klæber sig til
tungen og mundens øvrige blød-
dele.

Jeg har med denne bog forsøgt at
samle de 50 mest populære retter
fra min første bog, suppleret med
de 50 mest populære retter fra
min anden bog, suppleret med de
50 mest populære retter fra min
tid som madskribent i ALT for
damerne på siderne SUND og slank.
150 fedtfattige favoritter – gamle
og nye. Gamle, fordi de tager
udgangspunkt i gamle opskrifter,
nye fordi de er strammet op og
gjort tidssvarende. De er gjort
mere fedtbevidste, og endelig har
de fået nye billeder. Så på en måde
er opskrifterne gamle, på en

anden måde er de nye. Hvorom
alting er, er de superaktuelle, fed-
tbevidste og med den ultimative
smagsoplevelse.
Lad os samles i køkkenet og sætte
os til spisebordene – samle famili-
en Danmark omkring det at tilbe-
rede maden sammen, og frem for
alt indtage den sammen – og også
huske de gamle dyder som rund-
bold, fodbold og langbold. Lad os
komme op af sofaen og dyrke
motion sammen. Det samler og
glæder unge og gamle – mænd og
kvinder – piger og drenge. Grib
livet lige der, hvor det er – gennem
maden og gennem udfoldelse. 

Måske er det sundt at holde sig for
øje, at træerne ikke vokser ind i
himmelen, men hvis nu de allige-
vel gør det, hvad så. Så skal vi bare
glæde os over det og være oppe på
beatet lige der, hvor vi har lyst –
måske hænge der i trækronerne
og bare nyde livet.   
Med respekt for livet, tillid til livet
– med ansvar for eget liv, i kærlig-
hed, derfra hvor sandheden og vir-
keligheden starter.

Anne Larsen
Forår 2001
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Indledning
Det fedtfattige køkken er meget
enkelt og direkte at gå til. Men det
kræver, som så meget andet i livet,
et "kørekort". Der befinder sig p.t.
mange på forskellige niveauer i
den fedtfattige livsstil. De, der har
været der altid, os der startede
midt i halvfemserne og de, der er
kommet til i løbet af de sidste 5 år.
Så der vil være øvede og nybegyn-
dere – og dig der vil starte lige nu. 

Ligegyldigt hvilket niveau man
befinder sig på, er der inspiration
at finde i denne bog.

Bogens retter indeholder ikke
energiberegninger, ej heller fedte-
nergiprocentniveau. Alle retter
ligger med en samlet fedtenergi-
procent på og under 30. Man skal
bruge bogen som inspiration og
ikke som en ernæringstabel. Alt er
gennemtænkt og afprøvet ud fra
den fedtfattige/fedtbevidste filo-
sofi. Ned med fedtniveauet, ned i
usund fedtenergi og op i sund fed-
tenergi. Samlet giver det en bedre
energi – både ind i kroppen og ud
af kroppen – den energi, vi har til
rådighed i vor hverdag, stiger og
giver en god følelse.

Man kan se maden. Den er smuk,
når den er sund. Man kan dufte og
smage maden, og den dufter og 

smager af det, den er, og derfor er 
duft og smag ypperlig. Kan man
høre maden? Ja, der kan opstå en
vis form for øresusen, det er
kærligheden. Og endelig kan man
høre et brøds skorpe synge. Kan
man føle maden – ja, prøv selv!

Jeg har taget udgangspunkt i 6 om
dagen – 600 gram frugt og grønsa-
ger, som er den mængde, der
anbefales af "det officielle sund-
hedsdanmark". For mig personligt
er det en forudsætning for mit vel-
være netop at tage udgangspunkt i
smagen. Dertil kommer også
væske, fibre, vitaminer, mineraler
og antioxidanter og kulhydrater
fra 600 gram frugt og grønsager.
Flere kulhydrater fra brød, ris,
gryn, kartofler og pasta. Siden
kommer proteinerne fra kødet –
fjerkræ, fisk og kalve, grise, køer
og lam, fra mejeriprodukter og
æg. Fordelingen falder naturligt
sådan – og smagen bliver derefter.

Hvis vi tør lytte til vores krop, og
forbindelsen ikke er "forstyrret" af
problemer, så vil vi kunne mærke
behovet. Sult og mæthed er gode
ting at mærke efter, men det
kræver, at vi giver vores krop tid til
at svare – er det fysisk eller er det
psykisk – specielt gældende for
sult. Og mæthed kan vi nogle
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gange skøjte hen over, fordi vi
spiser for hurtigt. Det kan vi
afhjælpe ved at spise langsom-
mere. Mad har samme reaktions-
tid som alkohol. Mætheden og
beruselsen opstår, når maden
eller alkoholen er indtaget og
optaget i kroppen. Denne følelse
er god at arbejde med. Nemlig,
hvorfor spiser jeg? Hvis det er
fordi, jeg er sulten, er det ok.
Men hvis det er for sjov, så er det
måske slet ikke så sjovt. Så er det
måske på grund af problemer
eller på grund af noget uopfyldt
i livet. Og så er det meningen
med livet eller løsning af pro-
blemstillinger, man skal gå efter,
og ikke maden. 

I det fedtfattige køkken er der
mange ting, der er uundværlige,
men her skal jeg nævne de mest
markante. Først og fremmest
fedtfattige mejeriprodukter, som
er gode at have. En god ost, 10+
danbo, hvor jeg skal fremhæve
Thise Mejeris unikke 10+ ost, der
sælges hos ostehandleren, i hels-
ekosten og i supermarkederne,
hvor den sælges under navnene
Natura eller Thilde. Økologisk
skummetmælk eller den nye
0,5% mælk, som enten betegnes
Minimælk  eller Jerseymælk. Den
befinder sig på et trin mellem
skummetmælk og letmælk. Det

er godt at have fromage blanc
0,5% eller fromage frais 0,5% i
sit køkken. I bogen bruger vi de
to produkter sådan, som vi synes
er godt, men i princippet kan de
det samme. Forudsætningen er,
at de røres, hvorved de bliver
blanke og meget homogene i
konsistensen.

Smagsgivere – ud over markante
frugter og grønsager – tæller fri-
ske krydderurter eller tørrede
krydderier, vanille, soltørrede
bær og soltørrede tomater, chili,
hvidløg, ingefær, løg i alminde-
lighed, røde, hvide, skalotte,
bananskalotte, zittauer, søde
gule løg, forårsløg m.v. Eddiker,
honning og sirup. Og endelig en
god mørk chokolade med højt
kakaoindhold, mindst 50%, ger-
ne op til 71%. Øl og vin i maden
er også gode smagsgivere på spe-
cifikke steder. 

Der er ikke meget sukker i mine
retter, men jeg bruger sukker
mange steder. Jeg bruger rørsuk-
ker, fordi det findes i mange
smagsvarianter: Fra lyse over
gyldne til mørke. Jeg krydrer
maden med sukkeret. 

Sort peber fra en god kværn er
dejligt – og det gode havsalt, lige
fra det fra Læsø over Salt Maldon
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til franskmændenes Sel du fleur. 
Af uundværlige redskaber, ud over
godt koge- og stegegrej, gode
knive og skærebræt, kartoffelmo-
sejern og meget mere, har olies-
prayflasken fundet sin faste plads i
køkkenet. Den er alfa og omega.
Fra at hælde/kluk-kluk til at
spraye/pst-pst – det er et stort og
væsentligt skridt. Netop for at få
den sunde fedtkilde – de sunde
olier – ind i rigtige doser. Lidt,
men mange steder.

Jeg har fire oliesprayflasker i mit
fedtfattige standardudstyr – en
med den meget sunde, gule, vels-
magende danske koldpressede
rapskimolie, en med valnødde-
olie, som jeg bruger, hvor nøddes-
magen ledsager maden godt, og
en med god koldpresset jomfru-
olivenolie der, hvor den passer ind
i den samlede smagsoplevelse.
Endelig har jeg en oliesprayflaske
med mørk balsamicoeddike, og
om kort tid har jeg en mere med
lys balsamicoeddike.

Min madpincet ville jeg ikke være
foruden – den henter og bringer
"ting og sager" for mig – op og ned
fra gryder, pander og bageplader
og op af syltekrukken. Den har
gjort mange ting nemmere, tak til
Henrik Boserup, i hvis udmærke-
de kogebog jeg fandt fiffet.

Salat er en stor ting med meget
større effekt, end vi engang tillag-
de den – der findes mange sorter,
forskellige i udseende og smag.
Gældende for dem alle er, at jeg
hader sand mellem tænderne, når
jeg spiser salat – hellere mellem
tæerne… Derfor er salatslyngepo-
sen en af disse års bedste opfin-
delser på den front. Salatslyn-
geposen er god til at slynge godt
skyllet salat med. Så når den er
renset for sand, er det muligt at få
den tørret, så salaten ikke er for
våd. Ud over at slynge salat i poser-
ne, bruger jeg dem til at opbevare
rengjort salat og rengjorte grønsa-
ger på køl. Det giver dem mulig-
hed for at ånde. Husk at grønsa-
ger er "levende mad". 

Slut med teori, nu gælder det
praksis. Vi skal ud i det – ud i det
fedtfattige køkken, leve det fedt-
fattige liv ud – velkommen i mit
fedtfattige køkken. Up to date – så
langt øjet rækker. 
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Udsagnet "mad er menneskets bedste medicin" er så sandt, som
det er sagt og skrevet. Og det er vigtigt at spise godt fra mor-
genstunden, således at vi dels har noget energi at gå i gang
med, og således at vi får måltiderne (energiindtaget) fordelt
jævnt ud over hele dagen. Overordnet hedder det sig, at vi skal
spise flere, men mindre måltider. Fem-seks stykker i løbet af
dagen. Tre hovedmåltider og et par mellemmåltider eller
snacks, som også kan være dele af tilberedte ting fra morgen-
maden (formiddagssnacken) og dele af frokosten (eftermid-
dagssnacken).

Morgenmaden bør for de fleste voksnes vedkommende tælle
omkring 5-600 kalorier. Ikke at vi skal tælle kalorier, men det er
godt at vide, hvis man hører til den type, der gerne vil vide
mere. Eller hvis man er kommet dertil, hvor man har lyst til at
anskue totalenergien. Og dertil findes der masser af hjælp i
sundhedslitteratur, sundhedsmagasiner, på sundhedsportaler
på internettet og endelig kan man gå på kursus i det. 

Man kan kun blive klogere på sig selv og på sin kost og motion
ved at interessere sig for den. 

Ud over frugt som juice eller hel frugt er der mange morgen-
madstyper: Havregryn, cornflakes, branflakes, müsli og lignen-
de med fedtfattig yoghurt eller skummetmælk. Eventuelt sup-
pleret med sukker fra frisk frugt eller soltørret frugt og eventu-
elt et par mandler, nødder eller sunde kerner. Der er det gode
brød med 10+ ost, marmelade og/eller honning. Men her er
også et bud på frugt lavet som t.l.c. – tender loving care – blid,
kærlig omsorg.  T.l.c. er frugtsalat, frugt skåret i mundrette styk-
ker. Der er laks, æg og bacon, pandekager, muffins til brunchen
– det måltid, der dækker både morgenmad og frokost – og
endelig french toast. 

MorgenmadMorgenmad
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Frugtskål er friske frugter skåret i små stykker og anrettet smukt
i en skål eller på en tallerken. Jeg har til denne frugtskål brugt:
papaya, mango, melon – gerne cantaloup, ananas, blå druer,
appelsin, jordbær og pære.

Tip
Appelsin – eller citronsaft blandet med lidt sødme fra ahornsirup eller
akaciehonning og friske vanillekorn + frisk mynte, en skefuld drænet,
fedtfattig yoghurt og et par groft hakkede valnødder til de dage, der er lidt
specielle.

Frugtskål - 
tender loving care = blid kærlig omsorg

Frugtskål

papaya
mango
melon
ananas

blå druer
appelsin

pære
jordbær
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Florentinerlaks er ristet brød med fromage frais, dampet spinat,
røget laks og pocherede æg.

Fremgangsmåde 
Toastbrødet ristes og smøres med fromage frais. Spinatbladene
vaskes godt og puttes i en varm gryde. Spinaten vendes hele tiden
og afgiver hurtigt så megen væske, at den sauteres i sin egen
væske. Spinatbladene samles og afdrypper og fordeles på brødet,
hvorefter laksen lægges på. Øverst kommes æggehvider (minus
blomme) vendt på en slip-let pande, en slip-let blinispande eller
forsigtigt hældt i en lille kokotte, der stilles i ovnen i fem minutter
ved 200 grader, til hviden er stivnet. Man kan også porchere; det
vil sige, at hviden hældes fra kokotten ned i vand på kogepunktet
– til den stivner. Det er vigtigt at retten ledsages med god sort
peber fra kværn.

Florentinerlaks
Til 4 personer

4 skiver toastbrød
4 spiseskefulde mager

fromage frais 0,5%
to hænder fulde af 

spinatblade – 
evt. babyspinat

røget laks, gerne
Østersølaks, skåret i

tynde strimler 
4 æggehvider

Florentinerlaks
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Mørbraden/baconen ristes på bagepapir i ovnen ved 200 grader
i ca. 10 minutter – alternativt på panden. Æggene spejles på en
slip-let pande. Rucolasalat og toastbrød egner sig godt som led-
sager til denne ret.

Æg og “bacon“
Til 4 personer

8 vagtelæg
8 skiver røget mørbrad
– svin, okse eller kalv

eller alternativt 
kalkunbacon

1 bundt rucolasalat

Æg og “bacon”
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Ingredienserne køres i food-processor eller med håndmixer.
Hviler i køleskab i mindst en halv time.

Pandekagerne bages på en slip-let pande. Jeg har valgt en pande,
hvor der bages fire ad gangen – ca. 10 cm i diameter. Hold pan-
dekagerne lune i ovnen og læg dem i stakke, så de ikke bliver
tørre.

Serveres med frisk frugt og/eller ahornsirup samt en spsk. fro-
mage frais.

Tip
Hvis der ikke hentes sunde fedtkilder, f.eks. fra mandler og nødder, kan
dejen tilføjes en spsk. raps- eller valnøddeolie. Friske bær og frisk mynte
egner sig også godt til pandekagerne.

Amerikanske pandekagerAmerikanske
pandekager

Til 4 personer

3,5-4 dl hvedemel
4 spsk rørsukker

korn af 1 stang vanille
2 tsk kardemomme

4 tsk bagepulver
1 æg

1 dl Cheasy A-38
1 dl gammeldags 

kærnemælk
3 dl skummetmælk –

eller minimælk
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Blåbærmuffins
Ca. 16 stk.

2 æg
3,5 dl rørsukker
5 tsk bagepulver

korn af 1 stang vanille
2 modne 

mosede bananer
revet skal af 1 

ubehandlet appelsin
saften fra samme
ca. 5 dl hvedemel
1 dl mager A-38

1 dl skummetmælk
2 dl blåbær – fås uden
for sæsonen frosne i

supermarkeder, 
alternativt soltørrede

metalmuffinforme eller
en slip-let 

muffinform med plads
til mange

Blåbærmuffins

Æggene piskes godt med sukkeret, og resten af ingredienserne
kommes i. Fyldes i muffinformene og bages ved 180 grader i 30
minutter.

Alle former for brødforme sprayes let med en god raps-, solsik-
ke- eller valnøddeolie.
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French toast henleder tankerne på filmen Kramer mod
Kramer, hvor Dustin Hoffmann, den første morgen han er
alene med sin søn, arrangerer french toast til morgenmad.
French toast indgår også gerne i weekend-brunchen, altså sen
morgenmad – tidlig frokost. Duften, der breder sig i huset
under tilberedningen, får familien til at samles og undre sig
over, at kostomlægningens lave fedtkalorieprocent kan klare
denne godbid – kan dette lade sig gøre, kan alt lade sig gøre.

Fremgangsmåde
Pisk de hele æg og æggehviderne. Tilsæt mælk, vanillekorn
og kanel. Læg brødet i blandingen, til det er gennemvædet.
Læg det gennemvædede brød på en bageplade beklædt med
bagepapir, og stil den i ovnen ved 200 grader i 15 minutter,
eller steg dem på en pande med god belægning og hold de
første lune i ovnen.
French toast serveres med ahornsirup, akaciehonning, kanel-
rørsukker, syltetøj eller fedtfattig is. I sæsonen suppleres evt.
med frisk melon.

French toastFrench toast
Til 4 personer 

8 skiver 
sandwich/toastbrød

4 hele æg
2 æggehvider

2,5 dl skummetmælk
1/2 stang vanille

1/2 tsk stødt kanel
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FrokosterFrokoster
Ud over hvad vi har brug for i madpakken til daglig, så er fro-
kosten et af fridagenes højdepunkter, og nydelsen ved at være
sammen ved måltiderne er stor. Frokosten kan være en arbejds-
frokost, en frokost med venner og familie, vi har lejlighedsvis
brug for en rigtig herrefrokost eller en pigefrokost, og endelig
bruges højtidernes frokoster – påske, pinse og jul – til at være
sammen med venner og/eller familie. 

Det er svært at begå sig som motorvejens riddere, hvis man
udelukkende betjener sig af de alt for fede tilbud, som ligger
langs motorvejene. Det kræver sin mand og kvinde selv at med-
bringe frokosten, men den dag, udbyderne kender vore ønsker
og behov, så skal udbudet nok svare til efterspørgslen. Vi skal
blot blive bedre til at give udtryk for, hvor vi ønsker at lægge
vores købekraft. 

Restaurationsbranchen og kantinerne arbejder på det. Caféer,
tankstationer med food-afdelinger, kroer og hoteller og
arbejdspladsens kantinedrift – som jo er en "stærk drift" – har
alle en stor opgave liggende foran sig. Ligesom vi, skal de
tænke i mindre fedt og i rigtig fedt, så bliver det rigtig fedt at
færdes uden for hjemmet, som jo er det sikreste. 

Frokoster bragt ud i det grønne eller med på stranden er ingen
sag. Det er bare at gøre det, og med bedre og mindre fedt er
det nemmere. Det løber ingen vegne, men det gør vi andre
derimod, fordi det føles nemmere med den fysiske udfoldelse.
Eksempelvis efter en kvalitetsfrokost i Rold Skov til pinse, når
skoven er grøn og indbyder til udfoldelse, hvad enten det er en
gåtur eller en boldkamp i en lysning. 

Frokosterne her er opdelt i salater, sandwich og varme retter.
Lige til at gå til med åbent hjerte og dermed sind. Både hjertet
og sindet har godt af fedtreduktionen. 
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Rygeostsalat

1 bæger rygeost 5+
250 g fromage frais

0,5%
2 spiseskefulde Cheasy

A-38
havsalt og friskkværnet

sort peber
radiser, agurk,

cherrytomater eller
halve blå druer 

og purløg

Rygeostsalat

Hvad skulle vi gøre uden rygeost? Fynboerne har vel-
signet det danske køkken med mange dejlige råvarer, men en
særlig tak skal de have for rygeosten. På mejeriet Løgismose laver
de en formidabel rygeost, og så er den oven i købet økologisk.
Den findes i to styrker, 5+ og 40+. Jeg vælger den første, som er
dejlig mager, velsmagende og fantastisk ernærende.

Rygeostsalat er perfekt hele året, men hører med til som-
merfrokostens store buffet – lav altid en rigelig stor portion, da
den har tendens til at forsvinde temmelig hurtigt.

Som barn forbandt jeg altid rygeost med overvægtige herrer, der
spiste sildemad, skipperlabskovs og rygeost for senere at fortræk-
ke til den grønne filt, hvor der blev spillet kort, drukket whisky-
sjusser og røget store cigarer. Denne opfattelse har jeg som vok-
sen måttet revidere, og jeg anvender nu rygeost til mange ting,
blandt andet denne rygeostsalat.

Fremgangsmåde
Rygeost, fromage frais og A-38 blandes og smages til med salt og
peber. Radiser, agurk og purløg hakkes groft og røres i ostemas-
sen. Salaten pyntes med cherrytomater skåret i både. Spises iskold
med lune flutes.
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Italiensk pastasalat
Til 4 personer

300 g pastasløjfer
1/2 dl hvidvinseddike

4 skalotteløg
1 spsk Dijon- sennep
1 spsk fromage frais

0,5%
havsalt, friskkværnet

sort peber og en 
knivspids rørsukker

3 gulerødder
250 g broccoli

1 gul peber
1 stor buket 

frisk basilikum
300-400 g 

røget kalkun
icebergblade svarende 
til et salathoved, evt.
suppleret med rucola-

salat

Italiensk pastasalat 
med røget kalkun

En sikker vinder, som kan laves hele året. Portions-
anrettes som forret eller anrettes på et stort fad til buffet eller
som frokostret.
Italiensk – ja, basilikum leder tankerne hen på sydligere him-
melstrøg – hvem drømmer ikke om en kaffebar i Toscana, der-
fra min verden går – måske engang…

Fremgangsmåde
Pastasløjferne koges i letsaltet vand. Når de er kogte og afdryp-
pede (godt skyllet i koldt vand) marineres de i en lage beståen-
de af hvidvinseddike, finthakkede skalotteløg, Dijon- sennep,
fromage frais, salt, peber og rørsukker.
Gulerødderne skæres i stave, broccolien plukkes i små buketter,
og den gule peber skæres ud i lange strimler.
Bland den afkølede, marinerede pasta med grønsagerne og
anret den smukt på salaten med røget kalkun. Pynt til sidst med
basilikumblade.
Nydes med lune flutes.
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Grilled chicken salad

Den amerikanske talkshow-vært Oprah Winfrey er min heltinde.
På en meget sød og meningsfyldt måde får hun utrolig mange tv-
seere til at føle, at tv er andet end fravær. Og hun har også levet
et langt liv med slankekure, før hun overgav sig til det lange, dej-
lige, seje træk, som er vejen til et slankere og bedre liv.
“In the kitchen with Rosie” er en kogebog skrevet af Oprahs kok
Rosie Daley – og fyldt med Oprahs favoritter. Bogen, der kan skaf-
fes hjem af Arnold Buscks boghandel, er solgt i over seks millio-
ner eksemplarer, hvilket siger lidt om emnets popularitet, nemlig
dejlig mad, som man bliver sund og slank af at spise. Fra bogen
har jeg valgt en dejlig kyllingesalat, som passer godt ind i den dan-
ske sommer.

Fremgangsmåde
Giv kyllingebrysterne et par skrå snit med en skarp kniv, inden de
marineres i mindst et par timer, gerne op til otte timer. Opbevares
køligt og vendes om muligt.
Grill brysterne på en grillpande eller på en åben grill udendørs.
Kig ind i snittene, og sørg for, at kødet er gennemstegt – det tager
cirka 10 minutter.
Gør grønsager og ost i stand og lav dressingen. Jeg bruger gerne
frisk basilikum eller kombinerer frisk og tørret. Anret salaten og
server godt grahamsbrød til.

Grilled chicken salad
Til 4 personer

4 kyllingebryster

Marinade
citronsaft fra 2 citroner

2 fed finthakkede 
hvidløg

lidt god peber fra
kværn, jeg vælger en

blanding med rosenpe-
ber, grøn peber, sort og

hvid peber
lidt havsalt

1 tsk tørret basilikum

Anretning
Mikset salat – jeg har

valgt frisk spinat, 
frilice, lollo rosso og

rucola
16 små firkanter af
blåskimmelfåreost –

fåreosten fra Løgismose
er vidunderlig – vælg
en med relativt lavt

fedtindhold
4 tomater i både

1 stort rødløg i skiver

Dressing   
4 spsk frisk citronsaft

4 spsk balsamicoeddike
2 fed finthakkede 

hvidløg
2 tsk tørret basilikum
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Ostedruesalat

Fremgangsmåde
Salaten skylles, og bladene skilles og drypper af på et rent viske-
stykke eller slynges i en salatslyngepose. Druerne skylles, halve-
res, og stenene fjernes – stenfri blå og grønne druer findes.
Osten skæres i tern, og det hele blandes i en skål.

Tip
Ristede saltede lune peanuts eller cashewnødder (2 spsk – ca. 30 g) kan
kommes ved umiddelbart inden servering. For smagens og fedtbevidsthe-
dens skyld.

Ostedruesalat

1 stor klase blå druer
1 julesalat og 1 lille
radicchio salathoved 

150 g danbo 10+
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Bønnesalat med kylling, 
rucola og ananas

Bønner er en fortrinlig spise – både de friske grønne, som dam-
pes let og serveres som garniture – og de tørrede, som opblødes
og koges efter den anvisning, som gives på posen. Tørrede bøn-
ner er fine i sammenkogte retter og supper, men er fortrinlige i
en salat og som her, kombineret med kylling og ananas og salat.

Fremgangsmåde
Bønnerne lægges i blød i 10-12 timer, hver sort for sig. Husk rige-
ligt vand. Skylles godt og koges i frisk vand tilsat lidt havsalt – også
hver for sig. Afkøles. 
Kyllingebrysterne koges en halv time i letsaltet vand eller steges i
ovnen en halv time ved 200 grader. Afkøles og skæres i mundret-
te stykker.
Den friske ananas befries for skallen og skæres i passende stykker.
Salaten og persillen rengøres.
Rødløg og hvidvinseddike blandes, og der tilsættes salt og peber.
Alt blandes godt i en stor skål og anrettes på store tallerkner.

Bønnesalat
Til 4 personer

1/2 dl tørrede 
hvide bønner
1/2 dl tørrede 
brune bønner

1/2 dl tørrede røde
kidneybønner

4 kyllingebryster 
uden skind

1 frisk ananas
1 bundt rucolasalat

eller bredbladet persille

Dressing
1 finthakket rødløg

1/2 dl hvidvinseddike
1 spsk god koldpresset

jomfruolivenolie
havsalt og friskkværnet

sort peber 
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Pasta og pesto med lufttørret
skinke og grønt

Lige så meget dansk mad, som jeg har spist i mit liv, lige så meget
italiensk mad bestræber jeg mig på at spise, og lige så meget livs-
fornægtende mad, jeg har spist, lige så meget livsbekræftende
mad agter jeg at spise resten af mit liv.

Fremgangsmåde
Kom pestoingredienserne i en blender eller foodprocessor og
kør, til pestoen er forvandlet til en ensartet masse. Smages til med
rørsukker, rosenpeber og havsalt. Jeg laver altid dobbelt portion,
for pestoen egner sig godt til frysning, evt. i en isterningebakke,
således kan man tage en terning op og vende i nykogt pasta.
Kog tortellinien – man kan også vælge at anvende pastapenne
eller andet, men uden fyld. Marineres og afkøles i marinaden.
Anret salaten sammen med grønsager, skinke – husk at fjerne alt
synligt fedt – samt pasta på store tallerkener og dryp med pesto
rundt i kanten.

Pasta og pesto
Til 4 personer

250 g tortellini, vælg
varianten, der indehol-
der spinat og ricottaost,

Bertarini, med en 
fedtenergiprocent på

31 eller Mylena, 
med en fedtenergipro-

cent på 19 
16 skiver papirtyndt 

lufttørret skinke, Serano
eller Parma

1 stor buket broccoli,
delt i små buketter

4 gulerødder i 
tynde stave

2 gule pebre i 
skiver på langs

2 små hjertesalat-
hoveder eller 

1 dansk iceberg
frisk basilikum

Marinade til pastaen 
1 finthakket skalotteløg,
1 spsk hvidvinseddike,
1 tsk Dijon- sennep og

1 spsk fromage frais
0,5%, 1/2 dl frisk revet
parmesanost og 1/2 dl
friskpresset citronsaft.

Pesto
en stor buket frisk bas-

ilikum, 2-5 fed 
friske hvidløg, 1/2 dl

pinjekerner, 1/2 dl frisk
revet parmesanost og

1/2 dl friskpresset
citronsaft

havsalt, rosenpeber, 
rørsukker
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Rejesalat

Det er meget oppe i tiden at tage 60’er- og 70’er- mad op i nye
forklædninger, men genkendelige i deres umiddelbare udtryk.
Rejecocktail kan være en skrækkelig ting, men jeg prøver her at
vende denne opfattelse til noget enkelt, rart og vitalt. Lidt fedt,
godt med kalk, salat og grønsager. Brug rejecocktail som forret
eller som enkeltstående frokostret.

Fremgangsmåde
Rør fromage frais med rapsolie, salt, peber, citronsaft og dildspid-
ser. Kom de drænede rejer, aspargessnitter og bambusskud ved.
Tilføj den fintsnittede salat og anret i cocktailglas til rejecocktail –
eller anret salaten på de fintsnittede salatblade til frokostret – her
lægger jeg lidt ekstra salat ved samt citronbåde, hvor sten og mid-
terstreng er fjernet.
Serveres hvidløgsbagels til, deles bagels og smøres med fintre-
vet/presset hvidløg og lidt havsalt. Stilles i ovnen ved 200 grader til
brød og hvidløg er gyldent. 

Rejesalat
Til 4 personer

200 g pillede rejer
(drænet vægt), drænes

godt inden brug, 
hvis de er fra frost 

eller fra lage 
100 g fine asparges-
snitter (drænet vægt),
friske eller fra dåse alt

efter årstiden. 
100 g fine konserves-
bambusskud (drænet

vægt)
250 g fromage frais

0,5%
2 tsk rapsolie 

2-3 citroner (Saft til
dressingen fra en halv

til en hel citron, alt
efter hvor saftig den er.
Gem resten af citroner-

ne til anretning)
havsalt

rosenpeber (10-20
rosenpeberkorn anbrin-

ges i en si, og med
knoerne kvases peber-
kornene og drysses i

salaten)
lidt rørsukker

dildspidser af en buket
frisk dild

2 fintsnittede hjerte-
salathoveder eller ind-
maden af 2 hovedsalat-
hoveder (det inderste er

det mest sprøde af
denne meget fine, 

neutrale, men utrolig
næringsrige salattype)
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Stines salat

Da Stine første gang præsenterede os for denne salat på sit slan-
kehold, udbrød alle – lige med undtagelse af mig – at den ken-
der alle da… Men kun i den fede version. Den må have huseret
i en populær madkortserie eller i en husstandsomdelt kogebog,
for det lød, som om den var folkeeje. Her er den fedtfattige ver-
sion af kålsalaten, som jeg har valgt at navngive efter Stine.

Hovedbestanddelen i salaten er broccoli og blomkål, og det er
derfor meget vigtigt, at man tager sig tid til at skære små fine
buketter,  suppleret med rødløg og persille, “krydret” med røget
mørbrad, rosiner og ristede solsikkekerner, som den fedt-ener-
gimæssigt sagtens kan tåle. Og hele salaten vendt i en absolut
low-fat sur-sød surmælksdressing.

Bland alle ingredienserne til salaten godt og vend dressingen i.

Stines salat
Til 4 personer

meget fine buketter af
1 blomkål og en 

tilsvarende mængde
broccoli

1 stort eller 2-3 små
rødløg i fine tern

en buket finthakket
persille, gerne 

bredbladet
1 dl gode økologiske
store mørke rosiner
1 dl solsikkekerner,
som ristes på en tør
pande eller på bage-

papir i ovnen 
ved 200 grader

2 stykker røget mørbrad
svarende til ca. 200 g,
skåret fint i små tern

eller tynde strimler og
ristet på en tør pande
eller på bagepapir i

ovnen ved 200 grader

Dressing
250 g fromage frais

0,5%
saft fra en citron

havsalt, hvid peber fra
kværn og rørsukker
efter smag og behag
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Vitaminbombe

Salat med rødbede, rødkål, hvidløg og bønner.
Denne salat stammer fra Rusland og er baseret på revet rødbede
og fintsnittet rødkål. Rødbeden kan bruges rå eller bagt.
Rødbeder rengøres og bages med skræl i ovnen i en time ved 200
grader. Herefter tages de ud og lægges i koldt vand, og skindet
kan umiddelbart efter gnides af. Til at krydre salaten har jeg valgt
masser af hvidløg og finthakket bredbladet persille, som giver en
fortrinlig smag. Vælg den type bønner, du holder mest af. Blød
dem op, og kog dem.

Fremgangsmåde
Bønnerne udblødes og koges efter anvisningen på posen.
Grønsager rives og hakkes, og alt sammen vendes i surmælks-
dressingen sammen med rosinerne.

Vitaminbombe

2 revne rødbeder
1 lille fintsnittet 

salatrødkål
1 stort finthakket 

rødløg
1 stilk finthakket 

bladselleri
150 g tørrede bønner,

gerne black eye- bønner
1 dl lyse rosiner

fintrevet hvidløg efter
ønske

en stor buket finthak-
ket bredbladet persille

250 g fromage frais
0,5% eller fromage

blanc 0,5% rørt med
en halv dl frisk 
appelsinsaft,

havsalt og lidt hvidt
peber fra kværn
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Hønsesalat

Denne fedtfattige, men utrolig velsmagende hønsesalat, er god
at tage med på skovtur, på terrassen, i haven, på jobbet eller som
forret på en sprød salatbund. Hønsesalaten er en eftertragtet
spise – ung og gammel, mand og kvinde, alle elsker den. Jeg
håber med denne fedtfattige version at nå vidt omkring, for den
er virkelig et eksempel på, at sund og velnærende mad sagtens
kan følges med god smag og velvære – og hvem vil ikke gerne
have det!

Fremgangsmåde
Dressingen røres godt sammen, smages til og stilles koldt.
Kyllingebrysterne steges i ovnen ved 190 grader – eller koges ca.
en halv time.
Vask og kog kartoflerne, så der stadig er bid i dem. Skær kylling,
kartofler, asparges, sukkerærter og bladselleri i tern og skiver, og
bland det i dressingen. Smag til igen. Serveres med eller på
fintsnittet frilice salat med cherrytomatbåde til, drysset med
fire-fem valnødder pr. person – samt godt hvidt brød.

Hønsesalat
Til 4-8 personer

4 kyllingebryster 
uden skind

1/2 kg små nye danske
kartofler

8 grønne danske 
asparges

16 sukkerærter
1 stilk bladselleri

Dressing
500 g fromage frais

0,5%
2 tsk rapsolie

havsalt, rosenpeber og
ganske lidt rørsukker

en håndfuld valnødder,
cherrytomater og et 
frilice salathoved

Retten er beregnet til 4
personer, hvis det er

som en selvstændig ret,
og til 8 personer, hvis

det er en del af en 
flerretters menu
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April-salat

Hver måned sine frugter og grønsager – hver måned sin salat.

Fremgangsmåde
Gulerødderne skrælles og skæres i tynde tre cm lange stænger.
Bladselleri og peberfrugter snittes i små tern. Agurken halveres
på langs, og indmaden fjernes med en teske, resten snittes i små
tern. Kalkunbaconen ristes i ovnen i 10-15 minutter og
hakkes/crispes i tern. Græskarkernerne ristes let på en tør
pande. Alt blandes godt og vendes i en dressing bestående af: fro-
mage frais, citronsaft, sukker, salt og peber, der er rørt sammen.

Anrettes med rucola og brøndkarse og serveres.

April-salat
Til 4 personer

2 gulerødder
3 stænger bladselleri

1 gul peber
1 rød peber

1 agurk
200 g kalkunbacon
100 g græskarkerner

3 spsk tørrede 
tranebær

250 g fromage frais
0,5%

saft af 1/2 citron
1 tsk rørsukker

havsalt og friskkværnet
peberblanding
lidt rucola og 

lidt brøndkarse
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Rygeostsalat med kalkunbacon

Brug godt rugbrød med solsikke-, græskar- eller sesam-kerner –
retten er så tilpas fedtfattig, at der godt kan blive plads til de
sunde kerner. 
Hav to slags rugbrød i dit køkken – et fedtfattigt til f.eks. silden
og makrellen og et med sunde fede kerner og frø til det absolut
fedtfattige pålæg.

Fremgangsmåde
Læg bacon på bagepapir i ovnen ved 190 grader i ca. 10 minut-
ter, til det er gyldent og sprødt – alternativt kan det steges på en
tør pande med en god belægning. Rør rygeosten med fromage
frais, radiser og agurk, og smag til med salt og peber.

Anret rugbrød med bacon, rygeostsalat og halve tomater oven
på rucolasalaten.

Rygeostsalat
Til 4 personer

4 skiver godt rugbrød
nogle blade rucola-

salat
1 pakke kalkunbacon
1 lille bæger rygeost

5+, gerne fra
Løgismose

2 spsk fromage frais
0,5%

8 radiser i små stykker
1/2 agurk uden kerner

og i små stykker
havsalt og friskkværnet

peber
8 cherrytomater
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Salat med sprødristet 
parmaskinke og vagtelæg

Denne frokosttallerken går godt både til store og små mennesker.
Det grønne er pakket ind i lækkerier som små vagtelæg, valnød-
der og sprødristet parmaskinke. Bresaola, som er italiensk luft-
tørret og papirtyndt oksekød, kan købes fintskåret hos den itali-
enske købmand/slagter eller skiveskåret og færdigpakket i super-
markeder.

Fremgangsmåde
Skær eller klip synligt fedt fra skinken. Læg skinkeskiverne på
bagepapir og steg dem i ovnen ved 190 grader i 5-10 minutter.
Lad skinken dryppe af på køkkenrulle. Kog æggene i et par
minutter. Skyl og rens salat og øvrige grønsager, som skæres i
både og/eller stave. Rør dressingen og anret salaten og skinken
lagvis på en tallerken. Eller server den i en stor salatskål med skin-
keskiverne øverst.

Salat med parmaskinke
Til 4 personer

16 skiver parmaskinke,
alternativt bresaola
1 salathoved, eller 
krølsalat, bland evt. 

med ærtesalat
4 små agurker 
eller 2 store
4 tomater
8 vagtelæg
1 rød peber

12 halve 
valnøddekerner

Dressing
500 g fromage frais

0,5%
en buket bredbladet 

persille
saft fra 1/2 citron

havsalt, friskkværnet
sort peber og lyst

rørsukker
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Oktobersalat

I køkkenet starter alting med et løg - og ingenting fungerer
uden citron. Denne salat er en hyldest til de to gode råvarer.
Salatostetern, som er fedtfattige, er nye på markedet og skal
betegnes som salattern, fordi feta indeholder en vis fedme, som
procentvis ligger over salat–feta–tern. Det er en underlig ver-
den, vi lever i.

Fremgangsmåde
Del skalotteløgene i fine både og læg dem i en ildfast skål, der
er gnedet let med nogle få dråber olivenolie. Mariner løgbåde-
ne i citronsaft, salt og peber – og stil dem i ovnen ved 180 gra-
der i syv minutter. Rens gulerødder og porrer og skær dem i ski-
ver eller stænger. Skyl rucolaen og lad den afdryppe godt. Hæld
væden fra fetaosten og bland alle ingredienser til salaten. Olien
og citronen fra skalotteløgene, som gerne må være lune, mari-
nerer hele salaten fint, og fetaosten supplerer den magre salat
fint.

Spis godt hvid brød til.

Oktobersalat
Til 4 personer

8 skalotteløg
saften af 1 citron

6 gulerødder
2 porrer

en buket bredbladet
persille

et par dråber 
koldpresset jomfruoli-

venolie
1 bakke rucolasalat
32 tern fetaost eller

salattern
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Croque-madame og 
Croque-monsieur

Disse toasts ligger højt på hitlisten på alle cafeer, hvor de nydes som
sen morgenmad eller som et frokostmåltid. Det er en madtraditi-
on, vi har fra cafeerne i Frankrig, hvorfra hele cafégrundlaget stam-
mer. Derfor også det franske navn.
Forskellen på en madame og en monsieur er, at en madame er
udstyret med et spejlæg, en monsieur ikke. I dette fedtfattige tilfæl-
de tilberedes spejlægget uden blomme. Der er nemlig en fedtkalo-
rieprocent på nul i en hvide, hvorimod den er 79 i en blomme – 4
- 5 g fedt pr. blomme. Er der plads i fedtregnskabet, er det ok, hvis
ikke, så drop blommen. Spis højest 1-2 æggeblommer om ugen.

Fremgangsmåde
Den ene skive brød smøres med fromage blanc. Læg afskårne styk-
ker af kyllinge- eller kalkunfilet til rette, samt tomatskiver, krydder-
urter og til sidst osteskiver (= bunden). Den anden skive brød for-
synes med danbo 10+, lad osten gå helt ud til kanten, således at den
løber en anelse ud over ved smeltning (= låget).
Bages i ovn på rist ved 200 grader i 8 - 10 minutter.
Når croquen tages ud af ovnen, lægges den sammen med osten
øverst og deles evt. i to trekanter. Til madame spejles en æggehvide
på en slip-let-pande ved svag varme. 
Serveres med salat, rødløg, sennep og evt. Heinz tomatketchup.

Croque-madame og
Croque-monsieur

2 skiver
sandwich/toastbrød

kyllinge- eller
kalkunfilet

tomatskiver

osteskiver 10+ danbo

fromage blanc 0,5%

evt. krydderurter, basil-
ikum er perfekt

– til madame en ægge-
hvide

salat, rødløg og evt.
yderligere tomat

Dijon- sennep
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Clubsandwich

Clubsandwich hører ligesom croque’erne til familien på
caféspisekortet. Det er vigtigt, at udtalen er korrekt, “klåb” og
ikke “klub”sandwich. I slang benævnes clubsandwichen ganske
kort club – altså “klåb”. En gang imellem offentliggøres i diver-
se blade, hvad der er in og hvad der er out – hot eller not. Jeg
har bemærket, at opmærksomme bartendere på cafeer, der
giver service, er inde, mens dumsmarte bartendere og de cafe-
er, der ansætter dem, er ude. Hvor er det rart at vide! Men har
det i grunden ikke altid været sådan?

Fremgangsmåde
Kyllingebrystet koges eller bages i ovn i 30 minutter ved 190 gra-
der. Skæres derefter ud i tynde skiver. Brødet ristes. 
Tilbehøret – tomat, agurk, syltet agurk og rødløg skives. 
Der laves en karrydressing ved at blande ingredienserne enten
i en food-processor eller med et godt piskeris.
Anrettes lagvis – brød, kylling, salat, grønsager og dressing.
Sandwichen deles, så man har to trekanter. Anrettes med yder-
ligere salat, den røgede mørbrad og tilbehør ad libitum.
Det er en god ide at stikke et lille træspyd igennem sandwichen.
Så holder den bedre sammen.

Clubsandwich

3 skiver toast

1 stk kyllingebryst
uden skind

et par skiver kalkun-
bacon eller røget

mørbrad

salat af god kvalitet

tomat, agurk, syltet
agurk og rødløg

Karrydressing

250 g fromage frais
0,5%

karry, havsalt, sort
peber og en anelse

rørsukker
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Sandwich med kylling og bacon

Her er en topscorer i den danske sandwichbranche.
Kylling og bacon er en kombination, der smager de danske ganer
ganske godt. I “sandwichtrækket” ved frokosttid på cafeer og i
kantiner er hylderne med disse sandwich altid tømt først.

Bacon skal med, lyder det! Mit svar er ganske enkelt – kalkunba-
con eller røget mørbrad gør det fint.
Brødet er helt afgørende for, at en sandwich bliver lækker. Jeg
bruger gode ciabattaboller, gerne de store af slagsen. Et godt flut-
es er også velegnet.
Er der egentlig musik i mad? Ja, tag et lunt brød i hånden og klem
det. Er skorpen ok – så er der musik i brødet.

Fremgangsmåde
Kalkunbacon eller røget mørbrad ristes i ganske kort tid på en
slip-let pande eller på en rist i ovnen.
Brødet smøres med cremen og salaten lægges på bunden, herpå
lægges kylling, tomat og mørbrad og endelig mere salat. Låget
lægges på, og sandwichen er klar til servering.

Sandwich med 
kylling og bacon

1 stk.

et godt brød – ciabatta
eller flutes

en creme lavet af:

1 spsk fromage blanc
0,5%

en anelse citronsaft

havsalt og friskkværnet
sort peber

ca. 80 g

pillet friskkogt kylling

eller

stegt kyllingebryst 
i skiver

eller

skiver af mager
kyllingefilet

et par skiver kalkun-
bacon eller røget 

mørbrad

iceberg- salat 

eller andre blandede
salattyper

tomat i skiver

rødløg i både og

syltede agurker
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År 2000-burger

Denne burger har jeg udnævnt til år 2000-burgeren, og sagt i al
beskedenhed: Den findes ikke bedre. Burgeren består af et godt
hvidt brød – med fedtfattig, krydret dressing, rucola og små
knolde af kammuslinger, pakket ind i parma- eller seranoskinke
eller bresaola, som er råt, saltet og tørret oksekød. Kan fås både
i supermarkeder og hos slagteren. Disse små pakker steges i
ovnen.

Fremgangsmåde
Kammuslingerne pakkes ind i serano- eller parmaskinke, hvor
alt det synlige fedt er fjernet, og lægges i et ildfast fad og steges
i ovnen ved 200 grader i ca. 15 minutter.

Ciabattabollen varmes, skæres over og smøres med en dressing
rørt af fromage frais, finthakkede krydderurter, salt, peber,
rørsukker og citronsaft. Herefter lægges skyllet og tørret rucola-
salat samt de ristede kammuslinger ind i burgeren.

År 2000-burger
Til 1 stk.

4 kammuslinger 
4 små skiver serano-

eller parmaskinke
1 ciabattabolle

2 spsk fromage frais
0,5%

finthakkede krydderur-
ter, f.eks. bredbladet

persille, dild eller 
basilikum

havsalt og friskkværnet
sort peber

lidt rørsukker
lidt citronsaft

1 lille bundt rucolasalat
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Sandwich med laksemousse

Er du på vej hjem fra jobbet og har brug for lidt lækkert i fart –
fordi det bare skal være lækkert, eller fordi du skal have en gæst,
så læg vejen forbi fiskehandleren. Så kan du nå at lave denne
sandwich, mens din gæst eller din partner åbner en god flaske
Chardonnay. Spis laksemoussen på din yndlingsbolle: Ciabatta,
bagel eller hvad det måtte være.

Fremgangsmåde
Fromage frais røres med citron, dild, varmrøget laks, rødløg og
smages til med salt, peber og sukker. Lun bollen og læg skyllede
salatblade og fyld i. 

Fyld til 4 sandwich

300 g fromage frais
0,5%

saft af en halv citron
dildspidser fra en buket

frisk dild
100 g varmrøget laks
1 finthakket rødløg

havsalt og friskkværnet
sort peber

1/2  tsk rørsukker
salatblade – gerne den

lidt bitre radicchio
4 favorit-købebrød
eller ditto boller
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Leverpostej

Min vej til et foredragslokale har altid været belagt med 
røde roser, når jeg har haft en topscorer i tasken. Her tænker
jeg på forløsningen blandt tilhørerne, når det går op for dem,
at der er håb forude, også i hverdagsretter som leverpostej og
boller i karry. Det er i sandhed ingen kunst at lave slankemad
omgærdet af askese og uden smag, men der er grænser for, hvor
mange mosede kartofler, ris og linser en god leverpostej kan
rumme – så derfor besluttede jeg mig for at lave ét regulært
alternativ – og det blev en gedigen topscorer. Én ting er, at man
beslutter sig for, at tingen skal lykkes, en anden ting er realite-
ten, men netop her kom de til at hænge sammen.

Leverpostej
Til 20 små forme

500 g kalvelever

500 g røget svine-
mørbrad

8 skalotteløg

7 dl skummetmælk

1 dl Maizena

1 helt æg

2 æggehvider

salt og peber

lidt revet muskatnød
eller dit vante lever-

postejskrydderi

f.eks. frisk timian 
el. Herbes de Provence
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Lige en praktisk bemærkning, inden du enten selv vurderer
råvarevalget, eller sætter din slagter på opgaven at hakke røget
svinemørbrad! Nogle slagtere vil ganske enkelt ikke hakke råva-
ren, før han ser kunden i forretningen og kan tjekke, at ved-
kommende er ved sine fulde fem. Den røgede svinemørbrad
købes enten billigt eller mere eksklusivt, f.eks. i Antonius-versi-
onen. Man bestiller – eller hakker selv – lige dele svinemørbrad
og kalvelever. Alternativer som røget skinkekød – bayonneskin-
ke – er et godt valg.

Det bliver til 10 store eller 20 små leverpostejer for omkring en
hundredkroneseddel – det er da ok!

Den lune leverpostej serveres med dit gode hjemmebagte rug-
brød og de hjemmesyltede rødbeder med rødløg. Med en god
kold øl er fredagsmaden sikker på succes.

Fremgangsmåde
Lever, mørbrad og skalotteløg hakkes fint. 

5 dl skummetmælk bringes i kog, mens der jævnes med
Maizena, udrørt i 2 dl kold skummetmælk. 
Mælkesaucen blandes med de hakkede ingredienser, og ægge-
ne røres i med håndmikser, til massen er ensartet. 
Tilsæt krydderierne, men vær forsigtig med saltet, da mørbra-
den er meget salt i sig selv. 

Leverpostejen fordeles i 20 små runde kokotter, aluminiums-
forme (1 dl), eller andet efter ønske. 

Bages på plade i ovn ved 190 grader i 30 minutter. 
Vælges større forme, øges bagetiden.

Leverpostejen egner sig godt til frysning – enten rå eller bagt.

Tip
Hakkede ansjoser er gode for smagen og det er kvalitetsfedt – finthakket
chili til chilifreaks.

Ønsker man større volumen og mildere leversmag, moses en stor kogt
bagekartoffel i dejen forud for bagning af leverpostejerne.
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Selleritærte

Fremgangsmåde
Sellerien skrælles og rives. Mørbraden skæres i tynde strimler.
Rødløg og hvidløg hakkes, og osten rives.
Sauter løg, hvidløg og selleri i lidt balsamicoeddike i en slip-let
sauterpande. Efter sauteringen lægges det i tærteformen sammen
med mørbraden. Æg, fromage blanc, ost, persille, salt og peber
blandes med håndmikser til en masse, som hældes over grønsa-
gerne og mørbraden. Bages i ovnen i 40 minutter ved 190 grader,
til tærten er gylden på overfladen. 
Serveres lun sammen med en lækker grøn salat. Og lad gerne en
kold Chardonnay forhøje nydelsen ved måltidet. Vin og vand
med perler.

Selleritærte

1 knoldselleri
100 g røget kalve- eller

svinemørbrad
2 rødløg

4 fed hvidløg
2 hele æg

2 æggehvider
250 g fromage blanc

0,5%
100 g 10+ danbo

lidt balsamicoeddike
1 dl finthakket persille

– gerne bredbladet
havsalt og friskkværnet

sort peber

En tærteform, 
30 cm i diameter 
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Fiskefrikadeller med løgkompot

Fiskefrikadeller smager bedst i Skagen, ingen tvivl om det, men
giv dig selv muligheden for også at nyde dem under sydligere
himmelstrøg.

Jim og Pom er kodeordene på Skagen Fiskerestaurant. Navnene
dækker over en søster og en bror fra Hong Kong, om hvem der
hersker den dybeste respekt. En sæson uden dem på Skagen
Fiskerestaurant ville være som at skrive denne bog uden pc’er. Jim
stod – ud over at være næstkommanderende i køkkenet – for
fiskefrikadellerne, som hun altid var færdig med, når vi andre
mødte ind på en morgenvagt. Pom stod – ud over rengøring af
alle vore grønsager – for løgkompotten, som altid bare var der.
Den sommer, hvor jeg huserede i køkkenet på Skagen
Fiskerestaurant, var samtidig det år, hvor jeg var under kostom-
lægning og 30 kg på vej ned i vægt, så fiskefrikadellerne og
løgkompotten, der begge sejlede i fedt, var ikke lige med i min
kostplan. I de fleste fiskefrikadellefarser er der så meget spæk, at
det er uinteressant i en fedtfattig kost, desuden steges de i en
blanding af svinefedt og vindruekerneolie, ja nærmest “koger” i

Fiskefrikadeller
Til 4 personer

500 g reel fiskefars,
altså hakket fisk, f.eks.

torsk
1 porre eller en buket

friske krydderurter, 
suppleret med to fint-
hakkede skalotteløg

1 helt æg
1 æggehvide

1/2 dl skummetmælk
ca. 1 spsk hvedemel

havsalt og friskkværnet
sort peber
Oliespray

Løgkompot
8 blandede løg

(zittauer, rød- eller 
skalotteløg)

hvidvinseddike
250 g fromage blanc

0,5%
1 spsk god raps- eller

olivenolie
lige dele fiskesennep,
taffelsennep og sød,

fransk sennep
havsalt, friskkværnet

sort peber og en anelse
rørsukker
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det. Løgkompotten blev tilberedt med olie og fed creme fraiche. 
Jeg kiggede langt efter både frikadeller og kompot og beslutte-
de, at det måtte kunne lade sig gøre at komponere fiskefrika-
deller og løgkompot low fat.

Jeg skylder Skagen Fiskerestaurant ros for al den gode fisk med
dejlig sauce og sublime garniturer vi tilberedte og velsignede
vores kunder med. Samtidig var der i fritiden rig mulighed for
at dampe al den fisk og alle de grønsager, som der er en sand
overflod af i Skagen.

Fremgangsmåde
Fiskefarsen hakkes af eksempelvis torsk og/eller lyssej. Den kan
også købes hos fiskehandleren, men sørg altid for at få ordent-
lig information om indholdet og undgå tilsætning af spæk. Det
er også en mulighed at købe frossen Fiskefars fra Skagen, der
købes i supermarkeder. Porren eller de friske krydderurter hak-
kes fint og røres i fiskefarsen med det hele æg. Tilsæt æggehvi-
den, skummetmælk og hvedemel, til farsen hænger sammen.
Smag til med salt og peber.

Farsen formes og steges ved svag varme på en slip-let pande, til
frikadellerne er lysebrune. Eller de bages på bagepapir i ovnen
i 20 minutter ved 190 grader. Olie sprayes let både ved pande-
stegning og ved ovnbagning.

Der er også den mulighed, for at fiskefrikadellerne ikke skal
falde sammen, at koge dem inden bagningen. Det gøres ved at
komme dem i kogende, letsaltet vand, hvor de står og simrer, til
de kommer op til overfladen. Denne proces forkorter bageti-
den, så de er færdige i ovnen, når de har fået lidt farve.

Løgene renses og skives, sauteres uden fedtstof i slip-let sauter-
panden og tilsættes hvidvinseddike, når de bider i bunden, dvs.
inden de har afgivet egen væske. Løgene koges ind, med tilsæt-
ning af hvidvinseddike, til de er lysebrune, og de afkøles.
Fromage blanc, olie, sennep, salt, peber og rørsukker blandes
godt og smages til, styrken er naturligvis efter behag. Til sidst
vendes løgene i blandingen.
Frikadeller og løgkompot serveres med friske salatblade, gerne
med lidt smag, citron og godt rugbrød. Dertil en liflig, kølig
hvidvin eller godt koldt øl, hvis det er sommer, og der er fest.

Tip
Her er et lysende eksempel på: Ned med animalsk fedt (fromage blanc) og
plads til og op med vegetabilsk fedt (olie).
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GrønsagstærteGrønsagstærte

250 g friske
champignon i kvarte 

1 bundt forårsløg 
i ringe

1 bakke cherrytomater,
halverede

2 æg
1 æggehvide

3 spsk. fromage blanc
0,5%

100 g revet 10+ danbo
2 spsk hirseflager

havsalt og friskkværnet
sort peber

En tærteform, 22 cm i
diameter, eller 

en hjertetærteform
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Tærter minus fedt – det holder ikke, i hvert fald ikke,
hvis man vil have sin mørdejsbund. Jeg har lavet mange forsøg,
uden synderligt held, men er dog alligevel sluppet så godt fra
det, at jeg har undgået sagsanlæg vedrørende tandskader. En
Fromage blanc-bund – altså hvor smørret er skiftet helt eller del-
vist ud med fromage blanc – nej tak, så hellere en tærte uden
bund med masser af velsmagende grønsager, æg, ost og froma-
ge blanc i fyldet, det er godt!
Her er uanede muligheder – valget af råvaren bestemmes af
udvalget hos grønthandleren, som igen er styret af årstiden. 

Tærten her er hurtig og nem og en dejlig frokostret, ledsaget af
en skål salat og et godt hvidt brød.

Fremgangsmåde
Sautér de friske champignon på en slip-let sauterpande. Tilsæt
forårsløg og lad dem blande sig i sauteringen. Spray evt. med
lidt god olie. Tilsæt lidt salt og peber. Lad grønsagerne dryppe
godt af.

Bland æg, fromage blanc, ost og hirseflager godt.
Læg de sauterede grønsager i en tærteform. Kom oste-ægge-
massen over og læg de halverede cherrytomater med den over-
skårne side opad. Bages ved 190 grader i 30-40 minutter.
Når tærten er færdigbagt, afkøles den lidt. 

Spises med en god grøn salat til.
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Omelet med “skinke” og ostOmelet

1 helt æg
2 æggehvider

1/2 dl skummetmælk
salt og peber

1 skive kyllinge- eller
kalkunfilet skåret i

lange strimler
2 skiver 10+ danbo i

tern
tomat, asparges, ærter,

bønner eller andet

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



53

Omeletten er en gammel traver og i al sin enkelhed en dejlig
let ret. Jeg har ladet mig fortælle, at den er vegetarernes mare-
ridt, fordi det altid er den, de bliver budt ude, fordi værtinden
mangler fantasi, omtanke og interesse for vegetarernes mad. At
de har truffet det valg, må de selv tage ansvaret for, men en
omelet, det kan jeg da…

I Vestjylland, hvor jeg har mine rødder, spises omelet af mange
med peber og et drys af sukker – rørsukker naturligvis. Denne
tradition har jeg taget med mig videre rundt i landet. Omelet fik
vi ofte under navnet æggekage – en lidt tungere version af den
her beskrevne æggeret.

Omelet indgår ofte i asketiske slankekure, hvor den sjældent er
lavet med nogen speciel følelse eller omtanke. Så derfor – vælg
omeletten som et let måltid, men lav den med følelse og servér
årstidens friske, gedigne grønsager til, evt. i let dampet form.
Det kræver lidt øvelse at lave omelet, men det gør alle manøvrer
i et køkken – og øvelse gør som bekendt mester – omeletmester. 

Fremgangsmåde
Et helt æg piskes med let hånd med mælk. De 2 æggehvider
piskes stive og vendes i blandingen. En slip-let pande varmes
langsomt op, og æggeblandingen hældes på. Skrab i omeletten
med en træspatel så al masse kommer ned på pandens bund.
Læg fyld – skinke og ost – på den ene halvdel og læg den anden
halvdel over. Bag nu langsomt halvmånen færdig og hold den
godt sammen. Når den lægges på tallerknen, vendes den med
den varme side øverst.

Pyntes med et udpluk af de valgte grønsager og evt. purløg.

Tip
Der er plads til – og måske brug for – lette spray med en god olie undervejs.
Heinz tomatketchup! – en mulighed.
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Roastbeef med kartoffelsalat

Der findes så meget dårlig kartoffelsalat i dette land. Uha, hvor
kan det dog være en rædselsfuld oplevelse, forbundet med så stor
ligegyldighed og så megen mangel på respekt for en af vore ædle-
ste rodfrugter – kartoflen. Den kræver stor respekt, i og med vi får
så god næring fra den, og så kan den tilberedes på utallige måder,
varm, kold, afklædt, påklædt, i ovn, i gryde, med og uden svøb,
revet, snittet og skrællet – der er reelt ingen grænser. Med hensyn
til energifordeling, vitaminer og mineraler er der kun at sige: Spis
løs.

Til kartoffelsalaten vælges aspargeskartofler, gerne fra
Vildmosen. Jeg har aldrig oplevet, at en – vel og mærke lødig –
kartoffelsalat er gået til spilde, så lav derfor altid rigeligt.

Roastbeef
Til 4 personer

En god roastbeef, kalv
eller okse

1 kg aspargeskartofler
500 g fromage frais

0,5%
1 spsk rapsolie
6 skalotteløg

salat
syltede agurker

tomater og purløg
havsalt, friskkværnet

sort peber og 
rørsukker
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Fremgangsmåde
Aspargeskartoflerne koges 8-12 minutter afhængig af størrelsen.
Pilles og skæres i ikke for tynde skiver. Afkøles.

Imens laves dressingen af fromage frais, rapsolie, finthakkede
skalotteløg og masser af finthakkede purløg. Smag til med salt,
peber og rørsukker.

Roastbeefen steges i ovn i fad 10 minutter på hver side ved 220
grader, hvorefter temperaturen sænkes til 190 grader og beefen
steges (for oksekødets vedkommende) 30 minutter på hver side.
(Ved kalvekød reduceres stegetiden til 2 x 20 minutter).
Rostbeefen pakkes ind i bagepapir inderst og et viskestykke
yderst og hviler i 15 minutter. Snøren fjernes, og stegen skæres
i tynde skiver, der serveres sammen med den kolde kartoffel-
salat.

Maden portionsanrettes med en salat mellem kød og kartoffel-
salat – gerne af en lidt krydret salattype. Ovenpå salaten lægges
skivede syltede argurker, gerne af typen cornichons. Halve
cherrytomater lægges i kanten af kartoffelsalaten. Afslut med en
– to uafkortede stængler purløg.
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Pizza

Lige så god en oplevelse, det kan være at spise pizza,
lige så slemt kan det være. Pizza er nærmest misbrugt i Danmark,
hvor den ofte forbindes med fedt og triste rester eller en for
dårlig bund, der kan minde mere om kiks end om brød. 

Restaurantkæden Pizza Hut, som leverer en ganske fortrinlig
pizza, har dog en fejl, som udelukker den i denne sammenhæng,
nemlig at fedtet driver af pizzaerne, og at der er brugt en alt for
fed ost. Louise, den ældste af mine dejlige piger, opholdt sig et år
i USA fra 1991-92. Ud over at have taget 10 kg på havde hun
mange fede ideer, da hun kom tilbage. Vores hjem sejlede en
overgang i herlige amerikanske sandwicher med peanutbutter
and jelly, grilled cheese sandwich (sandwichbrød med ched-

Pizza
Til 2 personer

Pizzadej
10 g gær

2,5 dl vand
500 g fin 

durumhvedemel
10 g havsalt

Fyld
4 store zittauer- 

eller rødløg
tomatsauce af friske
flåede tomater, eller

4 dl hvis det er tomats-
auce eller 

ca. 2 dåser koncentre-
ret tomatpuré

200 g revet 10+ danbo
oregano efter behov
evt. et par fed presset

hvidløg
havsalt og friskkværnet

sort peber
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darost, stegt i smør på panden) osv. Hun havde dog én god fedt-
fidus med hjem, som jeg kunne bruge. Når vi var på Pizza Hut,
lagde hun en serviet ud over pizzaen og trykkede let med hånd-
en for derved at fjerne det fedt, der lå og sejlede oven på pizza-
en. Det virkede utrolig tjekket og signalerede, at vi var med på
en eller anden amerikansk pizzatrend.

Pizzaer kan varieres i det uendelige helt afhængigt af de valgte
råvarer. Vores favoritpizza er og bliver dog en Margherita, som
skal beskrives her.

Fremgangsmåde
Gæren opløses i vandet, og halvdelen af melet tilsættes. Salt
blandes med det sidste mel, og dette tilsættes. Æltes godt. Lad
dejen hæve i 30 minutter med et fugtigt klæde over, gerne lunt.

Dejen slåes ned og formes til to bunde. Beklæd en tærteform
(24 cm i diameter) med bagepapir og læg dejen heri. Lad dejen
efterhæve 30 minutter.

Imens sauteres løg i en slip-let pande, tomatsaucen kommes ved,
og der krydres med oregano, hvidløg, salt og peber. Lad blan-
dingen småsnurre i 10 minutter.

Læg fyldet på pizzaen – næsten helt ud til kanten. Kom den
revne ost over. Da der ikke er kød i denne pizza, er det muligt at
tilføje lidt ekstra ost. Stil pizzaen i ovnen i 25-30 minutter ved
200 grader og hold øje med osten, så den ikke bliver for mørk.
Skru evt. lidt ned for varmen, men sørg for at bagetiden over-
holdes, så brødet bliver ordentligt bagt.

Serveres med lidt rucolasalat på toppen.
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Grønsagsgratin

En ret, der hører vinteren til. Den er så enkel og så gedigen – med
meget stor kraft. Står jeg på “bar bund” om foråret, hvor spidskål
og de nye kartofler er kommet frem, er grønsagsgratinen med
sine gulerødder og porrer en fin hilsen til vinteren, der svandt ,
og en velkomst til foråret med spidskål og nye kartofler.

Fremgangsmåde
Kartofler, gulerødder, kål og det hvide af porren sauteres i en
anelse vand i en slip-let pande eller en gryde. Drypper let af i et
dørslag. Blandes godt i en stor skål med det grønne af porren,
revet citronskal, ost, de sammenpiskede æg, mælk, salt og peber.
Portionsanrettes i 4 store ildfaste skåle, som stilles i ovnen ved 190
grader i en time.

Retten taler og smager for sig selv, men der kan spises let salat og
godt hvidt brød til. Kan varieres i det uendelige med urter og
grønsager – alt efter hvad der findes, og hvad der smager én.

Grønsagsgratin
Til 4 personer

250 g kartofler 
i tern

250 g gulerødder 
i tern

250 g fintsnittet kål
250 g fintsnittet porre

delt i hvidt 
og grønt

revet citronskal af 1
ubehandlet citron

200 g revet ost, danbo
10+

2 hele æg
2 æggehvider

2 dl skummetmælk
1 spsk god olie, raps,

tidsel eller valnøddeolie
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Pandekager med fyld

Da jeg var en ung kvinde og havde mand, barn og hus i Tarm,
læste jeg til lægesekretær i Odense, og hver dag kørte jeg den
lange vej frem og tilbage.
På mine lange ture kunne jeg konsumere oceaner af "dum"
mad. For eksempel hotdogs fra Sdr. Omme, som var en af de
utallige byer, jeg passerede.
Sdr. Omme er kendt for sine hotdogs, fordi de er med italiensk
salat!

Denne historie om ud-af-vinduet-mad kom jeg i tanke om for
nylig, da mine piger og jeg kørte gennem Galten. Ud af vinduet
fra bilen foran os røg en pose flæskesvær. Tak for det, var vores
bemærkning, da flæskesværene klirrende røg hen over vores
frontrude. Min ældste datter Louise spurgte måbende, hvad det
her var for noget.
Det vidste jeg godt. Konen i bilen foran var lige gået på slanke-
kur. Hende og manden havde været inde og fylde benzin på, og
manden havde sikkert spurgt konen:
"Hva’ så mutter, skal du have noget med?"

Pandekager
med fyld

4 dl skummetmælk
2 dl mel

1/2 tsk havsalt
1 æg

1 dl mager A-38

Fyld
400 g kogt kyllingekød

skåret i tern
200 g champignon

eller asparges – friske
eller fra dåse

1/2 liter skummetmælk
Maizena-jævning på

mælk
havsalt og peber fra
kværn plus en kniv-

spids rørsukker
revet danbo 10+ til 

gratinering
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"Ja tak, det sædvanlige; flæskesvær og cola."
Og så, efter kort tid i bilen, beslutter konen, at nu kan det være
nok: Ud med lortet.

Jeg kunne genkende episoden, og fortalte mine piger om en af de
mest pinlige og ydmygende episoder omkring min overvægt, som
ligger cirka 20 år og mange kilo tilbage.
Jeg kom kørende i bakkerne nær Vejle med hotdog-oppakningen
fra Sdr. Omme. Pludselig blev det hele for meget. Nu skulle det
være slut, og ud røg hotdogs med italiensk salat og det hele.
Et splitsekund senere blev jeg overhalet af en meget ophidset han-
delsrejsende med en meget fin bil. En bil, der udstrålede selvtil-
lid. En bil, der blev passet og plejet over al måde.
Han dyttede, dækkene hvinede, og han tvang mig ind til siden.
Ulykken var, at mine ud-af-vinduet-hotdogs var havnet midt på
hans frontrude.

Jeg blev hevet ud af min lille røde Ford Fiesta, og så var festen
forbi. Han skældte mig huden fuld: “Dit store, fede læs. Hvad bil-
der du dig ind…”
Det sortnede for øjnene af mig, og de forbipasserende klaskede
sig på lårene af grin, da de så mig stå og rengøre forruden med
Savet-vådservietter. Det var så pinligt og ydmygende, men lige
meget hjalp det.

Tiden med hotdogs fra Sdr. Omme hænger også sammen med
tiden, hvor forretten altid var pandekager med fyld. Mange ting
har ændret sig: Pandekager med fyld er nu ophøjet til en dejlig
frokostret.

Fremgangsmåde
Alle ingredienserne til pandekagerne blandes godt, og dejen hvi-
ler i køleskab i en halv time. Bages på slip-let pande og afkøles
enkeltvis på bagepapir.

Fyldet tilberedes ved at varme mælken op og jævne til en tyk sovs
med Maizena. De rengjorte champignon eller asparges – hvis de
er fra dåse, hældes væden fra – varmes godt igennem i saucen
sammen med kyllingekødet. Smages godt til med salt og peber, og
der tilsættes en knivspids rørsukker.
Fyldet kommes i pandekagerne, som pakkes og lægges i et ildfast
fad med sammenføjningerne mod bunden og revet ost på top-
pen. Pandekagerne gratineres i ovnen. Retten egner sig godt til at
lave i forvejen og står i køleskabet, indtil den skal varmes lige
inden servering.

En enkel grøn salat med tomater serveres til.
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Culotte med honningporrer

Fremgangsmåde
Culotten befries for alt synligt fedt, krydres med salt og peber og
steges i ovnen i 45 minutter. De første 10 minutter ved 220 gra-
der, de sidste 35 minutter ved 190 grader. Hviler i 15 minutter
inden udskæring. Ved servering skæres kødet i meget tynde ski-
ver.

Porrerne renses, og det mørkegrønne skæres fra (gem det til
suppevisk, når du koger en kylling). Porrerne lægges i et ildfast
fad. Timiankvistene gnides mellem hænderne, således at blade-
ne drysser hen over porrerne, kvistene lægges ved. Honningen
lægges over, og der krydres med salt og peber. Hæld en anelse
vand ved. Bages 30 minutter ved 175 grader. Vend porrerne
undervejs og spæd med lidt vand eller spray let med olie, hvis de
bliver tørre. Læg evt. folie over de sidste 10 minutter, således at
porrerne ikke bliver mørke.

Culotte med
honningporrer

1 culottesteg – 
helst kalveculotte

havsalt og friskkværnet
sort peber 
8 porrer

2 spsk god 
lynghonning eller 

akaciehonning for en
mildere honningsmag

1 kvist frisk timian
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Pastaret Olsen

Denne pastaret fik jeg serveret på restaurant Olsen i København.
Den gjorde et stort indtryk på mig. 

Salaten er krydret med en dressing med ingefær og chili og kan
således laves i en mild og en stærk version, alt efter temperament.

Fremgangsmåde
Pastapennene koges og skylles med koldt vand og drypper af.
Kyllingebrysterne steges i ovnen i 40 minutter ved 200 grader i
ildfast fad og skæres i fine skiver. 
Marinaden laves af appelsinsaften, meget finthakket peberfrugt
og chili, fintrevet hvidløg, ingefær, salt og peber. 

Pasta, kylling og rejer vendes i marinaden.

Denne salat giver saft og kraft – ingefær og chili giver en “høj” for-
nemmelse – og indvortes gør den godt.

Pastasalat Olsen
Til 4 personer

300 g pastapenne

2 kyllingebryster

200 g drænede rejer

Marinade
1 dl friskpresset

appelsinsaft

1/2 rød peberfrugt

1/2 rød chili

2 fed hvidløg

2 tsk fintrevet frisk 
ingefær

havsalt og sort peber fra
kværn
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Chilideller med tomatsalsa og ris

Frikadeller, dét kommer vi ikke udenom! Danskerne elsker fars,
og frikadeller hører hjemme på det danske frokostbord.
Chilien, der kommer fra de sydligere og fremmede himmel-
strøg, har vi taget godt imod, og den stærke sag vinder større og
større indpas i de danske køkkener. 
Chili skal man lære at omgås, men har man først lært det, giver
den både en dejlig smag – og et udpræget velvære. 
Chili får blodet til at rulle – og i modsætning til de fede flæske-
frikadeller, der sætter sig om hjertet, får disse deller virkelig blo-
det til at spurte rundt i systemet.
Fordi kødet er magert og rørt med chili. 

Chilideller
Til 4 personer

400 g magert 3-6% 
(=3-6 g fedt pr. 100 g
fars) hakket kalve-,

svine- eller kalkunkød
– gerne en blanding af

2 eller 3 af arterne 
1 dl rå bulgur

4 finthakkede ska-
lotteløg

1 stor rød finthakket
chili, hvor indmaden

er fjernet
1 æggehvide

2 spsk skummetmælk
mel til farsen hænger

sammen
havsalt og sort peber

fra kværn
4 dl gode ris koges i
det dobbelte vand

4 store tomater
1 bdt frisk basilikum
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Fremgangsmåde
Bulguren skylles og koges som anvist. Rør farsen og form frika-
dellerne og steg dem i ovnen på bagepapir i ca. 30 min. ved 200
grader.

Risen koges. Tomaterne flåes ved at lave et kryds i “navlen”.
Derefter sænkes de ned i kogende vand et lille minut. Man kan
også bruge flåede tomater fra dåse. 
Vandet skal ikke koge med tomaterne, men det gi´r helt sig selv;
når tomaterne kommer ned i det spilkogende vand, sænkes tem-
peraturen, og inden den er steget igen, er tomaterne klar til at
komme op. Tomaterne tages op med en hulske og “pelses” – dvs.
skindet fjernes let og elegant. 

Tomaterne hakkes groft og blandes med grofthakket basilikum
og de nykogte ris, som krydres med salt og peber. Kendere af chili
kan også krydre med chilikoncentrat, frisk chili eller pulver, men
det kræver øvelse. Start med chilien i frikadellerne, og lad så risen
og tomatsalsaen være dét, som neutraliserer. Server bredbladet
persille til. Syltede hvidløg vil være en fortrinlig ledsager til retten.
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Danske grønne asparges med
mild kylling og sauce verte

Asparges er en rigtig forårsbebuder, hvis man altså holder sig til
den danske, grønne asparges. Spis danske grønne asparges i
sæsonen, som går fra maj – og afhængig af forårets varmegrader
– til Skt. Hans. Asparges er enkle at tilberede, kan spises rå i sala-
ter eller dampet i meget kort tid (ca. et minut) i letsaltet vand.
Asparges gøres i stand, ved at man vrikker den nederste del af
stænglen og der, hvor aspargesen knækker naturligt, deles det
brugelige fra det ubrugelige.

Fremgangsmåde
Kyllingeinderfileterne blandes med friskhakket basilikum, salt
og peber og bages i en kokotte i ovnen ved 200 grader – eller i
vandbad – i ca. 30 minutter.
Saucen laves ved at røre mælkeproduktet godt med rapsolie, de
finthakkede krydderurter, salt og peber. Aspargesene dampes ca.
et minut i letsaltet vand. Serveres med brøndkarse, godt hvidt
brød eller en ny dansk kartoffel.

Grønne asparges
Til 4 personer

20-40 danske grønne
asparges

4-500 g kyllinge-
inderfileter

frisk basilikum
havsalt og hvid peber

Sauce verte
250 g fromage frais

0,5%
1 tsk rapsolie

friske, milde krydder-
urter som f.eks.

brøndkarse, bredbla-
det persille eller dild
havsalt og friskkvær-

net sort peber
pynt: evt. brøndkarse
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Pasta med asparges og fjordrejer

Er der noget årstidsbestemt mad, der kan gøre mig blød i knæ-
ene, så er det danske grønne asparges og fjordrejer. Her i en
kombination med spinatpasta og masser af dild. Jeg serverer ret-
ten med en dejlig kold sauce, mild og ikke prangende, fordi der
skal gøres plads til smagen af fjord og jord – rejer og asparges.
Når jeg har ladet mængden af rejer og asparges stå åben, er det
fordi, det i sæsonen nærmest er en menneskeret at spise ad libi-
tum af noget så low fat som asparges og rejer.
Kom rejerne i tre liter spilkogende vand med en spsk. salt og en
spsk. rørsukker. Når vandet er i kog igen, tages gryden af komfu-
ret, og rejerne står et minuts tid. Skylles godt med koldt vand og
pilles. Rejerne kan også købes kogte og pillede hos fiskehandle-
ren.

Fremgangsmåde
Gør asparges i stand – skyl dem og knæk stængelen, der hvor den
naturligt knækker, når man bøjer den lidt frem og tilbage. Kog
pastaen, og kom imens aspargesene i letsaltet, kogende vand et
minut. Anret pasta og asparges i et fad eller direkte på tallerke-
nen og kom rejer og dild over.  Rør den kolde sauce og server
den til. 

Pasta med asparges
til 4 personer

1 pakke frisk 
spinatpasta

200-400 g pillede 
fjordrejer

(ca. 1 kg upillede)
20-40 danske grønne

asparges
en stor buket frisk dild
havsalt og friskkværnet

sort peber
rørsukker

500 g fromage frais
0,5%

lidt klippede dildspidser
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Grøn pastaret med ricottaost

Jo længere jeg kommer i mit fedtfattige univers, jo større bliver
behovet for små åndehuller uden kød, fisk eller fjerkræ. Her en
ret med italiensk islæt takket være brødkrummerne og den her-
lige ricottaost.

Fremgangsmåde
Spaghettien koges. Brødkrummerne vendes med presset hvid-
løg og ristes gyldne på bagepapir i ovnen. Savojkålen snittes fint.
Spray en wok eller stor pande med olie, det blødgør kålen og
tilføjer retten lidt sundt fedt. Vend kålen i den varme wok og
tilføj lidt vand under processen, så kålen blancheres. Tilsæt ore-
gano, spaghetti, ricotta og brødkrummer løbende og i nævnte
rækkefølge. Smag retten til med salt og peber.

Pyntes med frisk basilikum.

Grøn pastaret
Til 4 personer

400 g spaghetti

et halvt savojkål

200 g brødkrummer

3 fed hvidløg

1 buket frisk oregano

4 spsk ricottaost

havsalt og friskkværnet
sort peber

jomfruolivenolie fra
spray
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ForretterForretter
Forretter er en lidt underlig størrelse, fordi de egentlig hører
festmåltiderne til. Altså noget vi ikke bruger i hverdagen, men
når vi har gæster. Når jeg er ude at spise, så vælger jeg ofte to
forretter i stedet for forret og hovedret. Forretter egner sig
også godt som frokostretter – det er op til den, som byder. I
fænomenet suppe, steg og is er suppen forretten, men den er
jo ekstremt mættende, fordi den kan have en stor volumen. 

Apropos volumen, så er jeg sikker på, at ud over at vi i vore
gener kan have lyst til at søge de fede spiser, og at vi kan have
mangel på lyst til fysisk aktivitet, så kan vi have et uidentificeret
volumengen. Altså ud over at vi er født med lyst til fede spiser
og mangel på lyst til bevægelse, så har vi det med at skulle have
meget. Less is more, siger Oprah Winfrey, og hvor har hun ret
– mindre giver mere fylde i livet. Minimalisme tror jeg det hed-
der med et andet ord. Hvorfor spiser vi, der har lyst til fedt og
mangel på lyst til bevægelse, også altid meget mere – det er her,
volumengenet kommer ind.  Vi spiser hurtigt, og vi sørger for
en “sniger” mellem første og anden gang, fadene bydes rundt,
således at vi spiser 3. portion, når andre uden dette volumen-
gen spiser anden portion. Vi kan ikke få nok, vi propper os
med store – alt for store – mængder. INDTIL vi i en indre dia-
log beslutter os for at ændre på den adfærd, som er medfødt,
og som vi har levet med i en årrække. For mit vedkommende
strakte den sig til det 42. år. At ændre en indgroet adfærd tager
tid, men livet ligger for vore fødder. Starten på resten af dit liv
starter lige nu. 

Hvis vi indretter en gennemsnitsdagskost godt med hensyn til
energifordeligen på dagen og fordelingen mellem fedt, kulhy-
drater og proteiner, så er der måske plads til at nyde lidt mere.
Og så fordøjes maden også bedre – det giver stort velbefinden-
de. At nyde, at smage, at fordøje – både det fysiske og det psy-
kiske.
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Varm pastasalat med 
laks og rucola

Her er den helt sublime og ultimative varme pastasalat! Det
krævede mange forsøg, inden det lykkedes at få et godt fedtfat-
tigt resultat, men da det så var lykkedes, var den simpelt hen så
god!
Så meget bedre end den “fedtede” version, at jeg var nødt til at
lave en prøvesmagning med begge udgaver. Mine nære og kære
er nu ikke længere i tvivl om, at fedtfattig mad hitter, både når
man vil tabe sig, og når man vil være sund. Og jeg må indrøm-
me, at jeg når uanede højder, når noget virkelig lykkes: Vi men-
nesker samler på sejre.

Fremgangsmåde
Pastaen koges. Skalotteløg sauteres i hvidvin. Laksen skæres i
strimler og kommes i. Varmes godt igennem. Fromage blanc
piskes og varmes i vandbad og olie samt tomatpuré kommes i.
Det hele blandes under omrøring, og de varme pastapenne ven-
des i. Smages til med salt og peber. Lige inden servering vendes
rucolasalaten i, og retten portionsanrettes.
Lune flutes serveres til.

Varm pastasalat
Til 4 personer

400 gram pastapenne –
gerne frisk pasta

2 finthakkede 
skalotteløg

2 dl tør hvidvin
250 g fromage blanc

0,5%
1 tsk god olivenolie
1 barneskefuld kon-
centreret tomatpuré

200 g røget laks
1 bundt rucolasalat

havsalt og sort peber
fra kværn
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Polenta på sprød salat 
med melon og røget mørbrad

Polenta er groftmalet majsmel, som koges, formes og afkøles.
Skæres ud, som her i harlekinstykker, for så at blive ristet. Polenta
fås i supermarkeder og helsekostforretninger. Det kræver lidt snil-
de og frem for alt opmærksomhed at arbejde med polenta.
Resultatet bliver også herefter. Polenta er et alternativ til brød, for
ligesom pasta, bulgur og cous cous er polenta lavet af korn; hvede
og majs. Til polentaen her har jeg valgt den salte, røgede mørbrad
og den meget fine, neutrale, lidt søde cantaloup-melon. På en salat-
bund. Det er en god idé at koge polentaen på forhånd og have den
stående på køl, så er den nem at arbejde videre med. 

Fremgangsmåde
Polentaen koges i en liter letsaltet vand. Drys den langsomt i det
kogende vand under konstant omrøring. Tag gryden af varmen
efter et minut og hæld polentaen over i en tærteform beklædt med
bagepapir. Konsistensen skal være som grød. Lad den afkøle. 
Skær mørbraden i strimler og rist den på en slip-let pande.
Skær polenta i harlekintern og rist den på samme pande, hvor spo-
rene af mørbraden gerne må være. Rist ved middel varme.

Melonen skæres i tern eller som her i små kugler, hvis man har en
lille kugleske.
Dressingen røres eller køres i en blender og serveres til.

Polenta
Til 4 personer

250 g polenta
200 g røget mørbrad –

svin, okse eller kalv
1/2 melon, gerne

cantaloup
gode salater – frisée,
feld, iceberg, romani

Dressing
fromage frais 0,5%, evt

en tsk god olie, lidt
citronsaft, havsalt, fri-
skkværnet sort peber

og lidt rørsukker
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Ceasar´s salad Ceasar’s salad
Til 4 personer

1-2 romani salathoveder
100 g revet parme-

sanost

Brødcroutons
tern af daggammelt

brød
1-2 fed friskpresset

hvidløg
havsalt og friskkværnet

sort peber
spray af god olivenolie

Dressing
250 g fromage frais

0,5%
saft af 1/2 citron

lidt friskpresset hvidløg
havsalt, friskkværnet

sort peber og lidt 
rørsukker
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Ceasar´s salad er min favorit. Og netop derfor bestiller jeg den
altid på rejser fremmede steder, men med dressing “on the side”.

Drik en god, kølig Chardonay til - fyldig og livlig med cremet
aroma. Den supplerer Ceasar´s salad perfekt, og gør måltidet til
en sanselig oplevelse.

Romanisalat er et must i denne ret. Den passer perfekt, og jeg
undlader at lave Ceasar´s salad, hvis jeg ikke kan skaffe romani-
salat.

Fremgangsmåde
Romanisalaten rengøres og skæres i strimler, og osten rives heno-
ver – evt. i store tynde flager. Brødcroutonerne laves ved at ingre-
dienserne blandes i en skål, hvorefter croutonerne ristes på en
pande med spray af olivenolie eller i ovnen på en bageplade med
bagepapir og spray af olivenolie. Salaten anrettes i store dybe tal-
lerkner.

Tip
Grillet kyllingebryst og/eller sprødristet parma er perfekt fyld til salaten.
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Laks på sprød salatbund 
med dildcreme

Fremgangsmåde
Salaten skylles og anrettes på et fad, laksen skæres i strimler, der
rulles om en finger og anbringes på salatbunden som rosetter.

Ingredienserne til dildcremen køres i en blender ved høj fart, til
den er vårgrøn, og den smages til. Denne dildcreme bliver en
stor succes, så lav rigeligt af den. Den er også en fin ledsager til
rejer i flok.

Ud over laksen i rosetter kan man supplere med kogt, afkølet
spaghetti i små rosetter.

Laks på sprød salatbund
Til 4 personer

300 g røget laks – vælg
Østersølaksen

salater: frisée, rucola,
feld

Dildcreme
250 g fromage frais

0,5%
lidt citronsaft

1 bundt frisk dild
sød sennep 

havsalt og sort peber
fra kværn
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Italiensk tomatsalat

Denne forret hvor den traditionelle friske mozarellaost er skiftet
ud med mager feta i tern, er enkel og frisk,  Det gør den ikke rin-
gere, tværtimod. 

Fremgangsmåde
Tomaterne skives og lægges som bund på tallerknerne.
Rucolasalaten skylles og tørres – evt. i salatslyngepose – hvorefter
den fordeles over tomatskiverne. Feta salatternene fordeles lige-
ledes, og dressingen røres og dryppes rundt over salaten.
Slutteligt pyntes med en ordentlig buket frisk basilikum i midten.

Italiensk tomatsalat
Til 4 personer

4 store tomater
1 bundt rucolasalat

1 bæger feta salattern
1 stort bundt frisk

basilikum

Dressing
4 spsk. balsamico-

eddike
1 tsk god olivenolie

1 finthakket skalotteløg
havsalt, sort peber fra

kværn og 1 tsk 
rørsukker
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Bjergbondens salat

Denne forret fik jeg første gang midt i 80´erne hos nogle gode
venner. De havde været på vinrejse i Frankrig – hvilket var meget
populært dengang – og havde lært et og andet. Ud over
Bjergbondens salat fik vi, blandt meget andet godt, pil-selv-rejer
og fasan pakket ind i vinblade.

Fremgangsmåde
Halver salathovederne, skyl dem og læg dem til tørre på et viske-
stykke. Skær mørbrad og soltørrede tomater i tern og rist dem
på en tør pande eller i ovnen på bagepapir. Rør balsamicoeddi-
ke med lidt olivenolie til dressingen. Placer de halve salathove-
der på en tallerken og læg lunt kød og tomat over for til sidst at
hælde dressingen ned i salathovedet.

Bjergbondens salat
Til 4 personer

2 hjertesalathoveder
200 g røget svine-,
kalve- eller okse-

mørbrad
8 soltørrede tomater

Dressing
balsamicoeddike

her vil en anelse god
koldpresset olivenolie

gøre sig rigtig godt 
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Sprød salat med 
andebryst og tranebær

De fleste mennesker har den opfattelse, at andesteg er et fedthel-
vede, som de skal holde sig langt fra, hvis de har meldt sig under
de fedtfattige faner. Jeg kan kun give dem ret, hvis det er et must,
at skindet er inkluderet i “festen”. Derimod er et andebryst, tilbe-
redt uden skind, en dejlig spise. I et andebryst med skind kan
88% af kalorierne henføres til fedt, hvorimod tallet svinder til kun
38%, hvis skind og fedtkrøs er fjernet. Det er dog stadig en hel
del. Og for god ordens skyld: Skind og fedtkrøs fjernes inden til-
beredning. Det er altså ikke nok at stege brystet med skind og
krøs og så fjerne det, inden man sætter tænderne i brystet.

Sprød salat 
med andebryst
Til 4 personer

ca. 400 g andebryst 
havsalt og peber fra

kværn
gode salater som

frisée, rosso, iceberg,
feldsalat

ca. 60 g soltørrede 
tranebær

1 ubehandlet appelsin

250 g fromage frais
0,5%

appelsinsaft, akacie-
honning, havsalt og
sort peber fra kværn
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Min far er jæger, og derfor har ænder været en naturlig del af
min madkultur livet igennem. Min far græder, når han ser, at jeg
fjerner alt det, som efter hans og mange andres mening giver
hele smagen. Jeg vil ikke give ham ret, og det er ikke kun, fordi
jeg forbyder mig selv fedtet. En kendt tv-kok har kritiseret os
fedtfattige kostvejledere for at fjerne den gode smag fra maden.
Han siger, at ande- og gåsefedt hører julen til. Det hele handler
bare om at rejse sig fra bordet og løbe en tur i skoven. Jeg ken-
der ingen, der hverken har lyst endsige kræfter til en heftig
løbetur efter ande- og gåsefedt. Jo, denne kendte tv-kok, han er
nok lige præcis undtagelsen…

Fremgangsmåde
Andebrystet befries for skind og fedtkrøs, krydres med salt og
peber og steges i ovnen i ca. 20-30 minutter ved 200 grader.

Salaten rengøres og toppes på tallerkenen. Andebrystet skæres
i tynde skiver. Skær lidt skråt, så du får større skiver. Læg kødet
på salaten og fordel appelsinjulienne og tranebær harmonisk.  
Der blendes en dressing af fromage frais, appelsinsaft fra den
appelsin, som vi lavede julienne af, lidt akaciehonning, salt og
peber. 

Godt hvidt brød serveres til.
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Vintersuppe

En ret, der sagtens kan spises hele året. I navnet ligger dog, at den
er god at spise sig varm på på en kold vinterdag og hovedsageligt
bygger på vintergrønsager.

Suppen smager vidunderligt, og der er meget mad i den. Endelig
er det en suppe, som man kan have stående på køl og spise meget
af så ofte man ønsker det. Den renser “systemet” og stimulerer
stofskiftet. I USA findes der en variant, som er kogt på købebou-
illon, hvilket er fuldstændig unødvendigt. Tingene smager hver
for sig og samlet af nok i sig selv. I øvrigt har jeg aldrig rigtig fat-
tet det store forbrug af bouillonterninger. I USA kalder man sup-
pen en rigtig fatburner, hvilket nok er at tage munden lidt for
fuld. OK, hvis den spises i forbindelse med en god spadseretur, en
cykeltur måske eller fitness/aerobic.

Kog en portion, stil noget på køl, frys noget ned og spis dig til vel-
være med denne suppe. 

Det bør også nævnes, at den hører til blandt de nemme retter, der
kan eksperimenteres med i det uendelige med hensyn til ingredi-
enser og tilbehør.

Vintersuppe
Til 4 personer

1 hvidkålshoved

6 zittauerløg

2 grønne pebre

1 bundt bladselleri

5 hjemmeflåede 
tomater

eller en dåse flåede
tomater

salt og peber

evt. lidt frisk timian

En god stor
suppegryde
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Fremgangsmåde
Rengør og snit alle grønsager. Dæk dem med vand i en stor
gryde og sæt dem til at koge med et par spiseskefulde salt. Efter
15 minutter tilsættes de flåede tomater, og suppen koger færdig
på yderligere 15 minutter. Smag til med salt, peber og frisk timi-
an. Pyntes ved servering evt. med bredbladet persille.

Suppen kan tilsættes kogte ris eller udblødte, kogte hvide bøn-
ner efter behag.

Spises med godt hvidt brød. Er man hvidløgsfreak, så prøv at
tage skiver af daggammelt brød, smør det med presset hvidløg
og sæt det i ovnen en 10 minutters tid ved 200 grader. Og nyd
så lige duften, der spreder sig i hjemmet i forbindelse med
denne tilberedning.
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Blomkålssuppe

Blomkålssuppe hører efterhånden til blandt de sjældne supper,
men er den måde, hvorpå jeg helst spiser blomkål. I det hele taget
er kålsupper skønne, og blomkålen får klart topkarakter hos mig.
Der er meget sommer over blomkålen, men da det er os selv, der
skal årstidsbestemme grønsagerne, fordi fødevarebranchen udby-
der stort set alt hele året rundt, kræver det fornemmelse for god
smag, nemlig den gode smag, der forstærkes i forbindelse med
low fat-produktion.
I denne variation bibringer jeg således blomkålssuppen den gode
10+ danbo fra Dybbækdal og friske danske radiser i fine skiver,
afsluttet med purløg – i snittet form eller raffineret dekoreret
med et par lange stængler. Der suppleres med purløg og radiser i
små skåle.

Fremgangsmåde
Blomkålshovedet deles groft og lægges i en gryde. Kogende vand
hældes ved og suppen koger i 15 minutter. Hvidvinen tilsættes, og
når suppen er i kog igen, tages den af varmen. Suppen køres igen-
nem en blender eller food-processor, og fromage blanc tilsættes
under fart. Suppen varmes godt igennem og smages til med salt
og peber. Suppen portionsanrettes i varme tallerkener, hvor osten
placeres i bunden af tallerknen. Pyntes med radiser og purløg.

Tip
Crisp af ristet røget mørbrad eller kalkunbacon on the top.

Blomkålssuppe
Til 4 personer

1 stort blomkålshoved
1 l kogende vand
2 dl l tør hvidvin

250 g fromage blanc
0,5%

200 g revet 10+ danbo
2 bundter radiser

1 stort bundt purløg
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Klar suppe med boller 
og ristimbale

Fremgangsmåde
Hanekyllingen pelses, det vil sige, at skindet fjernes, og den
koges i rigeligt vand. Urterne til suppevisken gøres i stand og
koges med i en time. Suppes sies og stilles på køl natten over.
Næste dag fjernes det fedtlag, som har lagt sig øverst. Nu varmes
suppen op igen og smages til med salt og peber.

Tilbehøret gøres i stand og dampes i fem minutter.

Der formes små kødboller af det hakkede kød, og de kommes i
kogende, letsaltet vand og tages op, når de kommer op til van-
doverfladen.
Suppen serveres rygende varm med boller og grønsager.

Ristimbale
Risen koges i en dobbelt portion letsaltet vand. Lige inden rise-
ne er færdige, kommes rosiner og letdampede gulerødder ved.
Massen kommes i en form og anrettes på en tallerken. Timbalen
behøver kun at være lun.

Klar suppe 
Til 4 personer

1 god hanekylling
suppevisk af:

porretop, et par løg, 
en persillerod, et par
skiver selleri og 1 stor

gulerod
havsalt og friskkværnet

sort peber

Tilbehør til suppen
2 gulerødder i fine tern
1 persillerod i fine tern

1 porre i grove
julienne

200 g 3-6% hakket
kalv, okse eller gris

Ristimbale
4 dl ris

2 spsk rosiner
1 gulerod i små tern
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Aspargessuppe med fjordrejerAspargessuppe
Til 4 personer

2 bundter grønne
asparges

vand, havsalt, friskk-
værnet sort peber
1 spsk god olie

4-8 spiseskefulde fri-
skpillede fjordrejer –

100-200 g

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



83

Jeg har fundet de bedste af årstidens råvarer til sommerens
suppe. Grønne asparges kogt, blendet og serveret med aspar-
geshovederne og fjordrejer. Den danske aspargessæson slutter
omkring sankthans, så det er med at være der. Fjordrejerne kan
man selv stryge (fange) og koge, men de kan også købes rå eller
kogt hos fiskehandleren. Pillede fjordrejer er dyre, det er ganske
enkelt timelønnen for pilleriet, der koster. Rejepilning tager tid,
men det er hyggeligt – gør det til en dyd. Sæt dig sammen med
nogen eller alene og få noget godt ud af det. Belønningen er
stor.

Suppen er dedikeret til Oprah Winfrey.

Fremgangsmåde
Knæk aspargesenderne af, der hvor de naturligt knækker, når
man bøjer dem let. Skær aspargeshovederne fri. Skær resten i
stykker og kog dem i en halv liter vand i fem minutter. Blancher
aspargeshovederne i et par sekunder i en anden halv liter let-
saltet kogende vand, som gemmes og bruges under blendnin-
gen. Blend suppen og tilføj vand og olie efter ønske. Meningen
er, at suppen skal fremstå som en tyk suppe, men valget er dit.
Smag suppen til med salt og peber og anret den med asparges-
hovederne og fjordrejerne. Dejligere mad er svær at finde – det
er så dansk og så dejligt. 
Jeg serverer ikke brød til, men dejlig hvidvin og masser af mine-
ralvand med ubehandlede citronskiver i.
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Speciel banansuppe fra CaribienBanansuppe
Til 2 personer

Vælg din gæst
med omhu
1 liter vand
5 stjerneanis

2 stykker kanel
1 stang vanille, delt

og opslidset
1 rød chili, deles på
langs og kernerne 

fjernes
1/2 dl rørsukker

1 dl mørk caribisk
rom

1 banan
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Denne suppe er en meget speciel suppe. Jeg fik den serveret
sammen med mange velsmagende tapas – under en dejlig sam-
tale. Det er Hans’ datter Sita, der har bragt denne suppe for
dagen. Og tak for det! For det første er det ikke noget, man
springer ud i, hvis man er traditionsbundet. Jeg havde ikke
modet og fantasien, før suppen stod foran mig. Banansuppe er
noget helt andet, end man umiddelbart forestiller sig. Det er lidt
en kærlighedssuppe, ikke en forret til en større fest, den kræver
intimitet. Og den tager tid – otte timer!
Har du ikke det, så glem det.
Suppen er god at forkoge, opbevare køligt, for så at blive varmet
godt op inden servering. Og bananerne, ja, de koger ikke med
de otte timer, de kommer i 10 minutter før – lige inden serve-
ring.

Fremgangsmåde
Vand, stjerneanis, kanel, vanille og chili koger meget sagte i otte
timer. Den sidste time koger rørsukker og rom med. 10 minut-
ter inden en rygende varm suppe serveres, fjernes chilien og en
skivet halv banan kommes i suppen, og lige inden servering
kommes den sidste skivede halve banan i.
Velbekomme og god fornøjelse, det er en oplevelse, man aldrig
glemmer. Men husk tid, sted og stemning er altafgørende.
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Paté med indbagt 
røget svinemørbrad

Denne paté er guld – og så er den bedst på anden-
dagen. I hvert fald skal den være afkølet, når den skæres.
Pateen serveres på sprød salatbund, evt. med waldorfsalat, froma-
ge frais-dressing med hvidløg og krydderurter eller med stuvet
savojkål. Der pyntes med brøndkarse eller bredbladet persille. Og
glem ikke at servere et godt hvidt brød til.

Fremgangsmåde
Skyl og kog bulguren. Pil og hak skalotteløgene. Skyl og hak timi-
an. Bland farsen af kød, bulgur, skalotteløg, æggehvider, mælk og
hvedemel (rør til farsen hænger sammen). Der krydres med timi-
an, salt og peber. Ikke for meget salt, da mørbraden er salt i sig
selv.
Læg lidt fars i bunden og skær mørbraden til, så den passer i
længden, og læg den ned i formen. Resten af farsen lægges i og
glattes på overfladen med en dejskraber. Bages i ovnen ved 190
grader i en time. 15 minutter før pateen er færdig, lægges de
rensede svampe som et låg, og pateen bages færdig. (Vælges
champignon, skæres de ud i skiver).

Paté med 
svinemørbrad

200 g magert svine-
eller kalvekød, hakket

200 g magert kalkun-
kød, hakket

100 g bulgur

4 skalotteløg

2 æggehvider

1/2 dl skummetmælk

2 spsk hvedemel

frisk timian

salt og peber

1 røget svinemørbrad

4 østershatte eller 10
champignon

Pateen bages i en
aflang patéform eller i

en 2 liters
aluminiumsform
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Dampede blåmuslinger 
med urter

Muslinger serverer man ikke for mennesker, som man ikke ved
om “er til muslinger”. Enten “hader man” eller også “elsker
man”. Tilhører man den første gruppe, er der muligheder for at
ændre den holdning – prøv selv!

Første gang, jeg fik blåmuslinger præsenteret i et privat hjem,
blev de tilberedt fra bunden – vi var faktisk selv med hele vejen
– også til at lave den hjemmelavede mayonnaise. 
Det var en god øvelse, fordi det gav indsigt i, hvor simpelt det er
at tilberede blåmuslinger. Desuden fandt jeg ud af, hvor meget
olie der er i mayonnaise.

Dampede blåmuslinger 
Til 4 personer

1 kg blåmuslinger
2 rødløg i både

2 gulerødder i skrå 
skiver med stor flade

1 pastinak (porre,
selleri eller persillerod)

i mundrette stykker
4 fed hvidløg

4 flåede tomater
1 flaske hvidvin

havsalt og peber fra
kværn
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Det påvirkede mig nu ikke synderligt. Jeg syntes bare, det var
skønt selv at kunne lave mayonnaise – og det gjorde jeg så i mange
år. Vi taler nemlig om et muslingegilde i Skanderborg i 1978 hos
en lokal ejendomsmægler og hans kone, som var habile kokke
begge to. Desuden var de pænt slanke, fordi de forstod at sætte
grænser.
Det tog mig så 15 år at lære, og det må være beviset på, at ingen-
ting er for sent.

Fremgangsmåde
Løg, gulerødder og pastinak sauteres i en gryde. Når de bider i
bunden af gryden, tilsættes lidt af hvidvinen. De flåede, hakkede
tomater og hvidløg tilsættes. Koges godt sammen i et par minut-
ter og simrer videre i i alt otte minutter. Smages til med lidt salt
og peber. Kom resten af hvidvinen i og kog op. 
Kom muslingerne i, efter at de er renset under rindende vand
med en hård børste eller ståluld. De muslinger, der har åbnet sig,
og som ikke lukker sig ved den hårdhændede behandling, skal
kasseres. Ligeledes skal de muslinger, som ikke åbner sig under
kogningen, kasseres. 

Det hele koger nu i fem minutter – til muslingerne åbner sig. 

Portionsanrettes med væden og pyntes med en fed dusk rucola-
salat, dild eller bredbladet persille. Server godt hvidt brød til.
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Fiskerulle med kål og dildcreme

Dampet fisk med lækker ledsagelse – serveret koldt med kold
creme til – er altid en meget fin og appetitlig forret. Den er god,
når der “er røg i køkkenet”, fordi den kan laves på forhånd,
anrettes og stilles koldt. 

Fremgangsmåde
Cremen laves og stilles koldt.
Salaten skylles og lægges til tørre.

Fiskefileterne rengøres og tørres let med et viskestykke. På file-
ten lægges den rengjorte kål eller spinat – og den rulles.
Dampes i ovnen i ildfast fad med hvidvin i 20 min. ved 200 gra-
der. Afkøles.
Portionsanret med dildcremen som bund, herpå lille salattop,
hvorpå fiskerullen anrettes, en plus en halv skåret skråt til hver.
Pyntes med en krydderurtbuket. Kan ledsages af hvidt brød.

Fiskerulle med kål
Til 4 personer

6 rødspætte- eller
rødtungefileter

1 savojkål eller 1 god
portion frisk spinat

1 dl hvidvin
frisée og radicchio

salat
frisk krydderurt til pynt

Dildcreme
250 g fromage frais

0,5%
1 stort bundt dild
1 spsk sød sennep

1 tsk olivenolie
1 spsk citron- eller

limesaft
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Hummerhaler i kokotte 
med hvidløg

Denne ret er en hyldest til de kvinder fra Skagen, som jeg havde
på et kursus i Hjørring. Overalt i Danmark, hvor jeg har præs-
enteret min fedtfattige version af boller i karry, er den blevet
modtaget med begejstring, men kvinderne fra Skagen bad om
et alternativ til al den dyre fars – noget, der lugtede lidt af fisk.
De står ofte i hummerhaler til knæene.
Om jeg kunne! Boller i karry fik en Skagens-version:
Hummerhaler i karry. 
Disse kvinder gjorde – ligesom alle de andre gæve kvinder jeg
har mødt igennem mit arbejde i hele landet – et stærkt indtryk
på mig. Deres åbenhed, humor, tillid, respekt og tro på livet har
virkelig imponeret mig. 

Hummerhaler
Til 4 personer

400 g hummerhaler
1 rød peber eller chili
100 g revet danbo 10+
2 spsk fromage blanc

0,5 %
havsalt og friskkværnet

sort peber

Karry-creme
250 g fromage blanc

0,5%
1 spsk god fransk sen-

nep
1-2 fed presset eller fint

revet hvidløg
karry af god kvalitet

lidt citronsaft
havsalt, friskkværnet

sort peber og lidt
rørsukker

frisée salat – eller
anden sprød

velsmagende salat
rødløg i både 

cherrytomater i halve
flutes
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Ikke at mændene ikke har gjort indtryk. Tværtimod. Når der
endelig møder mænd op på mine kurser eller til mine foredrag,
får de lidt ekstra opmærksomhed, og de er også søde til at sige
noget til hovedet af mig: “Hvis du lige gider at trække luft et øje-
blik, så kunne jeg godt tænke mig at stille et spørgsmål eller
komme med en kommentar!” 
Det er herligt med så umiddelbar respons.

Hummerhaler købes friske på havnen eller hos fiskehandleren.
De kan også købes frosne i supermarkeder. 

Fremgangsmåde
Hummerhalerne blandes med den meget finthakkede røde
peber eller chili og anbringes i en kokotte. Fromage blanc røres
med reven ost og hvidløg, der lægges som en dyne over hum-
merhalerne. Stilles i ovnen ved 200 grader i 15 minutter. 

Karrycremen røres/piskes godt.
Salaten rengøres og anrettes på tallerken. Kokotterne serveres
enten på salatbunden, hvor der gøres plads til den eller ved
siden af. Karrycreme, rødløg, cherrytomater og lune flutes ser-
veres til.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



92

Grillede jomfruhummere 
med tusind øer

– tilegnet kvinderne i Skagen, der i perioder ikke ved, hvad de
skal stille op med “det kravl” (siges med stolthed i stemmen), som
vi andre anser for en ren og stor nydelse.

Fremgangsmåde
Man kan vælge at flække jomfruhummeren før eller efter turen i
ovnen. Det er naturligvis – på grund af varmen – nemmest at gøre
inden. Det gøres ved – med en meget skarp kniv – at flække
rygskjoldet i midten. Man kan få sin fiskehandler til at vise tek-
nikken eller få ham til at gøre arbejdet for sig. Når jomfruhum-
meren er flækket, skal man finde hjerne- og tarmsystemet, som
fjernes.
Dressingen laves ved at blande alle ingredienserne, f.eks. i blen-
der ved stor fart. Dressingen “sætter sig godt” på køl, og egner sig
derfor fint til at lave i god tid i forvejen.
Jomfruhummerne gøres i stand og sættes i en meget varm ovn, ca.
225 grader i ca. 5-7 minutter.
Icebergsalaten gøres i stand og anrettes på en tallerken sammen
med lakserognene.
Jomfruhummerne anrettes på salaten, og dressingen serveres til
sammen med godt hvidt brød eller evt. lidt frisk kogt pasta (bånd)
vendt i meget fintsnittet rucolasalat.

Jomfruhummer
Til 4 personer

8-16 jomfruhummere,
afhængig af hvor stor

forretten skal være
havsalt, friskkværnet

sort peber 
knust hvidløg, så meget

som man lyster, 
f.eks. 4 fed

1/2 fintsnittet iceberg
salathoved

4 spsk lakserogn

Dressing
250 g fromage frais

0,5%
1 spsk koncentreret

tomatpuré
1 spsk citronsaft

2 spsk hvidvinseddike
(ønsker man en lidt
stærkere smag, kan

man vælge Worchester-
sauce eller balsamico-

eddike)
havsalt, friskkværnet

sort peber og lidt 
rørsukker

evt. 1-2 tsk god olie
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Spinattimbale med 
havtaske og rejebisque

Bisque er en suppe, der er tilberedt på hummerkraft eller lig-
nende, og som pr. definition er smør- og flødebaseret, men
sådan behøver det ikke at være. En god fond – som her hum-
merfond fra Touch of Taste – med lidt skalotteløg, velafdryppe-
de rejer, der blendes med fromage frais.

Fremgangsmåde
Fisken dampes i ovn (10 min ved 200 grader i ildfast fad) eller i
gryde, til den er kridhvid og dermed mør. Spinaten skylles og
renses godt, kommes i en gryde og sættes over ved svag varme
og krydres let med havsalt og hvid peber.
Når den er reduceret og mør, afdryppes den og tørres let i et
viskestykke og fordeles sammen med den dampede fisk i en
timbale – brug en metalringform eller en porcelænskokotte.
Til bisquen kommes de finthakkede skalotteløg i en gryde, og
når de bider i bunden af gryden, tilsættes en dl vand og hum-
merfonden. Koges op, og rejerne kommes i. Koges op igen og
tages af ilden og blendes med fire spsk. fromage frais. Når bis-
quen og spinattimbalen er anrettet på tallerken, pyntes med
rejer i skal og frisk dild.

Spinattimbale
til 4 personer

200 g havtaske eller
torsk

1 stor portion/pose
frisk spinat, som 

reduceres til de 4 små
timbaler, som vi har

brug for her
100 g velafdryppede

rejer uden skal
100 g friske rejer med

skal
2 skalotteløg

1 1/2 spsk hummer-
fond – Touch of Taste

1 dl vand
4 spsk fromage frais

0,5%
frisk dild

havsalt og friskkværnet
sort peber
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Rucola med 
hvidvinsdampet torsk

Rucola med hvidvinsdampet torsk og nødder er en alternativ for-
ret til nytårsaften, som egner sig til dem, der ikke spiser østers.

Fremgangsmåde
Rucolasalaten skylles og tørres godt og vendes i olivenolien.
Fisken dampes i en 200 grader varm ovn i 10 minutter. (Lægges i
et ildfast fad og dryppes evt. med lidt hvidvin eller lidt citronsaft).
Fisken afkøles og pilles i grove stykker. Hasselnødderne ristes på
en tør pande og gnides mellem hænderne, så hinderne forsvin-
der. Bland fisk og nødder med salaten og anret på en tallerken. 

Rucola m. hvidvins-
dampet torsk
Til 1 person

en stor buket rucola-
salat

et par dråber citronoli-
venolie (eller en blan-
ding af olivenolie og

citronsaft)
ca. 8 hassel-
nøddekerner

100 g fisk: sej eller
torsk

et par spsk hvidvin 
eller citronsaft 
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Blinis med marineret 
stenbiderrogn

Blinis er pandekager – små pandekager – bagt på for-
skellig vis rundt omkring på kloden. De er vejen til succes blandt
børn og voksne. 
Der er nok ingen forældre, der er blevet afvist, når de har for-
søgt at bringe børn til ro med pandekager. Pandekager optræ-
der i eventyr, på gader og stræder ved festlige lejligheder –
gerne fyldt med alverdens ting og sager. Også i daginstitutioner,
i ungdomsklubber, hos unge og blandt gamle er de elskede,
søde som salte, fede eller fedtfattige.

En pandekage er en slags brød – et lidt pikant brød i en sublim
form med mange variationsmuligheder. Men lad mig her præs-
entere blinis’en, som den lille pandekage kaldes. Hvem husker

Blinis med marineret
stenbiderrogn
Til 4 personer

3 dl skummetmælk
25 g gær
1 helt æg

250 g fromage blanc
0,5%

1/2 tsk rørsukker
1 tsk havsalt

100 g boghvedemel
eller durumhvedemel

125 g hvedemel
2 æggehvider

spray af god olie

200 g stenbiderrogn
2-3 finthakkede rødløg

saft af 2 citroner
friskhakket dild

havsalt og friskkværnet
sort peber
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ikke Blinis Demidoff fra Babettes Gæstebud – en af de film, som
indgår i den lille samling af ting, jeg ville tage med mig på en øde
ø. Sjældent har mad og kærlighed været så uadskillelige størrel-
ser. Til gengæld kunne jeg godt undvære det besøg i filmkulisser-
ne ved Vigsø, det var for uvirkeligt, samtidig med at filmens
gastronomiske indhold blev virkelighed for mig. 

Fremgangsmåde
Gæren udrøres i den håndvarme skummetmælk. Tilsæt det hele
æg, fromage blanc, sukker, salt og mel. Lad dejen hæve i 2-3
timer. 
Æggehviderne piskes stive og vendes i, hvorefter dejen er klar til
stegning.

De små blinis steges på en blinispande med slip-let belægning,
med let spray af olie inden hver omgang.

Til de marinerede stenbiderrogn blandes de finthakkede rødløg,
citronsaft, friskhakket dild, salt og peber. Blandingen hældes hen
over de afdryppede rogn, der stilles koldt i en times tid, hvorefter
evt. overskydende væde hældes forsigtigt fra.

Den marinerede stenbiderrogn anrettes på de lune blinis med
citronjulienner og lidt rørt fromage frais 0,5%.
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Hors d´oeuvre a la Brandt

Denne forret er den mest simple af alle – den er “noget og
ingenting”, og jeg serverede den altid, da jeg var i huset hos
Margit og Erik Brandt i 1970. Det var naturligvis deres forslag;
for mig eksisterede hor’s deuvre slet ikke som et begreb. Det lød
blot meget fremmedartet, fransk og utrolig fornemt. 
Denne forret bekræfter, at sådan behøver det slet ikke at være.
Enkeltheden og respekten for selv den simple grønsag er stor. 

Brandt’erne stod forrest i rækken af trendsættere dengang, og
vi holdt utrolig mange fine selskaber med denne forret og med
spaghetti bolognese som hovedret på Egtoftevej.
Der var “gang i den” med modeller, filmfolk, modefolk og men-
nesker, som bare elskede livet. Udenfor stod pressen på spring
efter alt, hvad de ku’ få. Og de fik en masse – indimellem alt for
meget – syntes den snusfornuftige, vestjyske unge pige. 

Hors d’oeuvre a la
Brandt

Til 4 personer

1 bundt velsmagende
salat – iceberg til de

milde ganer eller 
rucola til de mere 

krydrede ganer
250 g fromage frais

0,5%
evt. 1 tsk god olie 
12 cherrytomater
2 gulerødder – så

afgjort de økologiske
8 vagtelæg

1 agurk – prøv en 
økologisk og mærk

smagen fra dengang en
agurk smagte af agurk

blomkålsbuketter
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På et tidspunkt skrev salig Orson i damebladet Eva “Anne fra
Tarm”, så man fornemmede, at der var tale om en særlig race.
Men vi unge piger fra Jylland var i høj kurs i whisky-bæltet, leve-
ret direkte fra husholdningsskolen til 800 kroner om måneden
plus kost og logi. Det var en fyrstelig løn. Dengang kostede en
Velo en månedsløn, så hvis man passede godt på, kunne man
betale den kontant. Det var en rar følelse, som jeg tydeligt husker,
og som jeg savner en smule.

Fremgangsmåde
Anret salat og fromage frais (evt. rørt med olie, havsalt, friskk-
værnet sort peber, krydderurter og hvidløg) i lille skål sammen
med halve tomater, halve hårdkogte vagtelæg (koges fire min.),
agurker i halve skiver, revet gulerod og blomkålsbuketter.

Fromage frais smager også godt naturel, men sørg så blot for at
have god havsalt og peberkværn på bordet.

Spises lige så enkelt, som det ser ud.
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Blinis med kaviar, rødløg 
og fromage frais

Fremgangsmåde
Gæren udrøres i håndvarmt mælk. Tilsæt det hele æg, A-38, suk-
ker, salt og mel. Lad dejen hæve 2-3 timer. De stiftpiskede ægge-
hvider vendes i, og dejen er klar til stegning i slip-let blinispan-
de.

Hvilken slags kaviar, man vil bruge, afhænger helt og aldeles af
pengepungen. Man kan bruge stenbiderrogn – eller man kan
bruge ægte russisk kaviar, som købes hos delikatesseforretnin-
ger.
Kold fromage frais serveres til uden nogen form for smagstil-
sætning, men husk at røre den godt inden servering.

Finthakkede rødløg kan serveres til, men det afhænger af kavi-
arens kvalitet. Til den helt ægte – og dyre – serveres intet andet
end fromage frais.

Blinis med kaviar
Til 4 personer

100 g mel – boghve-
de-, majs- eller groft

durumhvedemel
125 g godt almindeligt

hvedemel
1 tsk havsalt

1/2 tsk rørsukker
25 g gær

3 dl skummetmælk
2 dl mager A-38

1 helt æg
2 æggehvider

kaviar
(kvalitet/pris og mæng-
de vurderer man selv)

1 rødløg i tern
250 g fromage frais

0,5 %
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Tun-carparccio

Rå fisk er et hit, der – ligesom kød-carpaccio – serveres som for-
ret eller som enkeltstående frokostret. Frisk tun er en af de fisk,
som egner sig godt til min gane i rå version. Den kan nærmest
"tygges med øjenbrynene". Jeg får som regel min fiskehandler til
at skære den papirtyndt for mig – hvilket ingen kan som han.
Tun-carpaccioen dryppes med pesto, og i midten har jeg arran-
geret en citronmarineret salatbuket.

Fremgangsmåde
Salaten vendes i frisk saft fra 1 citron og en teskefuld olivenolie,
lidt havsalt og sort peber
Pestoingredienserne køres i en blender.
Velafdryppede capers, små eller store, fordeles efter smag på tun-
fisken eller serveres ved siden af. 
En god hvidvin fra Californien af Chardonnay-typen ville egne sig
godt til fisken – og en god baguette. Når jeg skriver godt brød, er
det brød med god substans, som enten kan købes hos gode bage-
rier – eller, hvis du har tid og lyst, bag dem selv og brug graham-
smel, durumhvede eller sigtemel som en del af melet. 

Tun-carparccio
Til 4 personer

400 g frisk tun skåret
papirtyndt

frisk salat af 2-3 
varianter, eksempelvis
krølsalat, rød egeløv 

og lidt rucola

Pesto
1 bdt frisk basilikum

2 spsk fintrevet parme-
sanost

1 spsk pinjekerner
1 fed hvidløg

1 spsk olivenolie

kapers
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Sushi

Sushi er fedtfattigt/fedtbevidst! Grundsubstansen i sushi er rå
fisk. Ikke desto mindre er vi i vores familie blevet enige om, at
begyndere og børn får dampet fisk. Ud over den dampede fisk er
sushi også skaldyr, agurk, ris og tynde plader af noritang. Som til-
behør bruger man soya og wasabi, som er koncentreret peber-
rod.  I supermarkederne findes der hylder med sushi-tilbehør,
hvor man også finder den bambusmåtte, som man ruller norit-
angpladerne på med indhold af ris, agurk, gulerod og fisk. Ellers
kan råvarer og grej til sushi købes i specialforretninger.

Fremgangsmåde
Noritangpladerne lægges på bambusmåtten, derefter lægges et
tyndt lag ris på pladen, men uden at dække en cm forneden og
4 cm foroven. Fordel fisk, agurk og gulerod. Rul begyndende fra
dig selv fra neden ved den ene cm. Det kan hjælpe at fugte lidt
med riseddike yderst på noritangpladen, hvor de 4 cm er uden
ris. Rul forsigtigt, mens du holder et fast greb om rullen. Lad rul-
len ligge 5-10 minutter. Skær med en meget skarp kniv, som skyl-
les ind imellem udskæringerne. Skær først enderne fra. Server
wasabi og soja til i små skåle. Spis sushi med pinde, hvis du kan,
med fingrene eller med kniv og gaffel. Drik øl – evt. japansk – til
og sake, som er risvin. Eller vælg en tør hvidvin. 

Sushi
Til 4 personer

4 dl sushi-ris, kogt
med dobbelt så meget

vand som anvist på
posen

4 noritang-plader
2 gulerødder skåret i
lange, tynde stave og

let dampet
1 agurk skåret i lange,
tynde stave og med 
kernerne skåret fra

små mundrette stykker
fisk og skaldyr (beregn
ca. 100 g fisk/skaldyr
pr. person) af laks, lys-

sej og kammusling,
anbragt i ildfast fad og
bagt i ovnen ved 200
grader i 10 minutter

wasabi og soja 
som tilbehør

evt. lidt riseddike i en
lille skål til rulningen

Tip
Fremragende koge-

bøger om sushi skrevet
af sushi-eksperter fin-

des.
Og fremragende sushi-

kokke leverer take-
away.
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Blinis med papaja- 
og avocadosalsa

Jeg elsker pandekager, og denne variation med blinis med salsa
har jeg fundet i bogen "Cranks Light" og gjort endnu mere light.
Bag bogen står den populære engelske vegetarkok Nadine
Abensur, der også har lavet mad på den fedtfattige restaurant
Cranks i London.
Desværre er der ikke længere en Cranks-restaurant i Danmark.
Men forhåbentlig ser en lødig fedtfattig restaurant snart dagens
lys herhjemme. Her taler vi ikke om en restaurant, der har fedt-
fattige retter som et alternativ, men en restaurant, hvor dejlig
fedtfattig mad er, hvad der tilbydes – hvor det er hovedideen og
ikke et nichetilbud.

Blinis
Til 6 personer

25 g gær
1/2 tsk rørsukker

1,5 dl lunkent vand
125 g rugmel

125 g hvedemel
en halv tsk havsalt

1/2 sammenpisket æg
1,5 dl skummetmælk
spray af olivenolie til
blinispanden ved de
første par stegninger

Papaja- og 
avocadosalsa

1 moden papaja
1/2 moden avocado,

skåret i meget små tern
2 spsk hakket frisk

koriander
1/2 tsk tamarindepasta
eller 1 tsk tamari, en

slags soja
saften fra 1 lime
1 stænk tabasco

friskkværnet peber

Tilbehør
250 g fromage frais

0,5%
3 cm frisk rød chili,

uden kerner, 
meget finthakket 
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Fremgangsmåde
Rør gæren ud i vandet og lad den stå lunt 5-10 minutter. Sigt
melet med salt og lav en fordybning midt i melet. Tilsæt det sam-
menpiskede æg, mælk og gærblandingen og ælt melet i lidt
efter lidt. Dæk dejen til og lad den stå lunt 30-45 minutter.
Lav salsaen i mellemtiden. Skær papajaen midt over på langs,
fjern kernerne og mos halvdelen af frugtkødet igennem en si,
så saften kommer ned i en skål. Skær den anden halvdel i meget
små tern. Bland alle salsa-ingredienserne sammen med papaja-
saften og lime. Smag til med tabasco og peber.

Rør forsigtigt i dejen. Varm en pande og spray den med lidt olie.
Læg spiseskefulde på panden – eller brug en blinispande, slip-
let, og bag dem 1-2 min. på hver side. Server de varme blinis
med salsaen og læg en tsk. fromage frais med et drys frisk chili
øverst på hver blinis.

Disse små pandekager egner sig godt til frysning, hvorimod
salsaen skal laves kort før den skal spises, da avocadoen skal være
helt frisk.
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HovedretterHovedretter
Aftensmaden er ofte hovedmåltidet, fordi det efterhånden
er det tidspunkt, hvor vi spiser det store varme måltid, som
i daglig tale kaldes middagen. Vi har mulighed for at være
sammen om middagen – ved aftenstide. 

Nye undersøgelser viser, at gennemsnitsbørnefamilier i
Danmark kun laver et kvalitetsmåltid hver anden dag, og at
vi ikke prioriterer mere end cirka en halv time om dagen til
det varme måltid. Og den halve time dækker indkøb, tilbe-
redning, indtagelse og oprydning. Ressourcer brugt på kost
og motion bør opprioriteres, således at den del af vores hus-
standsindkomst, som vi prioriterer til maden, bliver højere,
end tilfældet er. Og den tid, vi har tilovers til maden, den
skal have en højere prioritet. Investering i mad og motion –
i sundhed – betaler sig. Vi får et større velbefindende, større
oplevelse, og vi investerer i livet. 

Slow food handler om ordentlige råvarer, der har en lødig
oprindelse og ikke er slasket til med kunstigt fedt, farvestof-
fer og konservering. Det handler om at tilberede dem sam-
men og være sammen om måltidets indtagelse. Respekt for
måltidet, dets oprindelse og nydelsen ved indtagelse.
Aftensmåltidet er perfekt til at leve maden ud i familien.
Ofte har vi kun mulighed for to måltider sammen i familien
i hverdagen, morgenmåltidet og aftensmåltidet. Så derfor
er hovedretterne lige til at gå om bord i – i køkkenet og om
bordet.

Her er fisk, her er fugl og her er kød fra gris, kalv og okse –
retter, der alle har en historie med udgangspunkt i mit eget
liv. Der er mange andre, men det må være til en anden dag
i en anden bog, på et madkort eller i et blad – som nissen i
The Julekalender siger: Maybe in another afsnit.
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Juelsmindefisk

Denne ret blev til i sommeren ‘94 i Juelsminde – deraf navnet.
Jeg tilbragte det meste af sommeren der med min allerbedste
veninde, vi var begge alene og med masser af børn omkring os.
Vi mæskede os i god mad og vin og opfangede mange gode
bekendtskaber. Det var i mine velmagtsdage – for 30 kg siden.
Jeg tilberedte dengang en fiskeret, som der siden blev tradition
for, at folk bestilte, når de skulle til middag hos min veninde.
Mange ville gerne have opskriften, men så langt kom jeg aldrig
dengang. Når vi kørte væk fra Juelsminde, fortonede fiskeretten
sig, men det har jeg nu rådet bod på. Opskriften er nu printet
på papir og spises ud over i Juelsminde i Skagen, i Hørsholm og
på Fyn.

Juelsmindefisk
Til 4 personer

ca. 400 g fiskefilet af
rødtunge, rødspætte
eller ising i 4 gode

stykker
2 dl hvidvin

1 bundt forårsløg 
i ringe

4 savojkålblade
ris – hvide og vilde

spinatbåndpasta
meget tynde skiver

agurk, delt i 4
limefrugt

salt og peber

Saucen
1 finthakket
skalotteløg

fond fra fisken
4 dl skummetmælk

1 tsk safrantråde
havsalt og frisk-

kværnet sort peber
evt. en tsk god olive-

nolie
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Den er komponeret omkring god smag og smukt udseende i
hvide, sorte og grønne farver, placeret på en smuk safrangylden
bund. Dengang var der fløde og smør i uanede mængder – den
tid er ovre, alligevel vil jeg påstå, at retten er mindst lige så popu-
lær nu som dengang. 

Fremgangsmåde
Fiskene rulles og lægges i ildfast fad, hvidvinen hældes ved og
forårsløgene lægges omkring fisken. Stilles i ovnen ved 200 gra-
der i 25 minutter.

Savojkålen blancheres et par minutter og lægges til tørre på et
viskestykke. Risene og pastaen koges hver for sig.

Skalotteløg sauteres i en slip-let gryde, mens der tilføjes fond fra
fisken, som holdes varm. Skummetmælken og safran kommes i,
og saucen koges lidt ind, smages til med havsalt og sort peber og
evt. god olivenolie.

Retten arrangeres på pastaen, hvorpå lægges savojkål, den bagte
fisk og øverst agurken pænt arrangeret. Risene lægges ved siden
af i en lille top, mens saucen hældes forsigtigt ved. Serveres med
limefrugt.
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Dampet torsk med sennepssauce

En solid hverdagsret, der bør ledsages af hakkede æg, rødbeder
og asier. Traditionen tro spises den i mange familier nytårsaften.
I starten af 1990’erne var vi en samling gamle venner, som
besluttede os for at spise kogt torsk nytårsaften, og vi ville alle
medbringe vores specialitet. Det blev til hakkede æg, rødbeder,
asier, peberrod, løg, nogle foretrak hvid sauce uden sennep,
men suppleret med smeltet smør, for andre var sennepssaucen
et must. Nogle foretrak udkogte kartofler, andre en fast aspar-
geskartoffel. Vi fik det hele rodet så godt og grundigt sammen,
at det på et tidspunkt mindede om ristaffel – og der blev smagt
på kryds og på tværs. Vi var til sidst så forspiste, blandt andet af
al den opbagte sauce, at vi sank om rundt omkring. Vi var vågne,
men dybt lammede af maden og kom først til os selv igen ved
festfyrværkeriet kl. 24.

Sådan er det dog ikke længere. Jeg kunne faktisk sagtens finde
på at servere en grøn salat før, under eller efter torsken, med
lidt hestekræfter i – som f.eks. chili eller hvidløg.

Dampet torsk
Til 4 personer

4 torskefileter
lidt hvidvin eller vand 

6 dl skummetmælk
Maizena

fiskesennep, havsalt og
friskkværnet sort peber 

aspargeskartofler

Tilbehør
hakkede kogte æg

minus blomme
hakkede syltede asier

hakkede syltede 
rødbeder

dild
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Fremgangsmåde
Torskefileterne lægges i et ildfast fad med lidt væde ved og bages
i ovnen ved 200 grader i ca. 1/2 time, mærk med en kniv om fisken
er færdig. Det er den, når den er kridhvid, også mellem det let-
adskillelige kød.

Kartoflerne koges og pilles.

Skummetmælken varmes op og jævnes med Maizena efter anvis-
ningen. Fiskesennep udrøres i lidt koldt vand, og saucen smages
til. Fonden fra fisken kommes ved, og endelig smages saucen til
med salt.

Retten serveres med det hakkede tilbehør drysset rundt i kanten
af tallerkenen.

Tip
Crisp af sprødstegt parma eller røget mørbrad (ultrafint skåret) on the top.
Vurder dit indtag af æggeblommer. Max 1-2 om ugen anbefales!
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Stegte rødspættefileter 
med persillesauce

Måske den mest børnevenlige fiskeret overhovedet,
som også mennesker, der ikke er meget for fisk, sætter pris på.
Fiskefileter dybstegt i friture eller smørstegt på panden ledsaget
af opbagt sauce er en fedtkaloriebombe af rang. Men det er ikke
for sent at ønske – og hvad du ønsker, skal du få…

I magasinet “Men’s Health” april 2001 fremgår det, at hitlisten
over olier er som følger: raps, tidsel, valnødde, vindruekerne,
solsikke, majs, oliven, sesam, soya, jordnødde – ud fra procent-
vis indhold af mættede fedtsyrer, startende ved 7% for rapsolie
og til 18% for jordnøddeolien.

Fremgangsmåde
Rødspættefileterne dyppes i skummetmælk og vendes i mel.
Steges forsigtigt på en slip-let pande sprayet med lidt olie, hvor
fisken vendes ofte. Denne metode kræver, at man er ved fisken i
hele stegetiden. Fisken kan også lægges på bagepapir og bages i
ovn ved 200 grader 7 minutter på hver side og så lige en smule
grill. Kartoflerne koges. Mælken varmes op og jævnes efter anvis-
ningen. Der tilsættes de hakkede krydderurter og smages til med
salt og peber.
Pyntes ved servering med dildkviste og citron.

Stegte rødspættefileter
Til 4 personer

4 store eller 8 små
rødspættefileter
skummetmælk

rugmel eller jawsmel
salt og peber

gode faste kartofler,
evt. aspargeskartofler, i

sæsonen de nye
6 dl skummetmælk

Maizena
masser af finthakket

persille og dild
citron og frisk dild

god olie på sprayflaske
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Grillede havtaskekæber med nye
kartofler og danske asparges

Da jeg skulle finde et alternativ til stegte ål, faldt mit valg naturligt
på havtaskekæber. Jeg skal lige præcisere, at årsagen til, at ålen var
nødt til at komme ud af mit sortiment var, at dens fedtenergipro-
cent er 79, og selv ikke den største skål salat og en trillebørfuld kar-
tofler kan her nedbringe den gennemsnitlige fedtenergiprocent i
det samlede måltid.
Havtaskekæber er mager, hvid fisk, der smager som hummer. Den
er nem at have med at gøre og falder i alle fiskespiseres smag, og
den "sælger" fisken godt til debutanter.
Havtasken er et godt valg som hovedret sankthansaften, suppleret
med en stor skål salat. Denne opskrift stammer fra en kvinde, jeg
en gang var til middag hos en sankthansaften. Grethe var fanta-
stisk. En jeg som ung husmor så op til, speciel og grænseoverskri-
dende i boligindretning og madkonstruktioner. Stegte ål og salat.
Hun var den eneste, jeg kendte, der turde det i 70’erne. Det, jeg
husker som grænseoverskridende – ud over at sætte fisk og salat
sammen – var, at der var syltede drueagurker og kartofler i salaten.

Grillede
havtaskekæber
Til 4 personer

8-16 havtaskekæber
blandet salat, evt. af

egeløv, frilice og 
romani

4 tomater
12 grønne asparges

1 rødløg
4 drueagurker

24 små nye kartofler

Ærtesalat
300 g grønne ærter
250 g fromage frais

0,5%
havsalt, rosenpeber,

rørsukker og citronsaft
evt. friskpresset hvidløg
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Fremgangsmåde
Beregn ca. to-fire kæber pr. person.
Rens fisken ved at fjerne den lille sene og den blå hinde med en
meget skarp kniv. Havtaskekæber grilles på en grillpande eller
på en udendørs grill. Du kender selv din grillpande og ved, om
du kan stege uden fedtstof, men fisken her tillader fint, at du
sprayer  enten fisken eller panden med lidt olie – jeg ville vælge
lidt mørkristet sesamolie.

Grill fisken ved høj temperatur, så den fremstår kridhvid i kødet
og gylden af grillen. Den omfangsrige salat består af en god salat
efter eget valg, dejlige danske solmodne tomater, danske aspar-
ges, rødløg, syltede drueagurker, små kogte, kolde, nye danske
kartofler.
Som "topping" har jeg valgt nye, friskbælgede ærter eller ganske
små dybfrosne, der kun er optøet. Ærterne blandes med froma-
ge frais, der er rørt med havsalt, rosenpeber, lidt rørsukker og
lidt citronsaft og evt. friskpresset hvidløg.

Server havtaskekæberne på eller ved siden af salaten og pynt
evt. med brøndkarse.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



112

Seafood bolognese

På Elliots Oysters House i Seattle byder kokken på andet end
østers. Under mit besøg på den ultimative fiskerestaurant beslut-
tede jeg mig for Seafood bolognese. Pasta med finthakkede
varme skaldyr i en dejlig tomat-sauce. Hurtigere at tilberede end
man kan nå at tælle til tre – næsten da.

Fremgangsmåde
Fromage blanc tages ud af køleskabet i god tid, så den får stue-
temperatur. Rør den i en skål og stil skålen nær komfuret, mens
du laver maden.
Vælger man at bruge friske tomater, flås disse og hakkes.
Skalotteløg og hvidløg sauteres i en gryde. Når løgene bider i
bunden af gryden, tilsættes lidt vand, således at løgene sauteres,
til de er blanke. Det tager kun et par minutter. Herefter tilsættes
en tsk. god olivenolie og de finthakkede skaldyr (kammuslinger
og rejer), og retten varmes godt igennem under omrøring.
Halvdelen af den røde basilikum finthakkes og kommes ved sam-
men med tomat. Retten småsimrer fem minutter og tages af
ilden. Nu vendes fromage blanc i bolognesen, og retten smages
til, mens pastaen koger.

Anrettes i store dybe tallerkener og pyntes med en lille buket bas-
ilikum. Server med hvidt brød og evt. citronbåde.

Seafood bolognese
Til 4 personer:

500 g frisk tagliatelle
(båndpasta) med tomat

2 finthakkede 
skalotteløg

1-2 fed finthakkede
hvidløg

1 tsk. olivenolie
16 kammuslinger, 
friske eller dybfrost

2 dl afdryppede rejer
tomatkød fra 6 friske
tomater eller 1 lille
dåse koncentreret

tomatpuré
250 g fromage blanc

0,5%
havsalt og friskkværnet

sort peber 
1 buket rød basilikum
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Kartoffelgratin med 
stegt kyllingebryst

Kartoffelgratin kendes også i kokkelærebogen som 
pommes Anne, pudsigt nok i den fede form. Den går også under
et andet meget populært navn, nemlig flødekartofler, en beteg-
nelse de fleste kender. Flødekartofler blev populære i 1970’erne,
da lammekøllen og de store skinker, marineret i mange interes-
sante afskygninger, holdt deres indtog i det danske køkken. Jeg
har aldrig mødt nogen, der ikke kan lide flødekartofler, så mon
dog ikke der skulle være et længe næret ønske om også at kunne
lave dem ret fedtfattigt.

Fremgangsmåde
Kartoflerne skrælles og skives. Kartofler, porre, ost, mælk, salt og
peber blandes godt i en stor skål og lægges i et ildfast fad. Stilles i
ovnen ved 200 grader i ca. 1 time. Kyllingestykkerne krydres med
salt og peber og spray af god olie og stilles i ovnen de sidste 20
minutter, hvor der skrues ned til 190 grader.
Ved servering skæres kyllingebrystet i fine skiver med en skarp
kniv, lidt som når man skiver røget laks, og serveres på friskskyllet
rucolasalat.

Kartoffelgratin
pr. person

1 stk. kyllingebryst
uden skind

2 store eller 3-4 
mindre kartofler af 

god kvalitet 
1/2 porre, fintsnittet
1 dl skummetmælk 

40 g revet 10+ danbo
havsalt og friskkværnet

sort peber 
1 bdt rucolasalat
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Casablancagryde

Enkelte retter kan i visse kredse opnå så enestående en status, at
der næsten dannes en kult omkring dem. Alle, der elsker pasta,
kylling og karry vil kunne lide Casablancagryde – der bogstaveligt
talt er en kronprins værdig. Det er en ret, der kan sejle i fedt, men
til gengæld kan den også holde en fornuftig fedtprocent.

På Café Casablanca i Århus hedder retten “Pasta med kylling og
bacon”, og det er aldrig lykkedes nogen køkkenchef at få retten
fjernet fra spisekortet. Jeg har så været så profan at kalde den
Casablancagryde, hvilket kan tilskrives min første mands kone,
som i øvrigt er gudmor til mit andet barn. For hende – og hendes
mand – tilberedte jeg denne ret den sommer, hvor jeg var kok på
Café Casablanca – og hun døbte den Casablancagryde. Nok den
mest omtalte og roste ret fra min første bog – omtalt og rost af
brugere!

Casablancagryde
Til 4 personer

400 g kalkun- eller kyl-
lingebryst i mundrette

stave
2 rødløg i fine både
2 spsk. fintskårne 
soltørrede tomater

2 porrer i ringe
2 dl mager kyllinge-

fond – evt. halvt 
hvidvin

250 g fromage blanc
0,5%

1 spsk rapsolie
1 spsk maizena

karry, salt og peber 
300 g pastapenne
evt. 4 skiver røget 

mørbrad
frisk basilikum eller
bredbladet persille 
friske tomatbåde 
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Fremgangsmåde
Kødet brunes i ovn, 10 minutter ved 200 grader. Løgene saute-
res i en slip-let gryde eller på en stor pande med en anelse vand
eller hvidvin. De soltørrede tomater og karry tilsættes. Der spæ-
des med kyllingefond (eller vand) og hvidvin. Porrer og kød til-
sættes. Resten af fonden og hvidvinen tilsættes. Retten simrer i
10 minutter, før der tilsættes fromage blanc rørt med rapsolie og
maizena. Retten varmes godt igennem uden dog at koge og
smages til med salt og peber. De kogte pastapenne vendes i ret-
ten.

Serveres i dyb tallerken, evt. med strimlet, lunet røget mørbrad
og krydderurter. Godt hvidt brød serveres til. En grøn salat vil
være prikken over i’et.

Tip
Man kan spraye let med en god olie i sidste fase, hvis man – set over hele
dagen – har plads til en sund fedtkilde i fedtbudgettet.
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Kalkunfrikadeller med 
varm kartoffelsalat

Min mor har gået på den Suhr’ske – husholdnings-
skole altså – og der har hun lært at lave den bedste varme kartof-
felsalat, om det er i verden ved jeg ikke, men i min verden i hvert
fald.

Kalkunfrikadellerne er en opfindelse, der ikke er så gammel. Da
jeg var barn, var kalkun ikke noget, vi spiste. Det, vi kendte til kal-
kuner, var, når kvinderne talte om deres kalkunhalse. På dette
område har tingene ikke ændret sig, kun at vi nu får fjernet kal-
kunhalsene.

Fremgangsmåde
Bulguren skylles og koges som anvist.
Farsen røres godt, og der tilsættes mel, til den hænger sammen.
Lad farsen hvile i køleskab. Formes til frikadeller og bages på bag-
epapir i ovnen ved 200 grader i 30 minutter.
Kartoflerne koges, så de bevarer fastheden, pilles og skives.
Løgene halveres og skives. Løgene koges møre i en anelse vand.
Hvidvinseddiken tilsættes langsomt undervejs i processen. Salt,
peber og sukker tilsættes og opløses, inden kartoflerne tilsættes.
Retten varmes godt igennem, før der tilsættes fromage blanc.
Smager godt med masser af frisk bredbladet persille på.

Kalkunfrikadeller
Til 4 personer

400 g magert hakket
kalkunkød

1 dl bulgur

1 revet rødløg

1 tsk friskrevet ingefær

1 æggehvide

2 spsk skummetmælk

mel

havsalt og friskkværnet
sort peber 

Kartoffelsalat

800 g kartofler

4 zittauerløg

2 dl hvidvinseddike

1 spsk god olie

vand

salt, peber og sukker

2 spsk fromage blanc
0,5%
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Sprængt kalkunbryst 
med svampesauce

ANNE LARSEN – KOST OG ERNÆRING – VERDENS GRIM-
MESTE SOVS! 
Dette begreb opstod en af de gange, hvor Frederikke og jeg
havde indbudt Louise til at holde middag for sine studiekam-
merater fra Handelshøjskolen i Århus. 
Vi nød det alle. Jeg kokkererede, og Frederikke serverede; hun
aspirerer jo voldsomt til at blive tjener på min første fedtfattige
restaurant.

Sprængt kalkunbryst 
Til 4 personer

1 kalkunbryst
1 savojkål

1 dl akaciehonning
saltlage af:
1 l vand

150 g havsalt 
50 g rørsukker

8 gode kartofler, gerne
fra Vildmosen

4 rødløg
1 spsk lynghonning

lidt frisk timian
1 raddichio salathoved

Saucen
4 finthakkede 

skalotteløg
1 dl vand

1 bakke champignon
2 bakker østershatte

2 dl vermouth – gerne
Noilly Prat

evt. en smule Maizena-
mel til let jævning
havsalt, peber fra

kværn og rørsukker
evt. 1-2 tsk god olie
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Ved disse middagsselskaber havde jeg et kritisk og bevidst publi-
kum, der til fulde forstod at værdsætte min udvikling af nye
opskrifter: sultne unge mænd og fedtbevidste unge piger.
Nå, men ved en af disse fester skulle altså en fantastisk sauce se
dagens lys: en hel ny og spændende svampesauce. Da den var kogt
godt ind, besluttede jeg mig for at blende saucen. Den smagte for-
trinligt, men da den lå der på tallerkenen sammen med kødet og
garnituren, lignede den mest af alt øllebrød – og som Louise
sagde, da hun præsenterede menuen: ANNE LARSEN – KOST
OG ERNÆRING – VERDENS GRIMMESTE SOVS!

Senere fandt jeg ud af at lave saucen, så den både smagte godt og
så godt ud, prøv selv…

Fremgangsmåde
Salt og sukker opløses i vand, og kødet lægges i, stilles på køl i et
døgn. Kødet tages op og tørres i et klæde, gnides i honning og
pakkes ind i rene savojkålsblade. Bind evt. en bomuldssnor
omkring. Bages i ovnen i en time ved 200 grader. Tilføj/spray evt.
lidt vand/olie over savoybladene undervejs, så de ikke udtørrer.

Kartoflerne skrælles og snittes i tynde skiver halvt igennem kar-
toflen, uden at kartoflerne deles. Drysses med salt og bages i
ovnen ved siden af kalkunbrystet. 

Rødløgene skæres i både og blandes med honning og timian,
bages en halv time i ovnen sammen med kalkunbrystet.
Salathovedet deles i store blade, det skylles og tørres.

Skalotteløgene sauteres i en gryde, der suppleres med vand, når
de bider i bunden af gryden. De rengjorte svampe – både cham-
pignon og østershatte – kommes ved. Når de er varmet godt igen-
nem, kommes vermouthen ved, og saucen simrer en ca. 10 min.
ved svag varme. Svampene tages op og holdes varme. Saucen
koges yderligere lidt ind – ca. fem min. Nu kan man evt. jævne
med lidt Maizena rørt i vand. Svampene kommes i igen, og der
smages til med salt, peber og en knivspids rørsukker.

Anrettes således: Salatbladene lægges i midten af tallerkenen,
herover kødet, som er skåret i tynde skiver. Ovenpå lægges de
bagte rødløg. Saucen lægges i en krans rundt om og kartoflerne
i kransen.
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Mulligatawny

Mulligatawny er en indisk hønsekødssuppe, som spises med
hønsekød og ris til. Det er en velsmagende og dejlig ret, evt.
efter en dag i det fri, hvor man har brugt kræfterne i skoven og
ved stranden.
Suppen opfordrer til en kollektiv kokkerering – der er mange
små jobs, men det er godt at finde en chefkok blandt de med-
virkende.
Min første Mulligatawny lavede jeg sammen med en flok men-
nesker, som jeg i dag ikke har noget som helst tilhørsforhold til.
Der var en elendig stemning hele tiden – og selv om maden
smagte dejligt, var det hele så trist, så trist… Ikke mindst var jeg
selv helt ude af balance. 

Mulligatawny
Til 4 personer

– plus lidt kyllingekød
til de næste par dage

1 god hanekylling 
ca. 2 spsk god karry
1 tsk spidskommen

1 tsk korianderpulver
1 stor rød chili, fint-

hakket
1 spsk frisk revet inge-

fær

Suppevisk
selleritop, porreblade,
persillekviste, timian-
kviste og gerne friske
korianderkviste – alt

sammen bundet 
sammen med en 

bomuldssnor til en
suppevisk

2 zittauerløg
1 gulerod

havsalt
akaciehonning

4 dl gode ris
1 tsk gurkemeje

lidt safran
citronsaft af 1 citron

havsalt

4 rensede, fintsnittede
forårsløg

2 bakker østershatte
1 dl hvidvin eller

vermouth, gerne Noilly
Prat

peber fra kværn
bredbladet persille
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Det tog lang tid, inden jeg endelig tog mig sammen til at tilbere-
de retten sammen med de mennesker, jeg elsker – og i dag er det
en af mine favoritretter. For mig er dette et bevis på, at tavlen kan
vaskes ren, og at ingenting fra fortiden har været forgæves.
Her i huset koger vi en hanekylling hver søndag. Vi bruger bry-
stet og inderfileterne til en dejlig middag, og resten af kødet bru-
ger vi til “kylling-bacon”-sandwich’er, som tages med ud i verden
som frokost. 
Bacon er her naturligvis ristet kalkunbacon eller røget mørbrad,
som er den fedtfattige version af bacon. Flutes, god karry-creme,
iceberg-salatblade, god økologisk agurk, kyllingekød og ristet svi-
nemørbrad.
Om så de igen kunne garantere os, at det magre udskårne, fær-
digpakkede pålæg var i orden, så har det ingen betydning, hvis
man først har smagt den ægte vare. 

Fremgangsmåde
Kyllingen “pelses”, det vil sige, at skindet fjernes. Det er nemme-
re, end man tror! Og man sparer en masse fedt.
Koges en time i 2-3 liter vand tilsat krydderier, chili og ingefær,
suppevisk, løg og gulerod. Kyllingen tages op, suppen sies og
koges ind i 10 minutter. Lige inden servering smages suppen til
med salt og lidt karry rørt op i kogende vand. Man kan også røre
3 spsk fromage blanc, rørt med lidt olie, i suppen, hvis man
ønsker en mere cremet konsistens.

Kyllingen udskæres i pæne stykker, som pensles med en anelse
akaciehonning og sættes kort tid under grillen lige inden serve-
ring.
Risene koges i dobbelt, letsalte vand, tilsat krydderier, og (varm)
citronsaft vendes i risene, når de er færdigkogte. 
Forårsløg og østershatte sauteres let, tilføj vinen langsomt under
sauteringen. Krydr med lidt god peber.
Anrettes på to varme tallerkener – en dyb suppetallerken og en
stor flad. Suppe i den dybe, som pyntes med et enkelt eller to
persilleblade.

På den store flade tallerken lægges midt på en top af risene, rundt
om forårsløg og østershatte og endelig kyllingen i midten oven på
risene – pynt evt. også her med lidt frisk, bredbladet persille eller
frisk koriander.
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Vagtler med grove rodfrugter

Fremgangsmåde
Vagtlerne gøres i stand og halveres, krydres med salt, peber og
frisk timian, steges i ovn ved 225 grader i 10-15 minutter,
afhængig af størrelsen. De istandgjorte grønsager svitses på en
pande sprayet med olie, hvorefter der tilsættes væske og frisk
timian. Dette simrer i ca. fem minutter, derefter tilsættes trane-
bær og dadler. Koges op lige inden servering. 
Grønsager, frugter og fugl portionsanrettes med den tiloversb-
levne væske. Pynt med bredbladet persille.

Man kan også lave en timiansauce (se under rosmarinsauce
under helstegt kalvemørbrad). Erstat rosmarin med timian og
lad retten ledsages af en god kartoffel.

Vagtler 
Til 4 personer

4 vagtler, købes
dybfrosne hos

vildthandleren eller i
supermarkeder

et knoldselleri skåret
groft

2 gulerødder skåret
groft

lidt friske tranebær
eller frosne eller sol-

tørrede
4-8 friske dadler

friske timiankviste
1 dl balsamicoeddike

1 dl vand
havsalt og friskkværnet

sort peber 
bredbladet persille

god olie på sprayflaske
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Sød and med peberfrugter og
grønne ris

Fremgangsmåde
Andekødet skæres i skiver, og svitses på begge sider i en stor
gryde. Skalotteløg og marinade tilsættes sammen med to dl vand.
Retten simrer i 10 minutter, hvorefter de rensede, groftskårne
peberfrugter kommes i. Retten simrer yderligere fem minutter.
Smag til med salt og peber. Serveres sammen med de kogte ris,
der er vendt i koriander, citronsaft og en anelse havsalt.

Sød and med 
peberfrugter

2 afpudsede ande-
bryster

2 skalotteløg i skiver
4 peberfrugter, 1 rød, 1
grøn, 1 gul og 1 orange

2 dl ris
en buket frisk, finthak-

ket koriander
saften af 1 citron

havsalt og friskkværnet
sort peber 

ris, frisk koriander,
citronsaft og havsalt

Marinade
2 spsk ahornsirup

4 spsk tamari
2 spsk tør sherry

1-2 spsk finthakket,
frisk ingefær

evt. 1-2 fed frisk, revet
hvidløg

evt. et anstrøg af fint-
hakket, frisk, rød chili

evt. 1 tsk god olie
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Fyldt kyllingebryst

Kylling er god i det fedtfattige køkken, især hvis man befrier kyl-
lingen for dens skind. Denne kyllingeret kræver lidt tid og til-
beredning, men er ikke decideret tidskrævende. 

Fremgangsmåde
Kyllingebryststykkerne bankes flade. Fyldet blandes af finthak-
kede skalotteløg, soltørrede tomater, svesker og æble og krydres
let med salt og peber. Fyldet smøres på bryststykkerne, som her-
efter rulles og lægges i et ildfast fad. Steges i ovnen ved 190 gra-
der i ca. en halv time. Spray evt. med olie-eddike undervejs, eller
pak rullerne ind i parmaskinke, hvor det synlige fedt er fjernet
med en skarp kniv eller saks.

Imens sauteres/simrer rødløgene, eddiken, sukker og salt i en
gryde, til det er blødt og sødt. 
Skyl og rens salaten og rør en sur-sød fromage frais-dressing og
server den til. 

Fyldt kyllingebryst
Til 4 personer

4 stykker kyllingebryst
4 svesker 

1 syrligt æble
2 soltørrede tomater

2 skalotteløg
havsalt og friskkværnet

peber
4 rødløg

1 dl hvid balsamicoed-
dike

1 spsk rørsukker
evt. friske vanillekorn i

løgrelishen
1 tsk havsalt

lidt groft hvid peber
en blanding af 2-3

gode salater
250 g fromage frais

0,5%
saft fra 1 citron

havsalt, hvid peber og
rørsukker
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Persillekylling med ratatouille

Hvad enten du køber "færdige" kyllingebryster uden skind, eller
en kylling, du selv trækker skindet af, parterer og fordeler i de
ønskede udskæringer til diverse formål – så finder du frem til den
udskæring, der passer netop til dit formål. I dette tilfælde vælger
jeg brysterne. Persille findes i to versioner – almindelig kruspers-
ille og bredbladet persille. Den bredbladede smager vældig godt
og krydret. Og så er persillen hamrende sund, den indeholder
meget jern og kalk. Stænglerne er gode til fond til saucer eller
gryderetter. Lad altid persille dryppe af i et klæde. Eller slyng den
i en salatslyngepose.

Fremgangsmåde
Kyllingebrysterne vendes i persille og pinjekerner, lægges i et ild-
fast fad og stilles i ovnen ved 190 grader. Efter 10 minutter pres-
ses citronsaften hen over den varme kylling, som steger videre og
er færdig efter i alt 20 minutter.
Ratatouillen sættes over: Løg først, og når de bider i bunden af
gryden, føjes en anelse vand til. Når løgene er gennemsigtige,
kommes aubergine og squash ved. Når det er varmet godt igen-
nem, kommes en dl vand over – og til sidst tilsættes tomaterne.
Simrer ved svag varme i 20 minutter, hvorefter ratatouillen sma-
ges til med salt og peber.

Persillekylling
Til 4 personer

4 kyllingebryster
en stor buket finthakket

bredbladet persille 
og et par kviste til

anretning
2 spsk ristede pinjeker-

ner, hakkes sammen
med persillen

saften af en citron
havsalt og friskkværnet

sort peber 

Ratatouille
2 zittauerløg
1 aubergine

1 squash
– alt sammen skåret

groft
4 store hakkede toma-
ter – eller en dåse hak-

kede tomater, 
evt. økologiske

havsalt og groft peber
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Perlehøne med kalkunbacon 
og asparges

Denne ret er meget smuk i smagen, fordi det kogte, saltede og
røgede kød passer godt til den sarte asparges. Den meget
spændende ærtesalat kan være svær at få, brug alternativt ice-
berg og tilsæt lidt fine, grønne ærter. 

Fremgangsmåde
Perlehønen befries for skind og koges ca. 30 minutter i letsaltet
vand sammen med kalkunbacon i en høj pande. Anret det lag-
vist. Knæk bunden af aspargesene og damp dem i letsaltet vand
et kort øjeblik. Rør fromage frais med salt, peber og friskhakke-
de krydderurter. Skyl salat og radiser, og lad det dryppe af i et
klæde, inden det anrettes med kryddersaucen.

Perlehøne
Til 4 personer

4 stk perlehønebryst
eller -lår

4 skiver kalkunbacon
ca. 32 grønne asparges

500 g fromage frais
0,5%

finthakkede krydder-
urter, f.eks. bredbladet

persille og dild
salat, gerne ærtesalat
1-2 bundter radiser

havsalt og friskkværnet
sort peber

evt. spray af olie på
kød og asparges
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Pasta med kylling og tomatsauce

Rart i en fart, kunne man kalde denne dejlige ret, som giver god
energi. Nogle dage har man ikke lang tid til at få aftensmaden på
bordet, men samtidig vil man heller ikke gå for meget på kom-
promis. Så kan man komme langt med gode råvarer – og lidt af
det på glas, hvis kvaliteten er god. Der findes både gode tomatsa-
ucer og god pasta i supermarkedet og hos specialkøbmanden.

Fremgangsmåde
Kog kyllingeinderfileterne i letsaltet vand i små 10 minutter, lad
dem dryppe af. Kog pastaen al dente i letsaltet vand. Opvarm
tomatsaucen og smag den til. Anret pasta, tomatsauce, kylling, oli-
ven og basilikum. Riv osten hen over og kværn med peber. 

Pasta m. kylling
Til 4 personer

400 g god pasta
et glas god tomatsauce

ca. 12 kyllinge-
inderfileter

ca. 24 sorte oliven fra
saltvandslage

ca. 50 g god friskrevet
parmesanost

en potte frisk basilikum
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Citronkylling

Den engelske superkok Jamie Oliver har i sin første kogebog
"The naked chef" en opskrift på "My perfect roast chicken". Det
perfekte refererer til smagen af krydderurter og citron, mens
det ud fra en fedtfattig betragtning er et problem, at urterne
skal lægges ind mellem skind og kød. Hos de fedtbevidste er der
nemlig ikke skind på en kylling. Fyld i stedet kyllingen med fri-
ske urter og spray den med et tyndt lag citronolivenolie. Denne
version steges hel og ledsages af frisk grønt og søde kartofler.

Fremgangsmåde
Fjern skindet fra kyllingen og rens den indvendigt. Tør efter
med køkkenrulle og fyld nu kyllingen med en del af krydderur-
terne samt citronskiver. Spray ydersiden let med olie og
citronsaft og vend kyllingen i resten af krydderurterne.
Drys med salt og peber og steg den i ovnen ved 190 grader i en
time – den første halve time med brystet nedad, hvorefter kyllin-
gen vendes.
Kog og pil kartoflerne. Varm sukker og ahornsirup op sammen
med skivede forårsløg og orangemarmelade. Vend kartoflerne i
den varme blanding.  Ved servering pyntes kartoflerne med fri-
ske, finthakkede mynteblade. 
Skyl, tør og skær salaten og kom avocadoskiver ved. Dryp med
citronsaft og drys med peber. 

Citronkylling
Til 4 personer

1 hel god kylling
2 hele ubehandlede

citroner
en rigelig portion 

krydderurter, friske
eller tørrede, 
eksempelvis:

merian, basilikum,
bredbladet persille,
rosmarin og laur-

bærblade
havsalt og friskkværnet

sort peber
citronolivenolie på

spray

Salat
1 romani salathoved
eller anden grøn salat

1 avocado
1 citron

friskkværnet sort peber

Kartofler
600 g små kartofler

1/2 dl gyldent rørsukker
1/2 dl ahornsirup

2 spsk orange-
marmelade
1 spsk friske 
mynteblade

2 forårsløg eller lidt 
finthakket porre
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The Stoick dinner

Under et besøg i USA i 1999 fik jeg æren af at lave et hjemmela-
vet måltid mad i køkkenet hos familien Stoick.

Amerikanerne laver sjældent mad i eget hjem. Når de har gæster,
får de enten maden bragt eller spiser ude. Efter 30 dages run-
drejse i USA havde trangen til at kokkerere hobet sig op – og jeg
gik i køkkenet sammen med min datter og svigersøn. Vi lavede
The Stoick Dinner til The Stoick Family i The Stoick Residence.

Fremgangsmåde
Kyllingebrysterne steges på grill-pande, mens champignon og
rødløg sauteres i en pande med lidt balsamico, så sauteen holdes
fugtig, når champignon og løg bider i bunden af sauterpanden.
Holdes varmt, mens de hele majs koges ca. fem minutter. Stil der-
efter majsene på højkant og skær majskernerne fra kolben med
en skarp kniv. Majsene blandes i en varm gryde med citronsaft,
hvidløg, salt og peber. Lige inden serveringen tilsættes basilikum,
pinjekerner og parmesanost.

The Stoick dinner
til 4 personer

4 kyllingebryster uden
skind

16 store brune, hele
champignon

4 små rødløg i fine
både

lidt balsamicoeddike

Majspesto
4 friske majskolber

1 buket frisk,
groftskåret basilikum
40 g ristede pinjeker-

ner
80 g frisk, høvlet par-

mesanost
2 fed finthakket hvid-

løg
saft fra en hel citron
havsalt og lidt friskk-

værnet peber
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Boller i karry

Da jeg som 17-årig kom i huset hos modeparret Margit og Erik
Brandt i København, blev jeg installeret på et lille hotel i city.
Anne-mor fra Tarm, nyudklækket fra Århusegnens Hushold-
ningsskole i Risskov, udstyret med lyseblå kitler syet hos min
mors syerske i Ådum – og meget sunde sko.

Den første dag – den 26. januar – var fruens 26-års fødselsdag. 
I den anledning blev der fløjet friske krebs ind til Kastrup
Lufthavn, hvorfra de blev transporteret til Hotel Østerport, hvor
de blev kogt og videre med taxa til Havnegade, hvor lejligheden
lå på 5. sal. To metalspande med disse uhyrer – hvad skulle jeg
gøre? Ja, jeg serverede dem, som de var, og fandt ud af, at det
var til alles store glæde, det var in, og stilen var lagt. Det var en
god oplevelse. 

Næste morgen blev jeg inviteret ind til morgenbordet, hvor jeg
skulle drøfte aftenens menu med herskabet. Jeg foreslog, hvad
der lå mit hjerte nærmest. Måske fordi jeg havde en smule hjem-
ve, men også fordi jeg selv elsker det, og fordi jeg var ret sikker
på, at det ville blive en succes: boller i karry! Margit og Erik
Brandt havde aldrig fået boller i karry og afviste – under stor
moro – overhovedet at prøve det. Jeg blev både flov og skuffet

Boller i karry
Til 4 personer

400 g kød
3-6%, af gris og/eller
kalv og/eller kalkun

1dl/75 g bulgur
4 finthakkede 

skalotteløg
1 dl skummetmælk

mel til farsen hænger
sammen

havsalt og friskkværnet
sort peber 

Sauce
4 skalotteløg,
finthakkede

1 syrligt æble, 
skåret i tern

1/2 l skummetmælk
2 dl fond
Maizena

karry efter behag
salt, peber og rørsukker

evt. 1 spsk god olie

Grønsager
revet rødbede
revet gulerod

revet bladselleri
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og fik til opgave i stedet at lave spaghetti bolognese. Spaghetti
med kødsovs, fandt jeg ud af det måtte være. For første, men ikke
sidste gang i mit liv, skulle jeg nu til at gå nye veje, og det anede
mig, at dette kun var starten. Boller i karry blev det aldrig til, men
herskabet vendte ofte tilbage til episoden som en af de helt store
jokes med god underholdningsværdi og fin reklame for de vest-
jyske tjenestepiger i almindelighed.

Da jeg nogle år senere, som ganske ung, blev gift med Svend, var
det mig uforståeligt, at han ønskede både ris og kartofler som til-
behør til bollerne. Jeg var kun vant til ris. Idag serverer jeg boller
i karry med reven gulerod, rødbede og bladselleri – ris, naturlig-
vis, og gerne en god aspargeskartoffel.

Mine favoritretter – som boller i karry klart tilhører – var vigtige
for mig at få med over i mit nye, fedtfattige liv. Og vigtigheden af
det genkendte jeg i Ålborg, da en kursist i 1996 fik tårer i øjnene
– af glæde – da jeg præsenterede hende for boller i karry som en
mulig del af hendes nye fedtfattige liv. Kunne det lade sig gøre,
kan alt lade sig gøre.

Fremgangsmåde
Fonden koges på grønsager, kylling eller – hvis kødet er meget
magert – af det vand, som bollerne er kogt i, siet igennem en sigte
med et klæde. Maizenaen røres op med mælk til jævning af sau-
cen, følg i øvrigt anvisningen på pakken.

Bulguren skylles og koges som anvist.
Farsen røres godt sammen. Bollerne formes og koges.
Skalotteløgene svitses i en slip-let gryde. Der tilsættes karry og
æble og evt. olie. Herefter suppleres med fond og skummetmælk.
Koges lidt ind. Jævnes med majsstivelse og smages til med salt,
peber og rørsukker. Bollerne serveres med saucen. Hertil kogte
ris og de revne grønsager.
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Forloren hare med waldorfsalat

En ganske fornem og meget dansk hverdagsret, der
elskes af unge og gamle. Her serveres den med waldorfsalat, som
er en god ledsager til “vildt”. Den er dejlig frisk og gør kun ret-
ten mere interessant end i den oprindelige form med brun sovs.
Jeg bruger couscous som en del af farsen, ligesom jeg i andre
opskrifter vælger bulgur, der er en lidt grov, knækket hvedeker-
ne. Begge har de en god grundsmag og arbejder fint sammen
med de øvrige ingredienser.

Fremgangsmåde
Couscous’en skylles og dampes i 2 dl vand i et par minutter, røres
derefter godt sammen med det hakkede kød, løg, æg, mel, salt
og peber og formes som et brød. Rasp eller mel drysses ovenpå.
Bages i ovnen ved 190 grader i en time. Hæld evt. væske fra
“haren” undervejs. 10 minutter inden den er færdig, lægges de
røgede mørbradskiver over.

Fromage frais røres grundigt i en skål. Tilsæt citronsaft, salt,
peber og en anelse rørsukker. Vindruerne deles og befries for
sten, bladsellerien skæres i fine skiver, og æblet skæres i små tern.
Blandes med fromage frais-dressingen og tilføjes lidt lyse rosiner,
samt valnøddekernerne som her udgør det sunde fedt i salaten.
Til haren og salaten serveres en god kartoffel, valgt ud fra årsti-
den. Jeg vil her fremhæve Vildmosens Sieglinde eller de gode fra
Giveegnen.

Forloren hare
Til 4 personer

1 dl couscous 
250 g magert 

svine-, kalve- eller 
kalkunkød, hakket

250 g magert oksekød,
hakket

3 skalotteløg
1 æggehvide

rasp, rugmel eller jaw-
smel

8 skiver kalkunbacon 
havsalt og friskkværnet

sort peber 

Waldorfsalat
250 g fromage frais

0,5%
citronsaft

rørsukker, vanillekorn
salt, peber

grønne vindruer
bladselleri
syrligt æble
lyse rosiner

16 valnøddekerner
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Dansk bøf med bløde løg

Traditionsrig dansk hverdagsret, der skal behandles med stor ære-
frygt – her gælder ingen kneb, her følges reglerne. Dansk bøf er
en regulær hakkedreng med veltillavede bløde løg og en virkelig
god kartoffel, gerne med hjemmesyltede asier. Hvis man synes det
sure og det søde bør følges ad, ledsages retten yderligere af ribs-
gele.
Der findes mænd, der opsøger kroer, cafeteriaer og for den sags
skyld deres egne mødre i smug for at få konstateret, at dansk bøf
med bløde løg er en maskulin ret. Inkluderer denne ret den
brune sovs, synes jeg, friskheden forsvinder, når kroppen rammes
af en genkendelig lammelse fra dengang for 30 kg siden.

Fremgangsmåde
Oksekødet formes til bøffer og tilberedes i ovnen i et ildfast fad i
ca. 20 minutter ved 190 grader. De skivede zittauerløg sættes over
i en slip-let sauterpande. Når de bider i bunden af panden, tilfø-
jes lidt balsamicoeddike og vand hen ad vejen, så de ikke koger
helt tørre. Der tilføjes salt og peber, og løgene steges færdige, til
de er bløde og gyldne. Denne proces kan også foregå i et ildfast
fad i ovnen ved 190 grader, til de er bløde(vendes undervejs).
Bøffen med de bløde løg serveres med en virkelig god, velkogt
kartoffel og hjemmesyltede asier, evt. suppleret med ribsgele.

Dansk bøf
Til 4 personer

400 g magert oksekød,
hakket

6 store zittauerløg
ca. 1/2 dl balsamico-

eller æbleeddike
havsalt og friskkværnet

sort peber 

nye kartofler
bredbladet persille

syltede asier
ribsgele
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Lasagne

Lasagnen har altid været “alle” mine børns livret 
– både mine biologiske børns og mit “papbarns”. Jeg hader i

øvrigt denne betegnelse, man kan simpelthen ikke titulere et
menneske som et papmenneske, men så ved alle, hvad vi taler
om. Lasagne står altid på menuen ved mine børns fødselsdage,
hvor alt er tilladt, da det denne dag – som i de fleste familier –
undtagelsesvis er børnene, der bestemmer. Sammenligningen
med de meget morsomme konfirmationsmenuer, jeg har været
vidne til, er nærliggende. Tilbage står respekten for børn og re-
spekten for råvaren.

Lasagne er mange ting. På hylderne i supermarkedet findes der
mange tilbud om små tilløb til at komme nemt om ved en eller
anden afart af lasagne. Lasagne er en italiensk ret, og det er
nærmest blasfemi at kalde disse afarter for noget, der bare lig-
ner lasagne. Lasagne skal laves fra bunden med gode, simple
råvarer, og så skal saucen koge længe, således at smagsstofferne
kommer rigtigt frem. Italienerne har respekt for lasagnen og
lader den få den tid, den kræver for at få smag.

Lasagne
Til 4 personer 

400 g magert 
okse- eller kalvekød,

hakket
4 zittauerløg, hakkede
evt. finthakket hvidløg

4 revne gulerødder
4 revne stilke

bladselleri
3 spsk koncentreret

tomatpuré
2 dl rødvin

2 dl skummetmælk
4 lag lasagneplader
frisk eller tørret ore-

gano efter behag
lidt frisk revet 

muskatnød
salt og peber 

Bechamelsauce
1/2 l minimælk 0,5%

Maizena (mælk)
100 g revet 10+ danbo

evt. lidt rasp
lidt frisk revet

muskatnød
havsalt og friskkværnet

sort peber 
evt. god olivenolie fra

sprayflaske
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Det er en god idé at tilberede lasagne på fridage – i weekender,
hvor der er masser af tid. Husk altid at lave store portioner til ned-
frysning – det er en god investering af tid og råvarer.

Om bechamelsauce har jeg en sød historie. For en del år siden,
da lasagnen holdt sit indtog i det danske køkken, havde jeg en
bekendt, som skulle forsøge sig udi den italienske kogekunst.
Han gik på udkig hos købmanden, men måtte have hjælp til at
finde denne “be-ka-mel”, som bestemt måtte være ingrediensen i
bechamelsauce. Købmanden kunne ikke hjælpe, og efter nogen
research og stor undren, fandt min ven ud af, at det mel, der bru-
ges i bechamelsauce, er ganske almindeligt mel. Bechamelsauce
er en god tyk hvid sovs plus/minus muskat. 

Forskellen på fedtrig og fedtfattig bechamelsauce er, at den i den
fedtfattige form jævnes, mens den i den fede udgave bages op.

Fremgangsmåde
Løgene steges klare i slip-let gryde, suppler evt. med lidt vand,
balsamicoeddike eller rødvin, hvis løgene bider i bunden af gry-
den. Tilsæt kødet og varm det godt igennem. Nu tilsættes gule-
rødder og bladselleri. Lad også dette varme godt igennem.
Herefter tilsættes muskatnød, oregano, salt, peber, hvidløg, rød-
vin og tomatkoncentrat. Retten simrer i 2 timer, i Italien i 8 timer,
før de vil være den bekendt. Sørg evt. for mere væske undervejs.
15 minutter inden retten er færdig, tilsættes skummetmælken, og
grundsaucen er klar.

Til bechamelsaucen varmes mælken op og jævnes med Maizena.
Smag til med salt, peber og lidt reven muskatnød. Til sidst tilsæt-
tes den revne ost.

Før bagningen lægges kødsauce, bechamelsauce og lasag-
neplader lagvis i fadet. Der afsluttes med bechamelsauce. Øverst
garneres evt. med ekstra revet ost og lidt rasp samt evt. let spray
med olivenolie.

Bages i 35 minutter ved 190 grader.

Lasagnen serveres med let salat og godt hvidt brød.
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Spaghetti bolognese

Eller “spaghetti med kødsovs” som fortalt i afsnittet “Boller i
karry” – og den første prøve, jeg blev sat på i min tid som ung
pige i huset hos Margit og Erik Brandt i 1970. I dag ved jeg godt,
hvad spaghetti og kødsovs er – og bolognese – det vidste jeg ikke
dengang, det var ikke indføjet i min barndoms madtradition.
Der var langt fra stegte rødspætter, kogt torsk, frikadeller med
hvid sovs og karbonader med stuvede grønærter og gulerødder
til denne for mig fuldstændig fremmedartede ting.

Siden har tiden været med spaghettien og makaronien, nu hvor
al pasta har interesse, gerne kogt al dente. Italien gjorde sit ind-
tog i det danske køkken lidt efter Frankrig, der bestemt ikke
havde gjort det hverken nemmere eller enklere at lave fedtfattig
mad. Men italiensk mad er noget helt for sig selv, særpræget og
velsmagende med sin enkle og ydmyge madtradition.

Spaghetti bolognese
Til 4 personer

400 g magert oksekød,
hakket

100 g røget svine- eller
kalvemørbrad i små

tern

3 zittauerløg,
grofthakkede

evt. 3 fed knust hvidløg

3 revne gulerødder

3 stilke revet bladselleri

300 g friske tomater 

eller 3 spsk koncen-
treret tomatpuré

3 dl rødvin

2 dl skummetmælk

lidt frisk revet
muskatnød

frisk eller tørret oregano

2 laurbærblade

salt og peber
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At kartoffelavlerne i Danmark på et tidspunkt følte sig truede af
al den pasta, kan man ikke fortænke dem i, men vi danskere har
dog heldigvis beholdt vores veneration for kartoflen. Værst har
det været for de af vore børn, som vi opdrog i Rudolf Steiner-
ånden, hvor de blev belært ud fra en Steinerteori om, at man bli-
ver dum af at spise kartofler, fordi de, ifølge teorien, fordøjes i
hjernen og ikke i maven. Enhver er klogere end den, der hopper
på den teori – al respekt for Rudolf Steiner i øvrigt.

Når jeg tilbereder bolognesen, giver jeg mig god tid og køber
råvarer ind til mere end ét måltid. Bolognesen egner sig fortrin-
ligt til frysning, og den er altid god at have til et hurtigt måltid. I
filmen Til ægteskabet os skiller forfører Meryl Streep Jack Nicholson
med sin bolognese den første nat, de er sammen. En fin illustra-
tion af, at kvinden kan forføre med andet end sin krop, hvis
nogen skulle være i tvivl. På den måde blev det gamle ord, at vejen
til mandens hjerte går gennem hans mave, illustreret endnu en
gang.

Fremgangsmåde
Sauter løg og hvidløg, tilføj mørbraden, de revne gulerødder og
bladselleri. Når det er varmet godt igennem kommes oksekødet i.
Når kødet er blevet brunt, kommes krydderierne i, og de friske,
hakkede tomater presses gennem en sigte. En anden mulighed er
at bruge den koncentrerede tomatpuré. Rødvinen tilsættes, og
bolognesen snurrer i mindst 1, men gerne 4-5 timer, med respekt
for smagen. Sørg for, at retten ikke koger tør, tilføj evt. lidt vand
eller rødvin undervejs. 15 minutter inden saucen er færdig, til-
sættes mælken. 

Denne bolognese anrettes med spaghetti, hvortil der serveres
grøn salat vendt i en enkel fromage frais-dressing og godt hvidt
brød.

Skal der drikkes rødvin til retten, vælges en Chianti.
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Gullasch

Den klassiske gullasch stammer fra Ungarn og har 
været på danskernes menukort igennem generationer. I
1970’erne blev det ligefrem mode at servere en variant, nemlig
ungarsk gullaschsuppe. 

Gullasch er en herlig vinterret, der kræver, at man er godt sul-
ten. Bagefter breder der sig en mæthedsfornemmelse af rang,
eller som som min eksmand altid sagde: “Nu skal jeg vist have en
middagssøvn”. Det var dengang i de fedtrige dage, følelsen er en
helt anden nu.

Fremgangsmåde
Brun kødet i ovnen på bagepapir i 15 minutter ved 200 grader.
Løg og hvidløg sauteres i en slip-let gryde. Der spædes med
vand. Paprika og kød tilsættes. Tomater og grønne peberfrug-
ter, kommen eller laurbærblade, salt og peber tilsættes. Kom
kogende vand ved, lidt ad gangen i løbet af de halvanden time
retten simrer. Tilføj den røde peberfrugt og guleroden, og lad
retten koge færdig i ca. en halv time. De forkogte kartoffeltern
tilsættes 15 minutter før, retten er færdig.

Gullaschen serveres med god kartoffelmos – se under “Krebinet
med kartoffelmos” – evt. uden ovnbagning til sidst – eller kar-
toffelsne, som er kogte kartofler, der presses igennem et kartof-
felmosejern.

Gullasch
Til 4 personer

400 g skært okse- eller
kalvekød i mundrette

tern
3 zittauerløg,
grofthakkede

evt. 3 fed hvidløg 
i skiver

1 spsk paprika, gerne
ungarsk

2 flåede, hakkede
tomater

2 grønne peberfrugter
i tern

1 rød peberfrugt
i tern

1 gulerod i tern
1 l kogende vand
4 kogte kartofler 

i tern
1 tsk kommen eller 

1 laurbærblad
havsalt og friskkvær-

net sort peber 
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Kåldolmere

I min barndom hed de hvidkålsrouletter og blev altid ser-
veret i forbindelse med, at der blev kogt hvidkålssuppe, som er
min fars livret. Vi børn fik hvidkålsrouletter, det kunne vi bedre
lide. Når lugten af kogt kål bredte sig, vidste man, at der var større
projekter i gang i køkkenet.

Kåldolmerne er siden blevet velsignet med savojkålen, som egner
sig fortrinligt til legen, der er lidt af et håndarbejde. Man skal vir-
kelig kunne lide at lave mad og elske dem, man tilbereder den til,
for at få et godt resultat ud af det. Ikke at det er svært, blot kræver
de gode dolmere lidt tid og fingersnilde.

Af en eller anden årsag serverer jeg ofte kåldolmere i forbindelse
med årets første nye kartofler, som koges ganske kort tid, efter de
nænsomt er vasket. Ved servering drysses de stille med salt og hak-
ket persille. På denne måde behøver kåldolmerne ikke at være
gigantiske eller mange i antal – kartoflerne klarer næsten målti-
det alene.

Kåldolmere
Til 4 personer

400 g magert svine-
eller kalvekød

1 dl/75 g bulgur 
3 finthakkede

skalotteløg
1 æggehvide

2 spsk skummetmælk
lidt mel til dejen hæn-

ger sammen
savojkål
kartofler
Maizena

havsalt og friskkværnet
sort peber 

nye kartofler
bredbladet persille
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Fremgangsmåde
Bulguren skylles og koges som anvist.
Fjern de 2 yderste blade fra kålen og benyt de næste 4 store savo-
jkålblade. Gør de nye kartofler klar, så mange af dem som du
lyster.

Farsen blandes og røres. Kålbladene blancheres et par minutter
i kogende letsaltet vand. Farsen fordeles på de 4 kålblade, der
evt. sprayes let med en god olie. Kålbladene pakkes godt om
hver sin lille klump fars, og der bindes fint om hver dolmer med
en bomuldssnor. Nu lægges dolmerne i det kogende kålvand fra
blancheringen, hvor de ligger og simrer i en 10-15 minutters tid.
Når de kommer op til overfladen, er de færdige.

Kartoflerne koges. Hvis man ønsker en sauce, koges lidt af kål-
vandet ind, og der tilføjes lidt skummetmælk. Endelig jævnes
saucen med maizena rørt ud i lidt skummetmælk og smages til
med salt, peber og en anelse rørsukker.
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Krebinet med kartoffelmos

Krebinet er et finere ord for karbonade. I min barndom, hvor de
blev kaldt karbonader med kartoffelmos og ribsgele, led jeg fryg-
teligt meget af bronkitis. Der lå jeg og lød som en blæsebælg og
kunne hverken få eller slippe af med vejret. Jeg ved ikke, hvorfor
denne ret blev min syge-sengeret, måske har det noget at gøre
med, at kartoffelmosen var lettere at styre på tallerkenen end de
hele kartofler. 

I dag holder jeg af, at kartoffelmosen suppleres med andre egne-
de rodfrugter, såsom pastinak, selleri, persillerod eller jordskok-
ker. Jeg serverer stadig ribsgelé til, men supplerer gerne med en
dampet grønsag efter årstiden, det kunne være forårsløg og spinat
eller blomkål og broccoli, eller…

Fremgangsmåde
Krebinetterne formes og steges i kokotte i ovnen ved 200 grader
i ca. 15 minutter. Kartofler og rodfrugter skrælles og skæres i tern,
koges i usaltet vand i 15 minutter, presses gennem en kartoffel-
mospresse og/eller piskes med håndmikser. Æggehvide, mælk,
evt. hvidløg, salt og peber tilsættes, og mosen piskes godt igen-
nem, til den er ensartet og luftig. Fordeles i små kokotter eller i
en stor skål og stilles i ovnen under grill, til mosen er gylden,
sprayes evt. let med en god olie. Grønsagerne dampes få minutter
i letsaltet vand, så de stadig bevarer sprødheden. Husk ribsgele til.

Krebinet
Til 4 personer

400 g magert 
svine-, kalve- eller kal-
kunkød eller en kombi-

nation, hakket
1 kg kartofler/lyse rod-
frugter, lad altid kartof-

len have overvægt 
2 æggehvider

1 dl skummetmælk 
evt. presset hvidløg

salt, peber og lidt frisk
revet muskatnød

4 forårsløg
en pæn portion frisk

spinat
ribsgele

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



141

Frikadeller med rødkål

Frikadeller kan være slap cafeteriamad, men de kan sandelig
også tilberedes som en delikatesse eller en ren lækkerbisken.
Serveres frikadellerne sammen med nye kartofler eller lunt
hjemmebagt rugbrød, skyllet ned med velsmagende koldt øl, er
fredagsmaden sikret.

Begrebet fredagsmad har jeg fra en veninde, Elsebeth, som i
den grad nød sin moderrolle. Noget jeg dengang som nu beun-
drer hende for. Fredagsmad, det ligger i navnet, er den mad,
som familien og de venner, som støder til, samles om fredag
aften oven på en hård arbejdsuge. Hos Elsebeth var grundlaget
en tur til slagter Grønvald i Bredballe, hvor der blev bestilt 12
skiver af alt – rullepølse, roastbeef og saltkød til dyrlægens nat-
mad. Lun leverpostej, lun ribbenssteg, stegte fiskefileter, diverse
salater, der manglede aldrig noget.

Jeg imiterede fænomenet og bød også på fredagsmad, hvor jeg
ikke forud skulle stå for lang tid i køkkenet oven på en stresset
uge. Det gav tid og luft til at drøfte alle ugens hændelser og blev
dermed pusterummet inden den ofte hektiske weekend.

Frikadeller
Til 4 personer

400 g magert 
kalve-, svine- eller kal-

kunkød
eller en blanding, hak-

ket
1 dl/75 g bulgur 

1 zittauer- eller rødløg,
finthakket

1 porre eller 2 forårs-
løg, finthakket
1 æggehvide

2 spsk skummetmælk
mel til farsen hænger

sammen
salt og peber

Rødkål
1 lille fintsnittet rødkål,

evt. salatrødkål
2 finthakkede

skalotteløg
2 spsk balsamico-

eddike
1 pose tranebær (Fresh

Cranberries)
1 lille glas ribsgelé
2 spsk rørsukker

havsalt

evt. spray med god olie
i rødkålen i den sidste

fase
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Fredagsmaden eksisterer stadigvæk, om end den blev suspende-
ret i perioden, hvor jeg tillagde mig nye kostvaner. Nu er den gen-
optaget, men under en omlægning med kraftig skelen til det fedt-
fattige. Her gælder det frikadeller med rødkål og dejligt rugbrød.

Er man ven eller familie af “huset” her, er man velkommen fre-
dag, her er ingen faste aftaler, men stor frihed Også til at hjælpe
til og ikke forlange for meget. Ren afslapning og hygge, nærvær
og samvær.

Fremgangsmåde
Bulguren skylles og koges som anvist.
Farsen røres sammen, formes til frikadeller og bages i ovnen på
bagepapir i ca. 30 minutter ved 190 grader. 
Den fintsnittede rødkål snurrer sammen med løg, balsamicoed-
dike, salt og tranebær ved svag varme i en halv time. Ribsgele og
rørsukker tilsættes, mens kålen varmes færdig ca. 5 minutter
mere.

Kan pyntes med appelsinjulienne fra ubehandlede appelsiner,
evt. tilsat et stænk cognac i sidste fase.
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Irsk stuvning

Her kommer hvidkålen, som jeg holder meget af,
virkelig til sin fulde ret, ligesom den gør det i brunkål. Begge
retter kan naturligvis tilberedes fedtfattigt, når nu vi har den
røgede mørbrad og kalkunbacon, som gør det ud for flæsk og
fed bacon. Mine børn har altid holdt meget af irsk stuvning,
fordi de grønsager, som jeg bruger, er børnevenlige grønsager.
Her optræder hvidkålen som en lidt sødlig, men venlig basis.

En vigtig detalje – erstat hvidkålen med spidskål i højsæsonen.
Der går 3-4 spidskål på ét hvidkål.

Fremgangsmåde
Hvidkålen snittes og lægges lagvist med kødet i en gryde. Det
kogende vand hældes over, og retten småkoger i en time.
Kartoflerne kommes ved, efter 15 minutter tilføjes gulerødder-
ne, og retten koger færdig yderligere 15 minutter. Nu tilsættes
ærter, og der smages til med salt og peber, og der sprayes evt. let
med en god olie til sidst, umiddelbart inden servering.

Serveres med godt rugbrød og sennep.

Irsk stuvning
Til 4 personer

1 middelstort hvidkåls-
hoved

400 g magert kalkun-
småkød

3 dl kogende vand
3 gulerødder i tern

2 store kartofler 
i tern

150 g ekstrafine 
grønne ærter

havsalt og friskkværnet
sort peber 
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Farsbrød med stuvet kål

10 år tilbage boltrede jeg mig meget i Karolines kogebøger. Der
var en ret med farsbrød, som jeg faldt helt og aldeles for og ufor-
varende kom til at servere som gæstemad for de samme menne-
sker tre gange i træk. Det grundlagde en slags tradition for vores
træf siden hen. Farsbrød er et alternativ til den noget ferske
kødrand, som jeg husker den fra min mormors køkken. 
Kødrand blev en vigtig del af mit liv, men i en mere overført
betydning. Det var Mogens, der introducerede fænomenet, den-
gang Louise og jeg delte bolig med ham et års tid, tilbage først i
1980’erne, hvor jeg var draget til Århus for at læse medicin ved
Aarhus Universitet. Kødrand var bestemt ikke noget, Mogens spi-
ste, det var noget, han var medlem af – det var en spiseklub.

Vi imiterede ideen og startede vores egen kødrand, som blev en
spiseklub med udvidede beføjelser. “Vi” var mere eller mindre
alenefolk, der boede tæt, og vi nåede at blive meget kloge på hin-
andens liv. 
Farsbrødet her er en opdateret, fedtfattig udgave af den tids
kødrand.

Farsbrød
Til 4 personer

400 g magert hakket
kalkun-, kalve-, svine-

eller oksekød
4 rødløg snittet på

langs
100 g revet 10+ danbo

stødt oregano
havsalt og friskkværnet

sort peber 

Stuvet hvidkål
1/2 hvidkål, 

1 savojkål eller 
3 spidskål

kogende vand
1 l skummetmælk

Maizena
rørsukker

revet muskatnød
havsalt og friskkværnet

sort peber 
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Fremgangsmåde
Farsen røres og formes som et brød i bagepapir og lægges i et
ildfast fad. Stilles i ovnen ved 190 grader i en time.

Den fintsnittede kål dækkes med kogende vand tilsat lidt salt.
Koges 7-8 minutter og drypper af i et dørslag. 8 dl skummet-
mælk bringes i kog og jævnes med Maizena rørt ud i 2 dl kold
mælk, lad saucen blive lidt tyk. Smag til med salt, peber, rørsuk-
ker og muskatnød samt evt. 1 spsk god olie, hvis dagens øvrige
fedtenergiindtag “tillader” det. Læg kålen i en gryde og hæld
saucen over, lad det varme godt igennem ved svag varme.

Frisk agurkesalat og rugbrød serveres til.
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Burger

For år tilbage, i fast-food’ens ungdom, hed det en bøfsandwich,
og det var noget, man købte ved en pølsevogn. Den eneste for-
mildende omstændighed (læs grønsag) var en syltet rødbede,
ikke engang løgene var løg, det var ristet hvidkål, som gik under
betegnelsen ristede løg. 

Det har ikke ændret sig siden, men det har burgerkulturen. Nu er
burgere noget, man køber hos McDonald’s, Burger King, diverse
grillbarer, cafeterier og restauranter. Jeg var i 1995 med til at lan-
cere Casablanca-burgeren, efter at vi havde haft en medarbejder
på research på cafeerne i København. 

Denne Casablanca-burger blev en stor succes. Så stor, at jeg var
nødt til at lave en fedtfattig version. Og da udgangspunktet i min
kost idag er 600 g frugt og grønt, hvor der bygges videre med
brød, gryn, ris, pasta, kartofler og kød/fisk, mejeriprodukter og
æg – er burgeren superaktuel og god ernæring og frem for alt en
smagsmæssig oplevelse.

Burger
1 stk.

100 g magert hakket
okse-, kalve- eller kal-

kunkød
1 burgerbolle eller en

stor ciabattabolle
1 skive 10+ danbo
et par fintsnittede 
iceberg salatblade

1 lille rødløg, fintskivet
på langs

skiver af syltet agurk
skiver af frisk agurk 

tomatskiver

Dressing
2 spsk fromage frais

0,5%
havsalt og friskkværnet

sort peber 
evt. friskpresset hvidløg
og et anstrøg rørsukker
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Fremgangsmåde
Kødet formes til en stor flad bøf, som steges i kokotte i ovnen
ved 190 grader i 10-15 minutter eller på en slip-let pande. De sid-
ste par minutter af stegetiden lægges osten på bøffen.
Burgerbollen varmes og smøres med fromage frais-dressingen.

Læg bunden af bollen på en tallerken, læg salaten ovenpå og
placer bøffen på salaten. Lad tilbehøret falde ned langs siden af
bøffen og læg låg på lidt skråt, så man kan se indholdet.

Til burgeren kan serveres vaskede aspargeskartofler, der halve-
res, vendes i salt og peber og sprayes med god olivenolie og
bages i ovnen ved 190 grader i 30-40 minutter. Server evt.
ketchup til burgeren – Heinz er et godt bud på en ordentlig
ketchup lavet af tomater.

Burgeren kan evt. ledsages af forskellige toppings.

1) Skinnede peberfrugter og løg, sauteret langsomt ved svag
varme i ca. 1/2 time i hakkede, flåede dåsetomater, smagt til
med salt, peber, rørsukker og friskhakket chili.

2) Fromage frais rørt med en smule blå ost med lavt fedtind-
hold.
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KartoffelsuppeKartoffelsuppe
Til 4 personer

600 g kartofler i tern
6 dl vand eller 3 dl

vand og 3 dl hvidvin
2 porrer, fintsnittede

4 skalotteløg,
finthakkede

4 dl skummetmælk
et par fintskårne

soltørrede tomater
et par skiver fintskåret

røget mørbrad
1 bundt purløg

havsalt og friskkværnet
sort peber

Kartoffelsuppe er en fortrinlig spise, også velegnet til et gæste-
bud. Her vælges en stor melet, gammeldags kartoffeltype, som i
den grad kan koges ud

Som topping bruger jeg fintstrimlede soltørrede tomater. Hvis
ikke denne ret kommer ind på en kødfri dag, eller skal serveres
for vegetarer, blander jeg de strimlede soltørrede tomater med
strimlet røget mørbrad, varmer det lidt sammen og pynter med
masser af purløg.
Det er en raffineret smagsvariation at koge kartoflerne i en blan-
ding bestående af halvt vand, halvt hvidvin.
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Fremgangsmåde
Kartofler, porre og løg koges uden salt i vand eller vand og hvid-
vin i 20 minutter. Hæld væsken fra og kør kartoflerne i blender
eller food-processor, tilføj den væske, der er nødvendig under-
vejs. Skummetmælken lunes en smule og piskes kraftigt med
håndmikseren. Når den er luftig og skummende, blandes den
med suppen, og der smages til med salt og peber.

De soltørrede tomater og strimlede mørbradskiver lunes forsig-
tigt på en slip-let pande eller på bagepapir i ovnen. Hældes ud
over suppen lige inden servering. Retten serveres med purløg
og ledsages af godt hvidt brød, evt. suppleret med en god salat.

Tip
Det er ok med små forsigtige dryp af olivenolie i vegetarversionen.
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Wienerschnitzel

Da jeg var barn i 60’erne, var vi på årlige ture med mine forældre
til Tyskland. Lübeck var en af de byer, hvor vi altid boede på hotel. 
Det første, der skete, når vi sultne og trætte nåede frem, var, at vi
i hotellets restaurant bestilte wienerschnitzel (som min bror og
mine grandfætre sagde, var: “Så store som lokumsbrætter”).

Når vi kom hjem til vores hotel om aftenen med røde kinder og
trætte ben, var dagen ikke omme, for min storebror og min far
skulle ud i et far og søn-ærinde: De skulle på Bier-stube og drikke
en stærk rom i kogende vand. Grog kaldte de det.
Jeg nåede aldrig den status og var dybt misundelig og grebet af
mystikken. Men i dag er jeg klar over, at alle ikke skal vide alt om
alle.
Vi andre hentede marcipan med hjem fra Lübeck, karameller fra
grænsekioskerne og oplevelser fra danserestauranterne. 

Til wienerschnitzel bruger jeg kalveinderlår, og jeg får min slagter
til at finde det helt rigtige kød til schnitzlen. En “skosål” er ikke
nogen nydelse.
I det hele taget drejer det sig om at finde en god slagter. Jeg væl-
ger dansk og helst økologisk kød – ellers er jeg hellere foruden.

Wienerschnitzel
Til 4 personer

4 kalveschnitzler 
af inderlår

2 dl skummetmælk
200 g rugmel

spray af god rapsolie
1 citron

frisk høvlet peberrod 
4 spsk små capers
evt. 4 ansjosfileter

2 dl frosne meget fine
ærter,

eller friskbælgede hvis
det er sæson

8 store aspargeskartofler
1 spsk god rapsolie

havsalt og friskkværnet
sort peber
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Fremgangsmåde
Kartoflerne vaskes godt og skæres ud i store både, blandes i en
skål med olie, salt og peber og bages i ovnen ved 200 grader i en
halv time på en bageplade med bagepapir.

Kødet vendes først i skummetmælk, derefter i rugmel og steges
på en pande med god slip-let belægning og spray af olie.
Wienerschnitzlerne krydres med salt og peber og dryppes med
citron fra de to endeskiver. Ærterne dampes let. Skær fire gode
skiver citron og anret kødet med en skive citron, høvlet peber-
rod og capers.

Den lille ansjosfilet, som hører til en wienerschnitzel, placeres
som kronen på værket, oven på citron, peberrod og capers. Det
er lækkert!
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Helstegt svinemørbrad med
champignonsauce

Svend, min første ægtemand, var i sine unge dage en habil kok.
Han imponerede den ene kvinde efter den anden med sin hels-
tegte svinemørbrad i flødesauce med champignon – og det er
utroligt, at ingen for alvor slog kløerne i ham før mig. På den tid
fandt man ikke så mange mænd i de danske køkkener som i dag. 
Det var imponerende, med hvilken sikkerhed Svend jonglerede
med gryderne – og opskrifterne havde han i hovedet. 
Hvad jeg ikke vidste, var, at det ganske enkelt var blevet rutine. Ud
over den helstegte svinemørbrad, en god bøf og scrambled eggs,
så var repertoiret ikke større. Men det virkede hver gang. 

Min fedtfattige version tager også kegler, ikke mindst på grund af
saucen. Den forudsætter helt klart en god mørbrad, og her væl-
ger jeg en stor én af typen Antonius. Med sådan en bliver fire
mennesker godt forsynet.

Som ledsager har jeg valgt Ditta-kartoflen, som i smag, konsistens
og sin smukke gule farve minder meget om aspargeskartoflen.
Ditta-kartoflen fortjener virkelig en høj status blandt kartoflerne.

Helstegt svinemørbrad
Til 4 personer

1 god svinemørbrad
5 rødløg

1 bakke brune 
champignon

8-12 gode kartofler,
asparges eller Ditta

1 stor buket broccoli

Sauce
2 finthakkede 

skalotteløg
1 bakke brune 
champignon

2 dl vand
1 dl soja 

(gerne Tamari, købes i
helsekostforretninger)
200 g fromage frais

0,5%
1 tsk rapsolie
1 tsk maizena

1 spsk god ribsgele
havsalt og friskkværnet

sort peber
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Fremgangsmåde
De fire rødløg gøres i stand ved at fjerne top og bund og den
yderste skal, løgene bages i ovnen én time ved 200 grader sam-
men med mørbraden, som kommer til efter et kvarter. Inden
mørbraden sættes i ovnen i et ildfast fad, finpudses den og gni-
des med salt og peber. Når løgene har fået en halv time og
mørbraden 15 minutter, sænkes varmen til 180-190 grader den
sidste halve time.

Skalotteløgene sauteres i gryden sammen med de hele, rensede
champignon. Der tilføjes væske (vand), når løg og champignon
bider i bunden af gryden. Champignonerne afgiver en del
væske, som blandt andet giver saucen så god en smag. Sojaen og
resten af vandet hældes ved, og saucen koges lidt ind.
Champignonerne sies fra og holdes varme. Saucen legeres med
fromage frais rørt op med rapsolie og maizena. Det vil sige, at
blandingen hældes i, og der piskes ved god varme, uden at sau-
cen koger. Saucen smages til med salt, peber og ribsgele.
Champignonerne blandes med de bagte rødløg, som skæres ud
i både. Dette danner bund midt på tallerkenen for kødet, som
skæres i skiver.

Broccolien deles i små buketter, som dampes let i et par minut-
ter. Jeg har min broccoli i et dørslag, hvor jeg salter den let og
overhælder den med kogende vand fra min elkoger – jeg er
afhængig af topscoreren inden for grønsager og elsker, når den
er sprød. Kartoflerne koges med skal og pilles og drysses inden
servering evt. med finthakket rødløg (det femte løg!).

Ved servering på varme tallerkner hældes saucen i en krans
omkring løg, champignon og kød – og broccoli-buketterne
lægges yderst.
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Hjerter i chili

Frederikke og jeg blev inviteret ned til gode venner på afstres-
sning – nemlig ned til Sanne og Lars’ gård på Yding Skovhøj – og
vi tog begge glade imod invitationen. 
Frederikke så frem til en ridetur på Hvirvelkrone 3, som en af
Sannes varmblodshopper hedder.

Denne lørdag blev fortryllende – bortset fra, at min egen entu-
siasme med hestene udløste en voldsom høfeber, som mest af alt
fik mig til at ligne elefantmanden. Men den friske luft i skoven
forstærkede sulten, som blev stillet med Sannes fedtfattige kalve-
hjerter – komponeret til lejligheden – suppleret med god rødvin
og samtale. Hjerterne smagte himmelsk.

Sanne havde oprindeligt ikke chili med i sine hjerter; det er en
tilføjelse, som jeg har gjort, bl.a. for at få opmærksomheden hen-
ledt på filmen af samme navn: “Hjerter i Chili”.

Hjerter i chili
Til 4 personer

300 g kalvehjerter 
(eller kalvelever)

i skiver
100 g røget mørbrad

2 zittauerløg
1 rød chili

2 stænger bladselleri
1 syrligt æble

1-2 gulerødder
4 friske flåede tomater

eller 1 dåse flåede
tomater

1dl soja – gerne Tamari
1 spsk ribsgele

1 knsp rørsukker
1 spsk Heinz tomat-

ketchup
havsalt og peber fra

kværn
250 g fromage blanc

0,5%

Kartoffelmos
600 g kartofler

lidt skummetmælk
havsalt og peber fra

kværn
evt. lidt revet 
muskatnød

hakket bredbladet 
persille

evt. 1 spsk god olie 
pisket i mosen
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Filmen handler i al sin enkelthed om en kvinde, der ikke kan få
den mand, hun elsker. Men hun får ham indirekte ved at forføre
ham med mad, give ham al sin kærlighed via maden. En meget
smuk film, der bekræfter tesen om, at den næststærkeste kærlig-
hedsforbindelse mellem to mennesker er maden. Den stærkeste
er berøring.

Fremgangsmåde
Kalvehjerter (eller kalvelever) og mørbrad skæres i fine strimler.
Løg og bladselleri skives fint. Chilien befries for sten og strimles
fint. Husk at vaske skærebrættet grundigt, når chilien er strimlet
– og lad være med at gnide øjnene med de fingre, som har været
i berøring med chilien. Det kan gøre meget ondt! 
Æble og gulerødder rives. Sauter løgene, når de bider i bunden
af gryden – tilføj vand. Tilsæt hjerter og varm godt igennem.
Tilsæt chili, bladselleri, æble, gulerødder, tomater og soja. Hæld
vand ved, så det dækker. Lad retten snurre i en time. Efter 45
min. kommes mørbraden i. Efter en time smages til med salt,
peber, ribsgele, ketchup og sukker. Gryden tages af varmen, og
fromage blanc vendes godt i inden servering. Jeg gør altid selv
det, at jeg sier “det tykke” fra og holder det varmt og pisker fro-
mage blanc i “det tynde”, for så at blande det til sidst. Det er vig-
tigt, at retten ikke varmes voldsomt over “ilden”, efter at froma-
ge blanc er kommet i.

Kartoflerne skrælles og skives, koges møre i usaltet vand. Vandet
hældes fra, og mosen piskes godt med lidt skummetmælk.
Smages til med salt, peber og evt. lidt revet muskatnød samt hak-
ket bredbladet persille og evt. olie.

Portionsanrettes på varme tallerkner med mosen toppet og rag-
outen ved siden af. Ledsages af godt hvidt brød.

Kan ved servering pyntes med en stor dusk brøndkarse eller
mere bredbladet persille.
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Helstegt kalvemørbrad 
med rå garniture

I 70’erne var rødt kød – det vi kaldte en bøf – salat, flutes og rød-
vin og så brie, druer og rødvin det ultimative festmåltid. En hel
del mænd sprang dog salaten og druerne over.
Det var også dengang, hvor man, når man købte ind, vurderede
antallet af flasker rødvin i forhold til antal personer – og hvor det
stadig var svært at acceptere, at der ved festlige lejligheder nemt
forsvandt én flaske pr. mand. Vi havde i Danmark dengang slet
ikke det vinforbrug, som vi har i dag, men jeg skal lige love for, at
vi har lært det. 

Urinsyregigt hedder en lidelse, hvor anfaldene klart forstærkes af
for stor koncentration af fedt, rødt kød og alkohol – podagra hed-
der det, når det sidder i storetåen. I gamle lægebøger beskrives
lidelsen som “de riges gigt”, der oftest rammer midaldrende
mænd af den lidt fedladne, korthalsede “blomstrende” type – og
udpræget vellevned er ofte med til at fremkalde sygdommen.

Helstegt kalvemørbrad 
Til 4 personer

1 kalvemørbrad
3 fed presset hvidløg
havsalt og peber fra

kværn
4 majskolber

ca. 400 g jordskokker
ca. 400 g grønne 

bønner
4-8 forårsløg, alt

afhængig af størrelsen
evt. 400 g pasta,
pyntet med frisk

basilikum

Rosmarinsauce
2 finthakkede 

skalotteløg
2 dl vand

1 dl soja – gerne
Tamari, fås i helsekost-

forretninger
2 spsk koncentreret

tomatpuré
1-2 tsk tørret rosmarin

1 spsk rørsukker
friskkværnet sort peber

250 g fromage frais
0,5%

1 tsk rapsolie
1 tsk Maizena
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Henning Christensen er et af de mennesker, som har lært mig
nydelsen ved “en bøf og et glas rødvin” – og frem for alt har han
lært mig glæden ved samtalen. Han tilhørte en bastant kerne af
hard-core journalister i det indre København – og af og til kom
han på besøg hos Svend og mig i Jylland. Han havde en utrolig
stor almenviden og vidste alt om sin egen slægts historie, som
viste sig at have berøring med min salig tante Kathrine. Det viste
sig bl.a., at tante Kathrine på et tidspunkt havde forført
Hennings onkel, som havde en høj stilling hos garderhusar-regi-
mentet. Ingen i min familie undrede sig. Tante Kathrine var en
fantastisk personlighed. 

Jeg har her valgt at helstege en kalvemørbrad. Det er en dyr sag,
men der er jo fest.

Til oksemørbraden – ud over den rå garniture – kan man serve-
re en rosmarinsauce, som er en meget fin ledsager til det røde
kød og dets garniture.

Find en rigtig god slagter og få ham til at udvælge og afpudse en
flot mørbrad til dig.

Fremgangsmåde
Kalvemørbraden gnides med salt, peber og hvidløg. Lægges i et
ildfast fad og intervalsteges: 4 x 8 minutter = 32 minutter. 8
minutter ved 200 grader, 8 minutters hvile under bagepapir og
klæde, 8 minutter ved 200 grader og til slut 8 minutters hvile
under bagepapir og klæde.

Blancher bønner og forårsløg i ganske lidt vand et par minutter.
“Brænd” majs og jordskokker af på en god pande. Slutteligt til-
sættes lidt vand, og grønsagerne koges møre i ca. fem minutter.
Både pasta og en god kartoffel er velegnet som tilbehør. 

Rosmarinsaucen laves ved at svitse skalotteløgene i en gryde.
Når de bider i bunden af gryden, suppleres langsomt med van-
det. Herefter kommes soja, tomatpuré, rosmarin og sukker i. Jeg
har valgt at skrive 1-2 tsk. rosmarin, fordi det er et meget parfu-
meret krydderi. For mit eget vedkommende kan jeg godt lide
smagen og bruger derfor op til en spsk. Dette koges ind, dvs.
simrer i 10 minutter. Smages til med lidt god peber. Herefter
tages gryden af varmen, og fromage frais rørt med rapsolie og
Maizena piskes grundigt i. Saucen varmes godt igennem uden
dog at koge efter fromage frais er rørt i, da saucen ellers kan skil-
le. Anret menuen på varme tallerkener.

Husk at vælge en kraftig rødvin til denne ret, og nyd livet.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



158

SkipperlabskovsSkipperlabskovs
Til 4 personer

800 g kalvesmåkød i
mundrette stykker

3 zittauerløg i skiver
6 store bagekartofler

1 pastinak
1 persillerod

1 par stænger revet
bladselleri

det hvide fra 2 porrer,
fintsnittet

3 laurbærblade
10 peberkorn

havsalt
en stor buket 

finthakket persille
blandet med

en stor buket fint-
hakket purløg

evt. 1/2 tsk god olie i
dryp på hver ret, der

hvor smørklatten plejer
at ligge.

animalsk fedt UD –
vegetabilsk fedt IND!
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Det var da min første mand, Svend, som ung turist- og er-
hvervschef, skulle byde bestyrelsen for turist- og erhvervsrådet
på et måltid mad. Og jeg stod dér som ung husmor og vidste i
hvert fald én ting: Det skulle ikke være et gæstebud med islæt fra
min tid hos Margit og Erik Brandt. 

Jeg kom i stedet til at tænke på min barndom og min fars aftner
med kortspil – efter en god jagt i Ådum hos Signe og hendes
mand.
Ofte var der forud for jagten lavet aftaler mellem min far og de
store gårde om leverancer af traktorer – og middagen var en
kvittering for en god handel – lidkøb kaldes det også. 
Som børn så vi måbende til, når vi så de store mængder af mors
gode mad forsvinde – og vi var lidt fascinerede af deres hænder.
Mænd, der livet igennem bruger deres hænder meget, får
meget store hænder, og den ruhed, der er forbundet med et
goddag, hvor man ikke ved, om man overlever eller ej, var både
afskrækkende og spændende.

Til turist- og erhvervsrådet valgte jeg en god sild med masser af
løgringe og små nye persillekartofler, dernæst skipperlabskovs
og som afslutning godt rugbrød med gammel ost med kommen
og sky. Underneden tror jeg nok, at der var fedt med stegte løg.
Øl og brændevin var der i hvert fald i store mængder.

Fremgangsmåde
Kødet sættes over i 1,5 liter vand. Koger stille i en halv time,
hvorefter kødet sies og skylles i kogende vand. Vandet kasseres,
hvis nogen skulle være i tvivl.

Kødet tilbage i gryden, kartoflerne skrælles og skæres i tern, og
tilsættes sammen med de øvrige grønsager, peberkorn og laur-
bærblade. Det dækkes af vand. Koger sagte til alle grønsagerne
er kogt ud. Må ikke koge tør, men skal på den anden side heller
ikke være en suppe. Smages til med salt, portionsanrettes og
pyntes med de friske krydderurter og evt. olie.

Sennep, rødbeder og godt rugbrød serveres til.
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Escalopes a la creme

Her er den fede creme fraiche 38%, der har en fedt-
kalorieprocent på 95, erstattet med fromage frais 0,5%, som har
en fedtkalorieprocent på under 10. Der findes styrker, der ligger
ind imellem, men 0,5% er ultimativt hvad smag, konsistens og
fedtindhold angår.

I 1971 debuterede jeg som madskribent med mine escalopper. At
der skulle gå 25 år, inden jeg genoptog min interesse, kan jeg kun
opfatte som noget positivt. Var jeg dengang fortsat ad den vej, var
jeg brændt ud på området, og der var nok opstået en vis metal-
træthed mellem mig og mine læsere. Men her min nyeste variant:
Escalopperne her er i en dejlig champignon-sennepssauce.
Garnituren er de såkaldte franske ærter, ærter med løg og
“bacon”. Og for alt i verden en rigtig god aspargeskartoffel – eller
en Ditta-kartoffel.

Escalopes a la creme
Til 4 personer

4 escalopes fra 
kalvetykstegsfileten

havsalt og sort peber
fra kværn

1 bakke brune 
champignon
2 finthakkede 

skalotteløg
2 dl vand

1 dl soja – gerne
Tamari

1 spsk Dijon-sennep
1 spsk rørsukker

250 g fromage frais
0,5%

1 tsk Maizena

8 skiver røget mørbrad
8 dl grønne meget fine
ærter – friskbælgede er
naturligvis de bedste

1 dl små syltede perle-
løg

8-12 gode kartofler
lidt friskhakket persille
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Escalopes er en udskæring fra kalvens bagerste, øvre ende, nem-
lig tykstegsfileten. Heraf skærer man det, man kalder en fransk
steg eller som her escalopes. Tal med din slagter om det.

Fremgangsmåde
Kødet krydres og steges på en tør pande med en god belægning
og/eller let spray af tidselolie, holdes varm i ovnen, hvor det evt.
kan få den sidste stegetid, men tal med slagteren om, hvor lang
tid kødet skal have. Er det det rigtige kød, skal det kun have ca.
3-4 min. på hver side.

Champignonerne renses og skives. Skalotteløgene sauteres i en
gryde, og når de bider i bunden af gryden, tilføjes lidt væske,
champignonerne og til sidst resten af væsken inkl. soja. Sennep
og sukker kommes ved, og saucen simrer i 10 minutter. Si cham-
pignonerne fra og hold dem varme. Pisk fromage frais rørt med
Maizena i og hæld champignonerne tilbage i saucen, som kun
lige holdes varm ved umådelig svag varme. Den må ikke koge
igen. Saucen skal – på grund af den salte soja – ikke saltes yder-
ligere.

Den røgede mørbrad skæres i tern og ristes på en pande eller i
ovnen. Ærterne dampes let, og de syltede løg drænes for den
væske, de ligger i. De tre ingredienser blandes sammen inden
servering.

Portionsanrettes med kødet i midten, overhældt med saucen,
garnituren rundt i en krans og kartoflerne ved siden af i en lille
skål – drysset med persille.
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Oksekød i peberrodssauce

Fremgangsmåde
Okseboven befries for alt synligt fedt og koges i letsaltet vand i et
par timer. Ærterne dampes let. Peberroden rives eller høvles.
Skummetmælken varmes op og jævnes med Maizena – saucen bør
dog ikke være tyk –  smages til med salt og peber og rigelig peber-
rod.

Stegen anrettes på tallerkener med sauce, ærter, kød og frisk
peberrod. Server en god kartoffel til.

Oksekød
Til 4 personer

et stykke god mager
okse- eller kalvebov
6 dl meget fine ærter

et stort stykke 
peberrod

Sauce
8 dl skummetmælk
evt. 1 spsk god olie
Maizena-jævning,
baseret på mælk

havsalt og sort peber
fra en kværn
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Kalv og forårsgrønsager i wok

Wok-mad er skønt, fordi det på grund af den korte tilbered-
ningstid ikke “får for meget” –  og fordi den er så hurtigt at lave.

Fremgangsmåde
Kød og rødløg sauteres i balsamico i en wok med en god belæg-
ning. Resten af ingredienserne tilsættes i følgende rækkefølge:
forårsløg, majs, sukkerærter, asparges og tomater, så retten i alt
– efter grønsagerne er kommet til – steger færdig i wokken  ca.
fem min (evt. to min. under låg). Smages til med salt og peber
og til sidst enten vendes olivenolien i, dryppes eller sprayes på.

Kalv og grønsager i wok
Til 4 personer

400 g magert, mørt kal-
vekød i tynde strimler
2 rødløg i fine både

6 groftsnittede forårsløg
16 babymajs, evt. 

skåret lidt groft
1 bakke friske 
sukkerærter

16 grønne asparges i
grove stykker

24 Thai snack-tomater
eller 12 cherrytomater
1 spsk lys balsamico

evt. lidt vand til hjælp
ved sautering

havsalt og friskkværnet
sort peber

1 tsk god olivenolie
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Stuvet spidskål med 
røget oksecuvette

Denne ret er egentlig i sin grundsubstans stegt flæsk og stuvet hvi-
dkål, eller stegt flæsk med persillesovs – noget mange af os gerne
vil have engang imellem. Der ligger dybe rødder til grund for ret-
ten. Traditioner fra det gamle, danske bondekøkken, hvor kålen,
kartoflerne, mælken, persillen og kødet var inden for rækkevid-
de. I haven, på marken og i stalden.

Fremgangsmåde
Spidskålen skæres i strimler og koges et par minutter i lidt letsal-
tet vand. Tilsæt fem dl mælk og varm det op. Rør maizenaen ud i
resten af mælken (+ evt. olien), jævn kålblandingen og lad det
koge op under hyppig omrøring. Saucen smages til med salt,
peber og rørsukker og kan justeres tykkere eller tyndere med
mere Maizena eller med kålvandet, men saucen bør være tynd.
Fjern det øverste fedtlag fra kødet og skær det i tynde skiver. Læg
skiverne på bagepapir og rist dem i ovnen ved 180 grader i 10-15
minutter, til de er sprøde.
Anret den varme kål med persilledrys og læg cuvetteskiverne ved.
Spis en dejlig dansk kartoffel til. Saucen kan evt. smages yderli-
gere til med lidt revet muskatnød eller et drys høvlet peberrod.

Stuvet spidskål
Til 4 personer

2 spidskål
8 dl skummetmælk

1 spsk Maizena 
evt. 1 spsk god olie

havsalt og friskkværnet
sort peber

en knivspids rørsukker
finthakket bredbladet

persille
400 g røget cuvette
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Pasta Carbonara

Pasta Carbonara er en pastaret af italiensk oprindelse.
Kulsvirens (kularbejderens) pasta kaldes den, fordi den revne
muskatnød minder om kulstøv. Pastaretter og dermed også
Carbonara serveres også i de øvrige middelhavslande.
På Hotel Caballito i Caynamel på Mallorca serveres god mad,
men der er en tendens til, at gode råvarer oversøles med olie,
hvis man ikke når at bede om “not so much fat”, “nicht so viel
fett” eller på spansk “sin multio grassi”. Så der er det vigtigt at
vide, at “uden” hedder “sin” og med hedder “con” , altså “sin
multio grassi” og ikke “con multio grassi”! Sådan var det også
med Pasta Carbonara. Så derfor har jeg – på Frederikkes opfor-
dring – tilegnet denne ret til kokken i restaurant El Pirata på
Hotel Caballito som var en stor personlighed. Han var en brysk
mand – men som Frederikke sagde: “Han er meget flinkere, end
han ser ud til”.

Pasta carbonara
Til 4 personer

2 store finthakkede 
skalotteløg

200 g røget cuvette,
culotte (hvor synligt

fedt er skåret fra) eller
mørbrad

1/2 revet muskatnød
500 g fromage frais
0,5% eller fromage

blanc 0,5%
2 æggeblommer

god sort peber fra
kværn og en anelse

rørsukker
400 g pasta/spaghetti

frisk basilikum
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Fremgangsmåde
Tag fromage frais/blanc ud i stuetemperatur i god tid, rør den
godt i en stor skål, og stil den nær "ilden", mens du tilbereder
resten.
Sauter skalotteløgene i et par spsk. vand, kom det røgede, fint-
strimlede kød ved og lad det småsimre sammen med friskrevet
muskatnød, til løgene og kødet er gyldent. Kog imens pastaen al
dente i letsaltet vand. Rør æggeblommerne i fromage frais/fro-
mage blanc sammen med lidt frisk revet muskatnød. Smag til med
lidt peber og lidt rørsukker. Undlad salt – det kommer fra det
røgede kød.
Alt blandes godt – fromage frais/fromage blanc med æg, kød og
løg og den varme pasta – pyntes med frisk basilikum og serveres
straks på varme tallerkener.

Tip
Røget mørbrad fra svin, kalv eller okse og røget culotte eller cuvette fås hos
slagteren og i velassorterede supermarkeder med egen slagterafdeling. Den
røgede svinemørbrad fås også – ud over i supermarkeder – i discountfor-
retninger, hel eller i skiver.
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Oksekødssuppe

En nærende suppe med gode proteiner i form af en god okse-
kødsudskæring. Proteinerne, såfremt de er magre, giver god
mæthed og god energi. Oksekødssuppen er lavet på et grund-
fundament af vand og Touch of Taste-kalvefonden. Suppleret
med løg, kartofler, majs fra kolbe – alternativt løsfrosne – og
masser af bredbladet persille. 

Fremgangsmåde
Kødet lægges i kogende, letsaltet vand og koger, til det er mørt.
Løgene kommes i en varm gryde, og når de bider i bunden af
gryden, kommes vand og fond ved. Kødet kommes i suppen.
Majskolberne koges og befries for majs med en skarp kniv, eller
der vælges løsfrosne majs, som kommes i den varme suppe.
Svampene tilsættes suppen, og den varmes godt igennem og
holdes varm. Kartoflerne koges og pilles og lægges i den rygen-
de varme suppe sammen med bredbladet persille ved servering.

Supper bør – hvis kød og fond er absolut low-fat – stimuleres
energi- og smagsmæssigt med god olie. Alternativt kan der ser-
veres brød med olie eller nødder til.

Oksekødssuppe
Til 4 personer

2 store løg i tern
400 g magert okse-
eller kalvekød fra en

god mør udskæring – i
små tern eller strimler
fedtfattig fjerkræ-, kød-

eller grønsagsfond,
købt eller hjemmelavet
en håndfuld friske eller

tørrede svampe
4-8 kogte, pillede 
aspargeskartofler, 

delt på langs
majs fra 2 kolber –
eller 4 dl løsfrosne

majs
en stor buket 

bredbladet persille
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Karbonade med garniture

Kødet i denne ret behandles med fedtuddrivning. Ikke at forvek-
sle med åndemageri eller hekseuddrivelse – og dog… Det hand-
ler om at vælge kød med et minimum af fedt. Kan man ikke få
den helt magre version af det hakkede kød, er der kun et at sige,
at uanset fedtindhold, så skal det ud. Saften og kraften findes
andetsteds – i grønsagerne, naturligvis.

Fremgangsmåde
Form karbonaderne og bag dem 10 minutter i ovnen ved 200
grader, tag dem ud og hæld fedtet fra og bag videre i 5 minutter.
Garnituren dampes ganske kort tid i letsaltet vand. Vandet hældes
fra, og garnituren gives et opkog i skummetmælk, som således
lægger sig omkring grønsagerne og fungerer som den tynde
sauce. Et persilledrys egner sig godt til.
Og kartofler skal der til – jeg har her valgt Dittakartoflen fra Læsø,
som modnes i oktober-november. Koges med skræl og pilles. En
dejlig gul og fast kartoffel med en skøn smag. 

Karbonade
Til 4 personer

Hakket kalve-, svine-
eller kalkunkød – eller
kombineret, svarende
til 150 g pr. person 

havsalt og friskkværnet
sort peber

Garniture
4 gulerødder, 
skåret groft

2 små julesalat, 
skåret groft

2 dl grønne ærter
ca. 20 sukkerærter, 

skåret groft
2 dl skummetmælk
evt. 1 tsk god olie
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Julemiddag med kalv Julemiddag
Til 4 personer

1 kalvemørbrad 
havsalt og frisk-

kværnet sort peber

Rødkålssalat
2 små – eller 1 
stort salatrødkål
2 finthakkede 

skalotteløg
2 ubehandlede 

appelsiner
2 dl friske tranebær

1/2 dl soltørrede 
tranebær

1 syrligt æble – Elstar,
hvis der er flere tilbage
til jul, ellers Belle de

Boskop
1 stang vanille

1 stang hel kanel
2 spsk rørsukker – her

skal man smage sig
frem til sidst

havsalt og friskkværnet
peber

ca. 1 dl calvados eller
cognac (brug evt. 

ribssaft, hvis børnene 
spiser med)

en stor buket frisk
rucolasalat
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Rødkålen er mit helt faste holdepunkt i julen – det har den altid
været, men den har aldrig været så spændstig og viril som den, jeg
laver nu. Gammel overkogt rødkål sølende i sukker og fedt er
ingen kunst, men smagsoplevelse i sprød kål – det hitter.
Kombiner rødkålen med rucola, som vi, der er gået low fat, elsker,
fordi det har den smag, vi ofte leder efter på de fede hylder.

Fremgangsmåde
Kålen snittes fint og sættes over ilden i en gryde sammen med
skalotteløg, appelsinjulienner, tranebær, æble i tern, vanillestang
flækket på langs og kanelstang.
Spæd efter et par minutter med en lille smule vand, så kålen ikke
bider fast i bunden af gryden. Efter fem minutter tilføjes sukker,
salt og peber og endelig væske i form af saft eller spiritus. Lad
kålen simre ca. 10 minutter, således at den stadig er sprød. Smag
kålen til med rørsukker, salt og peber. 

Kalvemørbraden gnides med salt og peber. Lægges i et ildfast fad
og intervalsteges: 4 x 8 minutter = 32 minutter. 8 minutter ved 200
grader, 8 minutters hvile under bagepapir og klæde, 8 minutter
ved 200 grader og til slut 8 minutters hvile under bagepapir og
klæde.

Anret kål og skiveskåret kød på en bund af rucola – og bring så
julerødvinen frem!
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Brændende kærlighed

Der findes mennesker – deriblandt mig selv – der ville have
svært ved at acceptere den brændende kærligheds endeligt, selv
midt i et fusionskøkken med inspiration fra sydlandske himmel-
strøg. Her findes den i en brændende udgave med lavt fedtind-
hold og tilpas chili – efter ønsket styrke.

Fremgangsmåde
Kartoflerne skæres i tern og koges i friskt vand uden tilsætning
af salt i ca. 15 minutter.
Rødløgene hakkes i grove tern sammen med chili og hvidløg
efter ønske. Den røgede mørbrad skæres i tynde strimler.
Løgene sauteres i en gryde sammen med chili og hvidløg uden
fedtstof, og når de begynder at bide i bunden af gryden, tilsæt-
tes lidt væde i form af vand eller balsamico-eddike.
Mørbradskiverne ristes på pande eller på bagepapir i ovnen i 10
min. ved 200 grader, eller til de er gyldne. Kartoflerne moses
med jern eller med håndmikser. I en “rigtig” kartoffelmos skal
der være små klumper. Smag til med salt og lidt frisk revet mus-
katnød.
Og for blå oste elskere: en lille blå ost på toppen.
Bagte og marinerede rødbeder – eller syltede – kan serveres til.

Brændende kærlighed
Til 2 personer

4 bage- eller 6 store
almindelige Vildmose-

kartofler
2 store rødløg
1/2 rød chili

hvidløg efter ønske
12 skiver røget 

svinemørbrad eller 6
skiver røget kalve- 
eller oksemørbrad 
eller en pakke filet-

bacontern
evt. balsamico-eddike
2 små terninger blå ost
med lavt fedtindhold,
17% er den “svageste”
version, jeg har kunnet
opdrive = 17 g fedt pr

100 g ost
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Benløse fugle

Benløse fugle var en af min mors hofretter. Jeg har skiftet det
spæk, der traditionelt ligger inde i “fuglen”, ud med røget
mørbrad eller kalkunbacon.
Til de benløse fugle serverer jeg en lækker salat, men giver også
mulighed for – om det måtte ønskes – at lade en let tranebærsau-
ce ledsage “fuglene”.

Fremgangsmåde
Kødet til “fuglene” bredes ud. Mørbrad eller kalkunbacon og fint-
hakket persille lægges på den ene ende og “fuglen” rulles fra den
ende og bindes med bomuldssnor. Fuglene simrer i sauterpande
i lidt spilkogende vand, der knap dækker dem, til de er møre.
Afhængig af kødets kvalitet kan det tage op til en time. Skræl og
kog kartoflerne i usaltet vand og pres dem gennem et kartoffel-
mosejern lige inden servering. Rør evt. mosen med lidt lun mælk
og smag til med salt. Anret salaten, ryst dressingen og dryp den
over salaten umiddelbart inden servering.
Hvis du ønsker sauce til, kommes skalotteløgene i en varm gryde.
Når de begynder at bide i bunden af gryden, kommes vand og
persillekviste ved og derefter soya og mere vand. Dette simrer og
afrundes evt. med lidt fransk sennep og lidt honning.
Tranebærrene kommes ved, og saucen koges lidt ned til en pas-
sende portion og konsistens.

Benløse fugle
Til 4 personer

8 tynde, aflange skiver
mør kalve-, svine- eller

kalkunfilet
8 skiver røget mørbrad

eller kalkunbacon
en stor buket bredbla-

det persille – gem
stænglerne til saucen!

havsalt

Kartoffelmos
1 kg store kartofler

havsalt
1/2-1 dl skummetmælk

evt. 1 tsk god olie

Salat
1 iceberg salathoved

1 agurk
16 cherrytomater

2 spsk hvid balsamico-
eddike eller frisk

citronsaft
1 spsk god olivenolie

havsalt og friskkværnet
peber

Sauce
4 finthakkede 

skalotteløg
1 dl vand

persillekviste
1 dl soya, gerne Tamari

1 dl vand
evt. 1 tsk fransk sennep

1 spsk honning eller
rørsukker

1/2 dl soltørrede 
tranebær
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Kalv og krebs med spinat og ribs

Kød og skaldyr – det kan man da ikke… Men jo, det kan man,
og det er oven i købet en dejlig kombination. De syrlige ribs
giver et frisk pift.

Fremgangsmåde
Kødet krydres, lægges i et ildfast fad og steges i ovnen ved 190
grader. Kalvekød skal have fire gange otte minutter – dvs. otte
minutter i ovnen, otte minutters tildækket hvile uden for ovnen,
otte minutter i ovnen og otte hvileminutter udenfor under stan-
niol og et klæde. Okse- og svinekødet skal have samme omgang
– blot i 12-minutters intervaller. Hak skalotteløgene fint og sau-
ter dem i en gryde i et par spiseskefulde vand, tilsæt spinaten,
lad den falde sammen og krydr med peber. Kog risene. Snit fen-
niklen fint imens, mariner den i citronsaft og vend blandingen
med den varme ris. Til pestosaucen blendes rucola, basilikum,
olivenolie, citron og valnødder hurtigt sammen.
Anret med en timbale af ris og fennikel og læg spinat omkring.
Skær kødet på skrå og anret det øverst med skaldyrene. Pynt
med ribs og dryp af pesto.

Kalv og krebs
Til 4 personer

6-800 g kalvemørbrad,
alternativt okse- eller
svinemørbrad eller 

filet mignon
300 g frisk spinat

2 skalotteløg
1 fennikel

saft fra 1/2 citron
20 krebsehaler eller 

8 jomfruhummerhaler
en lille bakke friske

ribs
havsalt og friskkværnet

sort peber
3 dl basmatiris

Pesto
1/2 bakke rucola

1 buket frisk basilikum
1 spsk koldpresset jom-

fruolivenolie
saft fra 1 citron

8 halve 
valnøddekerner
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Martha Stewart dinner

Under mit ophold i USA stødte jeg flere gange på Martha Stewart.
Jeg så hendes magasin “Living” – som i dag kan købes i Danmark
– og hver tirsdag morgen fulgte jeg hende på tv. Martha Stewart
er indbegrebet af livsstil, som man enten elsker eller det unævne-
lige modsatte. Men hun inspirerede mig, og jeg kunne ikke vente
med at komme hjem og tilberede en “Martha Stewart dinner”.
Hendes fedtfattige kogebog findes nu på dansk.
Udgangspunktet er en svinekotelet, en dejlig stor Antonius, hvor
alt det synlige fedt fjernes. Herefter grilles koteletten på en grill-
pande. Som garniture – bagte porrer, friske majs og ris, og som til-
behør en tomat-fersken salsa, der formår at sende retten til tops.

Martha Stewart dinner
Til 4 personer

4 store svinekoteletter
4 friske majskolber i
sæsonen, alternativt

løsfrosne majs fra egen
eller supermarkedets

frysedisk  eller 
dåsemajs
2 dl ris

en stor buket 
finthakket, gerne 

bredbladet, persille
12 små porrer

friske krydderurter, timi-
an, rosmarin 
eller estragon

lidt akaciehonning 
eller ahornsirup

lidt citronsaft
4-8 store tomater

4 ferskner eller nektari-
ner – helst friske i

sæsonen, ellers fra dåse
1 lille rødløg
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Fremgangsmåde
Koteletterne gøres i stand, grilles og holdes varme. Risen koges
i det dobbelte vand. Majskolberne gøres i stand, og hver kolbe
deles i to og koges i letsaltet vand 5-7 minutter. Når majskolber-
ne er kogte, stilles de på højkant, og majskernerne skæres –
oppefra og nedefter – fri af “stammen”.
Tomater og ferskner skæres i tern og blandes med finthakket
rødløg. Opvarmes ganske langsomt i en gryde. Vil man have en
mere tør salsa, flås tomaterne, og skind og kerner fjernes – man
skal således også have dobbelt så mange tomater.

Porrerne gøres i stand og bages i ovnen ved 160 grader i en halv
times tid med lidt ahornsirup, frisk citronsaft og friske krydder-
urter. Vil man have en meget sprød porre, grilles den på panden
efter koteletterne, og derefter småsimrer den med en smule
citronsaft, blandet med lidt vand og ahornsirup og krydderurter
i en god gryde – under opsyn. 

Anret maden på en tallerken og drys med lidt hakket persille.
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DesserterDesserter
Den søde tand er noget, mange mennesker tumler med. Den
er ofte et problem. Jeg løste problemet ved at sætte frugt og
grønsager højt på prioriteringslisten i min kost. Jeg forsøgte at
spise fornuftigt fordelt over hele dagen, så jeg aldrig blev for
sulten på grund af blodsukkerfald. Jeg fik motion lagt ind som
en naturlig del af min hverdag, og endelig fandt jeg fornufti-
ge søde fristelser – og jeg bearbejdede min hjerne, så ordet
fristelse blev en positiv ladet ting i mit liv og ikke en faretru-
ende dæmon. Tænk, hvis livet ikke havde fristelser. Hvad var
der så tilbage. Kun disciplin og forudsigelighed. Fristelser pir-
rer sanserne og gør vores liv spændende. 

Flødeskum, smør og fed creme fraiche og deraf ofte fede
kager og istyper – er ude af mit liv. De heavy fedtstoffer, som
jeg kalder dem, er ude, og kvalitet og smagsoplevelse er inde,
hvor rørsukkeret krydrer med sine gode smagsevner. Vanille
er der hele tiden. Uden den og chokolade med højt cacao-
indhold var jeg fortabt i mit dessertkøkken, der tager
udgangspunkt i bær og frugter. 

Desværre storebror, de dage er ovre, hvor du kunne mæske
dig i mine dejlige, fede desserter. Jeg er glad for, at du kom-
mer alligevel og nyder mine desserter, om end komponerin-
gen og udgangspunktet er et andet. Men du kan jo også se,
hvor meget anderledes og bedre jeg har det uden 30 kg for
meget i rygsækken. Livet er blevet lettere – maden og vægten.
Jeg håber så, at du engang imellem, ude i den store verden,
hvor du færdes, af og til kommer forbi en fedtkaloriebombe…

Det handler om at sige til over for alt det sunde og sanselige
– så er der mindre at sige fra overfor, når nu det er det, vi har
så svært ved. Problemet bliver vendt til en fristelse. 

Tak til Gary Zukav, der lærte mig om fristelse. 
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Melonsuppe med friske jordbær

Denne dessert er en af mine nyeste favoritter. Det tog sin tid at
komme til at holde af andre desserter end dem med fløde og
meget sukker og alverdens tilbehør i form af nødder og choko-
lade.
I dag er det af lyst, jeg vælger melonsuppen, ikke af nød – hvil-
ket også ville være spildte råvarer og spild af god tid. Endelig
fordi de fleste vægrer sig ved den mindste fornemmelse af tvang.

Denne melonsuppe er dejlig ren i smagen og tilmed en meget
forfriskende sommerdessert. Bruges desserten til et gæstebud,
marineres jordbærrene i Pernod inden servering, og suppen
serveres i halve, iskolde, let udhulede meloner. Husk at skære en
platform uden at melonen lækker i bunden, så kan den stå. Til
sidst pyntes med frisk mynte.

Fremgangsmåde
Melonerne udhules, og kødet køres i blender eller food-proces-
sor sammen med den rensede røde chili. Stilles meget koldt i et
par timer. Jordbærrene gøres i stand og marineres evt. i Pernod. 

Ved servering lægges jordbærrene i melonsuppen i suppeskål
eller i ditto, lavet af melon. Pyntes med frisk mynte.

Melonsuppe
Til 4 personer

2 cantaloup-meloner,
alternativt net eller

galia
1 frisk rød chili

1 bakke friske jordbær
frisk mynte
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Ananas i karamel med dejlig is

På Søllerød Kro kan de lave desserter, så englene synger – og her
en afstemt, fedtfattig version, hvilket jo unægtelig hører til sjæl-
denhederne. Alle desserter, ud over dem der udelukkende hand-
ler om frugt i en eller anden version, er fulde af fløde og choko-
lade.
Denne dessert har taget mange kegler – og flere har ringet for at
få opskriften – udelukkende på baggrund af mundtlige beretnin-
ger. 
Den er så fin og raffineret i sin smag, og den er så smuk, at den
er det store arbejde værd.

Ananas i karamel 
Til 4 personer

4 babyananas
2 dl rørsukker

2 dl appelsinsaft
2 stænger vanille

12 tørrede abrikoser
16 mandler

1/2 liter fedtfattig 
yoghurt vanilleis
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Fremgangsmåde
Ananas skæres rene for skallen, og der skæres i mønster rundt
som en spiral, brug “øjnene” som vejviser.

Sukker kommes i en gryde og smeltes langsomt ved meget svag
varme. Når sukkeret er gyldent i kanten, kommes appelsinjuicen
ved. Nu tror man, at man har ødelagt både sukker og gryde, det
virker som sten i juice, men lad dette koge svagt i en halv times
tid og kom undervejs de fintstrimlede abrikoser, de grofthakke-
de rå mandler, vanillekorn og slidsede stænger i. Denne varme
karamel hældes ved ananasen, der stilles køligt indtil servering.
Ved anretningen hældes karamellen på en tallerken og anana-
sen placeres i midten.

Hvis man har brugt appelsinjuice, som man selv har presset fra
friske, ubehandlede appelsiner, kan man med et godt resultat
rive lidt af den friske appelsinskal i karamellen. 

Desserten serveres med fedtfattig vanilleis. Der findes gode fedt-
fattige versioner på markedet som Schlüntz eller den mest fedt-
fattige fra Diplom, som hedder Dream.
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Rødvinskogte figner 
med vanillekvark

Fremgangsmåde
Fignerne lægges i en gryde og dækkes med rødvin. Vanillen, både
korn og de slidsede stænger, tilsættes sammen med appelsinjuli-
ennerne. Koger stille i en time. Hold godt øje med gryden og
sørg for at spæde med mere rødvin om nødvendigt. Lad fignerne
afkøle i rødvinen og stil dem på køl indtil servering.

Fromage frais røres godt med kornene fra en stang vanille.

Melonternene anrettes i en bunke midt på tallerkenen. Læg nu
rødvinskogte figner rundt om og på melonternene sammen med
en vanillestang og afslut med en spsk. vanillecreme på toppen.
Denne dessert egner sig fortrinligt til at lave dagen før, i hvert fald
den del, der har med fignerne at gøre.
Melonerne og cremen laves i en håndevending under vel-
komstdrinken – af gæsterne, af børnene… hvis du har lyst til at
bringe lidt slow-food kultur ind i dit hjem.

Rødvinskogte figner 
Til 4 personer

2 hele cantaloup- eller
galiameloner i tern
20 tørrede figner

1 god flaske rødvin
2 stænger vanille
appelsinjulienner
af en ubehandlet

appelsin

250 g fromage frais
0,5%

kornene fra en stang
vanille
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Bærcoulis med sorbet

Bærcoulis er bær, der er kørt hurtigt i en blender eller food-pro-
cessor med lidt sukker. Coulis’en danner bund for desserter. Da
desserttallerkenerne kom på mode, var bærcoulis’en en naturlig
del sammen med kage, is, frugt, mandler og nødder i marinader.

Fremgangsmåde
Bærrene blendes med sukkeret. Du vælger mængden af bær,
afhængig af, hvor fyldig en bund du vil have. Mængden af suk-
ker bestemmer, hvor sød du vil have bunden. 
Jeg vælger altid hindbær til min bærcoulis, frosne eller friske, da
det er den coulis, jeg bedst kan lide. Jeg har her valgt champag-
nesorbet og friske figner, som sagtens kunne være en anden lidt
spændende frugt som papaja, mango, eller melon. 

Sukkerlagen laves ved at blande vand og sukker i en gryde
under opvarmning, til sukkeret er opløst. Kog op og tag gryden
af blusset. Afkøles. Bland saft, vand og sukkerlage og frys blan-
dingen under jævnlig omrøring, f.eks hver halve time. Således
blandes den frosne del med den del, der endnu er flydende. 
Når sorbeten er sjap-is, tages lidt fra – et par spiseskefulde, som
piskes med æggehviden til blandingen er skummende. Rør
æggehvide-skummet sammen med den resterende sorbetmasse
og sæt det tilbage i fryseren indtil servering.

Bærcoulis
Til 4 personer 

4-8 dl frosne bær
1 spsk til 1 dl rørsukker

4 friske figner

ca. 1 liter sorbetis
3 dl champagne eller
saft af 1appelsin + 1

lime + 1 citron
1 dl vand

3 dl sukkerlage, halvt
vand og halvt rørsukker

1 æggehvide
1 håndfuld hakket

mynte
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Mandelvanilleis med 
syltede frugter

Is er en verden for sig selv. Häagen-Dazs er en af verdens fineste
is. Den findes i Danmark, dog kun få steder (måske heldigvis) og
udelukkende i de fede versioner. Is er ofte ensbetydende med
højt fedtenerginiveau. Sorbet, Dream fra Diplom, You won’t be-
lieve it’s Yoghurt, og egen ismaskine er svaret. Jeg har gjort en livs-
investering i min Kenwood ismaskine for professionelle – den er
dyr, men med årene lønner det sig nok – både i pengepungen og
hvad helbredet angår. Forleden kørte jeg forbi Rosdals i Ålborg
og så fire professionelle ismaskiner i samme køkkenvindue. Jeg
glæder mig til en dag at kunne sætte mig ned der og nyde en fedt-
fattig version, fordi det er der da lagt op til. 

Ære være mindet om en af Danmarks bedste kokke – Henrik
Rosdal – du henrykkede mange, og jeg forestiller mig, at du nu
henrykker englene. 

Mandelvanille is
med syltede frugter

til 4 personer

125 g finthakkede
mandler

3 dl rørsukker
1 æg

korn af 1 stang vanille
1 dl skummetmæk
250 g fromage frais

0,5%
2 æggehvider

syltede frugter fra eget
glas eller krukke –
eller købt på glas,
krukke eller dåse
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Her laves en fedtfattig mandel-yoghurt-vanilleis:

Fremgangsmåde
De hakkede mandler ristes på en pande med 1 dl af rørsukkeret
ved jævn varme, hvorefter de afkøles. Resten af sukkeret, ægget
og vanillekorn piskes sammen i en lille tykbundet gryde, hvor-
efter skummetmælken tilsættes og massen langsomt varmes op
til kogepunktet – det må ikke koge! Når massen er afkølet, blan-
des den med mandelmassen, fromage frais og de stiftpiskede
æggehvider. 

Isen kan fryses i portionskokotter eller laves i en ismaskine i
løbet af 20-25 minutter. Vælger man kokottemodellen, får man
en mere krystalliseret istype, hvorimod man får en mere cremet
is ved hjælp af ismaskinen.

Isen serveres med syltede frugter – eksempelvis ferskner – og
brændte figner eller svesker. 
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Desserttallerken

En desserttallerken er et begreb, der indbefatter: frugt som cou-
lis, frisk frugt, kage, is, chokolade, mandler og nødder. Hele
baduljen eller dele deraf. Fantasien sætter ingen grænser, det gør
kun “fedtpolitiet”. Den viste desserttallerken er et bud på, hvor-
dan en sådan kunne være.

Fremgangsmåde
Bær og rørsukker blendes til coulisen – den kan evt. gøres lidt
festligere med en smule cognac eller anden spiritus, hvis lejlighe-
den er til det. Chokoladen smeltes langsomt i en lille skål i et
vandbad, hvorefter man tegner chokoladenettene på bagepapir.
Når chokoladen er stivnet, kan chokoladenettene meget nemt
løsnes fra bagepapiret og lægges over på desserten. Bærcoulisen
danner bunden, hvorefter tallerkenen pyntes med frugt i sjove
udskæringer, vanilleis og chokoladenet.

Desserttallerken
Til 4 personer

250 g friske eller 
frosne bær

1/2 dl rørsukker
100 g mørk chokolade

med højt 
kakaoindhold

1 melon – 
evt. cantaloup

1 papaya
1 mango

1 babyananas
1/2 l Dream vanilleis
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Vanille- Baileys-is på søde bær

Denne dessert er en himmerigsmundfuld, der i den grad pirrer
smags-, syns- og lugtesansen. Fundamentet er en bærsymfoni,
som kan fås på dybfrost, når det ikke lige er årstiden.

Fremgangsmåde
Bland ahornsirup med kornene fra den ene vanillestang (læg
de tomme vanille-stænger ved, de afgiver smag, og så er de
smukke!) Hæld blandingen over bærrene og vend engang imel-
lem, mens de tør op.
Tag isen ud fra fryseren og lad den stå i et kvarter i køleskab.
Rør halvdelen med vanillekorn fra den anden stang vanille og
den anden halvdel med Baileys – og stil isen tilbage i fryseren
igen. Smelt chokoladen forsigtigt ved svag varme, hæld stænk
ud på bagepapir og lad dem størkne der. Det kan selvfølgelig
gøres i forvejen, men går også tjept, hvis man lægger bagepapi-
ret og chokoladen i fryseren et øjeblik.
Læg de søde vanillebær i bunden af en dyb tallerken. Kugl isen
op på bærbunden og pynt med chokolade. Har du frisk mynte
inden for rækkevidde, er det nu, du skal række ud efter den.

Vanille- Baileys-is
Til 4 personer

1 liter Dream vanilleis
fra Diplom 

ca. 4 dl blandede bær
1/2 dl ahornsirup
2 vanillestænger
2 spsk Baileys

100 g god mørk 
chokolade med højt 

kakaoindhold
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Tiramisu - en italiensk godbid

Tanja – som var en af mine kursister – forsøgte at forsøde alle os
italienske madfreaks med denne italienske dessert. Det er sjovt,
fordi det på et tidspunkt i kostomlægningsfasen kommer til
mange af os, jamen, det kan man da ikke, jo man kan!!!

Fremgangsmåde
Halvdelen af kiksene (Savoiardi) lægges i bunden af en skål eller
et fad med høje kanter. Bland den afkølede kaffe og Amaretto og
hæld cirka halvdelen over kiksene. Pisk æggeblommer, sukker,
vanille og citronkød sammen over et vandbad, indtil blandingen
er tyk og cremet. Bland fromage frais med citronsaft.

Bland æggemassen og fromage frais-massen forsigtigt sammen til
det er en ensartet masse og hæld cirka halvdelen over kiksene.
Resten af kiksene lægges ovenpå og overhældes derefter med
resten af kaffe-Amaretto blandingen. Dæk kiksene med den reste-
rende del af ægge-fromage frais-blandingen. Desserten sættes i
køleskabet nogle timer, gerne natten over – det er vigtigt, at des-
serten er stivnet. Før servering drysses Tiramisuen med pulver af
pulverkaffe og kakao gennem en sigte.

Tiramisu
Til 4 personer

20-24 lady
fingers/Savoiardi – sva-
rende til ca. 150-200 g

1 dl kold sort kaffe
(gerne stærk)
1 dl Amaretto

4 æggeblommer
90 g rørsukker

korn af en stang 
vanille

kødet af en presset
citron

350 g fromage frais
0,5%

1 spsk citronsaft
2 spsk blandet Nescafé

og
kakaopulver

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



187

OstOst
Ost fremtræder i dette afsnit som en del af en frokost eller
en middag – eller til det gode glas rødvin i en hyggestund.
Når jeg i det ene tilfælde med en blå ost bevæger mig ud på
de fede, glatte veje, så handler det om arter og mængder. Til
den lille mængde blå ost og de få gram fedt, som denne
guldklump repræsenterer, handler det om kombinationen
med rettens øvrige energi. At anskue det samlede måltids
øvrige energi, eventuelt suppleret med rødvin, som også
repræsenterer energi. For ligesom der i 1 g kulhydrat og i 1
g protein er 4 kalorier, og i 1 g fedt er 9 kalorier, så er der i
1 g alkohol 7 kalorier. Så det repræsenterer energi, og er
dermed med til – på en positiv måde – at nedbringe fedte-
nergien i måltidets gennemsnit.  Men vi skal vide, at alkohol
forsinker fedtforbrændingen. 

Hvis man indtager alkohol til en fedtfattig kost, gør det
knap så meget skade i selve forsinkelsen af fedtomsætnin-
gen, fordi en fedtfattig kost netop er fattig på fedt. Det er
ikke alkohol, der i sig selv feder, men alkohol repræsenterer
energi, og den energi tæller jo i totalenergien over en dag. 

Så sidst på dagen kræver et fedtfattigt ostemåltid, at der skal
være gjort plads til det – tænkt over det i helhedsregnskabet
– ellers skal det omsættes via fysisk aktivitet, men det ligger
jo også lige for…

I øvrigt skriver Per Brændgaard Mikkelsen i sin fremragende
bog Spis som du vil, at man får et bedre sexliv, når man ænd-
rer kost- og motionsadfærd i positiv retning, fordi det påvir-
ker kredsløbet. Det bedres generelt og dermed også blod-
forsyningen til kønsorganerne. Ud over Per Brændgaard
Mikkelsens videnskabelige ernæringsfysiologiske oplysnin-
ger, kan jeg supplere, at det gør det også, fordi blufærdig-
heden og manglende selvværd over for sin krop i mange
tilfælde ændrer sig positivt. Tingene vokser proportionalt. 
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Gratineret danbo med 
ahornsirup og rosmarin

Førstegenerationsosten er det, den er født som. Den har ikke
været smeltet tidligere, og derfor egner den sig fortrinligt til at
smelte på pizza, lasagne og i grønsagsgratiner. Eller alene, som
her. En førstegenerationsost får de helt rigtige, lange tråde, når
man anretter og spiser maden. Retten her har været det helt store
hit for et par år siden, fordi smagskombinationen når de højder,
der afslutter en god middag perfekt – eller kræser om rødvinen
og den gode samtale på en hyggelig aften.

Fremgangsmåde
To skiver danbo 10+ anrettes på en ildfast tallerken eller et lille
portionsfad. To spsk. ahornsirup hældes over, og en kvist rosma-
rin – størrelsen afhænger af, hvor meget smag, man ønsker – for-
deles over osten. Inden osten stilles i ovnen under grill, hakkes ca.
fem afskallede pistacienødder groft og fordeles over osten (alter-
nativt kan du bruge fintsnittet, soltørret tomat). Under grill (300
grader) øverst i ovnen med åben låge i ca. fem min. – til osten
“koger” godt og bliver gylden i kanten. Hold godt øje med det!
Serveres på de brandvarme tallerkener og ledsages af lunt flute.
Blå druer egner sig også godt.

Gratineret danbo
Til 1 person

2 skiver danbo 10+

2 spsk ahornsirup

en kvist rosmarin

ca. fem pistacienødder

evt. soltørret tomat
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Ost med søde nødder

Da vi spiste på Nr. Vissing Kro, stod menuen bl.a. på “oste fra
nær og fjern”. Det fik mig til at tænke på, hvor svært det er at
finde magre, gode oste. Men det er muligt. Det sikre er at holde
sig til byen Thise, som leverer osten fra Thise Mejeri og
Dybbækdal Mejeri.

Fremgangsmåde
Ahornsirup og cognac koges op med appelsinjulienne (tynde
strimler af skallen) og hældes over valnødderne, som afkøles og
stilles på køl – gerne natten over. Osten skæres i tykke trekanter
og anrettes sammen med valnødderne og lagen på en tallerken.

Ost med søde nødder
Til 4 personer

400 g ost – 10+ danbo,
lagret efter smag

24 valnødder
appelsinjulienne af 1
ubehandlet appelsin

1 dl ahornsirup
1 dl cognac
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Rødvinspære med 
blå ost og chokolade

Fremgangsmåde
Pæren skrælles og kernehuset fjernes med et specialjern. Pæren
lægges i en gryde og dækkes med rødvin. Skær vanillestangen
igennem på langs og læg den i rødvinen. Kog vinen op og lad
pæren ligge og trække i op til et døgn.
Tag pæren op, lad den dryppe af. Skær bunden plan, så pæren
kan stå. Hullet efter kernehuset erstattes med marcipan. Her bru-
ges samme jern, som fjernede kernehuset. 
Skær toppen af, smelt chokoladen og hæld det over pæren, før
toppen sættes tilbage på plads. Rist hasselnøddekærnerne på en
tør pande og gnid skindet af. Anret pæren, osten og hasselnød-
derne i bærcoulis på en tallerken.
Hvis desserten bruges som julemiddagsdessert, kan mandelen
gemmes i marcipanmassen.

Rødvinspære
pr. person

1 pære
rødvin

1 stang vanille
15 g god og ren marci-
pan, jeg har her brugt

Summerbird
8 hasselnøddekerner
5 g mørk ren og god

chokolade
5 g hvid ren og god

chokolade
2 spsk hindbærcoulis –

Coulis de framboise
fra Ponthier eller lav

den selv af frosne
hindbær og lidt 

rørsukker som tøs og
blendes

30 g ost – Saint Agur –
eller 10+ danbo, lagret

efter ønske
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Indbagt ost med 
rucola og rødløg

Denne ret ligger tæt op ad friturestegt camembert, så rødløg og
rucola kan sagtens erstattes med solbærsyltetøj – eller endnu
bedre: marinerede tranebær. Osten er den gode 10+, gerne lidt
lagret fra ostehandleren, svøbet er rispapir, som købes i asiatiske
forretninger.

Fremgangsmåde
Pak osten ind i rispapiret og spray med god olivenolie. Læg pak-
kerne på bagepapir og stil dem i ovnen ved 190-200 grader, til
de er gyldne. Anret med salat og rødløg eller med salat og sol-
tørrede tranebær, som har ligget i appelsinlikør, evt. Cointreaux.
Rødvin er dejligt til! – næsten et must.   

Indbagt ost
Til 4 personer

8 stykker rispapir
8 små blokke/trekanter

10+ danbo
god olivenolie på spray

en stor buket 
rucolasalat

rødløg i tynde både
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Diverse – snacks, 
syltning og natmad
Diverse – snacks, 
syltning og natmad
Strækker sig lige fra koldskål over agurkesalaten, fedtfattige
brød- og grønsagssnacks til den vrede kones pasta. Den der
med, skal vi have noget til?… Skal vi have noget nu?… Skal vi
have noget efter?…

Frugt og grønsager skåret i mundrette stykker har en sjov hi-
storie i mit liv. Der er 15 år mellem mine børn. Godt at få bar-
nepigen først, men mange år at vente på sit næste barn, som
for mit vedkommende blev til mine næste børn. Jeg fik
mulighed for at opleve det hele igen. Og jeg glæder mig i det
daglige over at være så privilegeret, at jeg kan følge mine to
dejlige døtre på nært hold. At sove under samme tag som
mine børn fylder mit hjerte med lykke. Louise på 25 er godt
gift med Brian, og uden ham hang vores liv ikke rigtig sam-
men. Han er det testosterone islæt her i østrogenreden, det
giver balance og mening. Nå, men da Louise var lille og havde
veninder på besøg, og vi var i sundhedsbølgen, fik de en
skrællet gulerod, et æble, en pære eller en appelsin. Alt sam-
men noget jeg tre uger senere fandt indtørret eller muggent
i en kasse med Barbie-dukker. Når Frederikke har veninder på
besøg, og hun spørger, om de kan få noget, så er det frugt og
grønsager skåret i mundrette stykker, suppleret med gode ros-
iner og nødder – måske efterfulgt af en pose slik til biograft-
uren eller den gode film på tv. Sådan har det været siden
1995, og sådan bliver det ved med at være. Her er ingen aske-
se, her er ingen afsavn, her er kærlighed, kildevand, soda-
vand, masser af mad og plads til slik. Det værste – eller det
bedste, sådan vælger jeg at se det – ved at anrette med kærlig-
hed er, at der ikke går lang tid, før de banker på den fedtfat-
tige køkkendør igen og siger: Kan man få mere??? Ja da – alt
det man vil. 

Vi spiser noget bare fordi, vi spiser noget til, vi spiser noget
nu, og vi spiser gerne noget bagefter – balance i sindet og på
tallerkenen og i kroppen.
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Koldskål

Fra den 16. maj til den 14. september, mellem mine to pigers
fødselsdage, er sommeren for os. Så er der én ting, der altid fin-
des i køleskabet, nemlig koldskål. Jeg spiste i mine velmagtsdage
meget koldskål med ymer, fed creme fraiche eller piskefløde og
æggeblommer. Jeg var kendt for min koldskål, som blev serveret
med smørbagte kammerjunkere. I dag behøver jeg ikke længe-
re at lamme mit liv med fedt, jeg har brug for velsmagende mad
med god energi!

Fremgangsmåde
Der skæres 4 skiver af citronen, og endeskiverne presses.
Rørsukker, citronsaft og vanillekorn piskes med surmælkspro-
duktet, og kærnemælken piskes i. Citronskiverne og vanillestil-
ken, der stadig afgiver små korn, lægges ned i koldskålen. Det
hele stilles på køl og serveres med corn flakes eller frisk frugt og
gerne lidt hakket citronmelisse – til de voksne!
Det er en god idé at lave dobbelt portion, ellers står du der igen
lige om lidt!

Koldskål
Til 4 personer

1 liter gammeldags
kærnemælk

3 dl Cheasy A-38
eller fromage blanc

0,5%
1 dl – ca. 100 g 

rørsukker
kornene af 1 stang

vanille
1 citron, usprøjtet
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Agurkesalat

Her findes agurkesalaten i to varianter – Ediths og hvide farmors
(en ganske bestemt farmor med hvidt hår, der efterhånden blev til
hvide farmor). Edith valgte at skive agurkerne, som de er, mens
hvide farmor skrællede agurkerne, delte dem på langs og tog ker-
nerne ud med en teske. Derefter blev de skåret i halvmånelignen-
de skiver. Marinaderne er i princippet ens, bortset fra at hvide far-
mors marinade er tilføjet frisk dild efter behag. 

Der laves agurkesalat af tre hele agurker. Disse agurker er ikke
bare agurker, de bør helt afgjort være økologiske. De er nemme at
få fat i, og selv om syltningen camouflerer renheden i smagen, er
der ingen tvivl om, at netop de økologiske agurker er meget rige-
re på smag og konsistens – ligesom gulerødder og tomater. Oveni
giver det en god fornemmelse at behandle den jord godt, som
vore børn skal overtage.

Fremgangsmåde
Lagen laves og står på køl et døgn, til sukker og salt er godt opløst.
Agurkerne skives efter ønske og lægges i rene glas. Lagen hældes
over og trækker 1 døgn. Agurkesalaten trækker og opbevares på
køl.

Agurkesalat

3 hele agurker

Lage

1/2 l ufarvet eddike
eller alternativt 
æble-eddike

500 g rørsukker

100 g havsalt

evt. frisk dild
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Syltede rødbeder og rødløg

Hvis vi løber tør for syltede rødbeder og rødløg, kan der brede
sig en let panik. Sker det, at de mangler, køber jeg gerne gode
syltede rødbeder, men inden glasset er tomt, finder jeg en ledig
stund til selv at sylte næste beholdning.

Fremgangsmåde
Her syltes af 2 kg rødbeder. Jeg vælger gerne de slanke, og af
dem går der ca. 10 på 1 kg, passende til ca. 5 rødløg.
Rødbederne vaskes og bages i ovnen 1 time ved 200 grader.
Lægges straks i koldt vand for afkøling. Skindet gnides løs, og
enderne skæres af. Rødbederne skæres i skiver.
Rødløgene befries for skallen og deles i både, der blancheres i
letsaltet vand.
Peberroden skrælles og skives.
Lagen koges.
Rødbeder, rødløg og peberrod lægges lagvist i rene glas, lagen
hældes over, og glassene lukkes.

Syltede rødbeder 
og rødløg

2 kg rødbeder
10 rødløg

2 stk. peberrod – ca.
10 cm

Lage
1 l ufarvet hushold-

ningseddike,
hvoraf de 2 dl kan

være balsamicoeddike
– lys eller mørk
400 g rørsukker
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Ostehvidløgsbrød

Ostehvidløgsbrød er en god og brugbar erstatning for det smørd-
ryppende hvidløgsbrød, som vi alle kender. Denne version brug-
te jeg som “terapi” i starten af min kostomlægning.
Jeg var lykkelig for den fedtfattige 10+ gule fastost, som jeg tidli-
gere har omtalt. Men jeg skulle jo lære at omgås den fornuftigt,
således at der ikke bare blev “kørt” ost ind i lange baner. Og da jeg
altid har bagt meget, viste det daggamle, hvide brød sig at være
fortrinligt som underlag.

Fremgangsmåde
Brødskiverne lægges på bagepapir på en plade i ovnen, og oste-
massen fordeles henover og sprayes let med lidt god olie. Stilles i
en 200 grader varm ovn i ca. 10 minutter – indtil osten er smeltet
og gylden.

Ostehvidløgsbrød

1 daggammelt flute i
skiver

revet 10+ danbo
blandes med

finthakket frisk eller 
tørret oregano

og
fintrevet hvidløg

havsalt og sort peber
fra kværn

god olie på spray
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Bladselleri med hvidløgsost

Fremgangsmåde
Fromage frais drænes i et kaffefilter på køl i et par timer og røres
med salt, peber og hvidløg. Bladsellerien renses og skæres i
stave. Osten fyldes i hulningen med en kniv.

Bladselleri med 
hvidløgsost

250 g fromage frais
0,5%

havsalt, sort peber fra
kværn og 

frisk revet eller presset
hvidløg

bladselleri
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Bruscetta

Her bruges det samme daggamle brød som til ostebrødene. Bland
ingredienserne i din food-processor eller skær dem ud i meget
små fine tern og bland dem i en skål.

Fremgangsmåde
Ingredienserne smøres på brødet, sprayes med lidt god olie og
stilles på en bageplade med bagepapir – 200 grader i ovnen i ca.
10-15 minutter, de skal have lidt længere tid end ostebrødene. 
Efter 10 minutter tages de ud af ovnen og drysses med parmesan-
ost, hvorefter de igen stilles ind i ovnen de sidste fem minutter.

Bruscetta

1 daggammelt flute i
skiver

modne tomater, hvor
indmaden er fjernet

frisk basilikum
havsalt, sort peber fra
kværn og frisk hakket

hvidløg
god olie på spray 

lidt revet parmesanost
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Grønsagsstave med rucoladip

Fremgangsmåde
Stavene skæres ud og anrettes på et fad eller en tallerken med
den blendede dip i en skål i midten.

Grønsagsstave med
rucoladip

Grønsagsstave
rød peberfrugt

bladselleri
gulerødder

Buketter af
broccoli eller blomkål
evt. ostestave af 10+

danbo

Rucoladip
200 g fromage frais

0,5%
frisk rucola

havsalt og sort peber
fra kværn

1 tsk rapsolie
lidt rørsukker
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Den vrede kones pasta –
pasta all´Arrabbiata

“Den vrede kones” pasta serverede jeg for venner og arbejdskolle-
ger på min 40-års fødselsdag. 
Det er en fantastisk ret, enkel og sanselig – og chili gør et eller
andet ved mennesker.

Den aften på min 40-års dag ville festen ingen ende tage, bl.a.
fordi chilien havde peppet os gevaldig op.
Chili er noget, man skal lære at omgås – og det er ikke noget for
drengerøve!
Start med de store røde og husk at vaske værktøjet efter brug og
fjern små børn i nærheden. Chilien kan – næsten usynligt – sprøj-
te lidt ved udskæring. 

Pasta
all’Arrabbiata
Til 4 personer

200 g røget svine-,
kalve- eller okse-

mørbrad
4 skalotteløg
4 fed hvidløg

forsøg dig frem med:
1 frisk rød chilipeber

2 tomater
2 dl koncentreret

tomatpuré
1 stort bundt eller 1
potte frisk basilikum

24 grønne oliven med
sten

ca. 2 dl tør hvidvin

500 g pastapenne
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Tilsæt efter smag og behag og hav altid lidt ved siden af som
ekstra tilbehør. Nogle gange er det nok at lade en par kernefri
skaller koge med i retten, for så at fjerne dem inden servering.
Der findes chilikoncentrater – hotte og knap så hotte. Det mest
kendte chilikoncentrat i Danmark er tabasco. Der findes også
chilipulver, men prøv med den naturlige først.

Pasta all’Arrabbiata 
– pasta som den vrede kone laver den

Fremgangsmåde
Mørbraden skæres i strimler. Løg, chili og hvidløg hakkes groft.
Det hele sauteres i en slip-let gryde. Når det bider i bunden af
gryden, tilsættes lidt af hvidvinen. Tilsæt så meget hvidvin, at ret-
ten kan stå og småsimre i et kvarter uden at koge tør, men hold
øje med den. Tomaterne hakkes groft og tilsættes sammen med
resten af hvidvinen og tomatpuré. Småsimrer yderligere 5-10
min.
Basilikum og oliven tilsættes, og den færdige sauce serveres sam-
men med frisk kogt pasta. Hold lidt basilikum topskud tilbage og
pynt med dem.
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Løgsuppe

Jeg hader ordet “skrub-af-mad”. Jeg er typen, der – når jeg har
gæster – slet ikke har lyst til, at de skal gå igen.

Total lammelse med fed natmad fungerer fint som “skrub-af-
mad”, fordi gæsterne således lammes og skal hjem og putte. Her
er en ret, som til gengæld giver nye kræfter til dansen:

Fremgangsmåde
Til løgsuppe bruger man det almindelige husholdningsløg – zit-
tauerløget – det gule løg.

Løgene pilles og skæres i tynde skiver. Chilien deles, og stenene
fjernes, og den hakkes groft. Kom løg og chili i en gryde og varm
godt igennem, tilføj lidt af vandet, så det ikke brænder fast i bun-
den af gryden. Tilføj salt, sukker og peber. Bind timian-buketten
med en bomuldssnor og læg den ved. Husk at fjerne den inden
servering. Hæld vand og Calvados ved, og lad suppen koge sagte
under låg i en halv time. 

Serveres med ostebrød – se Ostehvidløgsbrød. Ostebrødet lægges
oven i suppen ved servering. Ekstra brød kan serveres ved siden
af. I Frankrig serveres suppen i jerntallerkner og ostebrødet er
“bagt” i suppen i ovnen.
Suppen kan pyntes med bredbladet persille.

Løgsuppe
Til 4 personer

ca. 600 g zittauerløg
evt. 1 rød chilipeber

2 tsk havsalt
1 tsk sukker

peber fra kværn
en god buket frisk

timian
1 liter vand

evt. en god sjat
Calvados
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Humus

Humus – kikærtecreme – egner sig godt til flere ting. Er god
som creme eller dressing i en sandwich.
Hummusen bruges primært som en slags indledning til en mid-
dag – eller som et mellem-hyggemåltid, evt. ledsaget af et glas
vin.

Fremgangsmåde
Kikærterne skylles godt og sættes i blød i syv dl vand natten over.
Hældes i en gryde med det vand, de har ligget i blød i. Lad det
koge stille i halvanden time. Si ærterne fra kogevandet og gem
dette, det er ca. et par dl.
Hæld ærterne i en blender sammen med tahin, revet hvidløg,
citronsaft, salt og peber og ca. halvdelen af kogevandet.
Blendes, til det er en fin ensartet masse. Smag til.
De økologiske kikærter og økologiske tahin på glas kan evt.
købes hos Urtekram.

Humus
Ca. 500 g færdiglavet

humus

2 dl kikærter, 
økologiske

1 spsk tahin (malede
sesamfrø),

gerne økologisk 
4 fed fintrevet hvidløg

saft fra 2 citroner – 
svarende til ca. 1 dl

havsalt
friskkværnet sort peber
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BagværkBagværk
Der bor en bager på Høegh-Guldbergsgade. Så er det sagt.
Louise bager de dejligste kager og brød. Men jeg kan også,
og for år tilbage lagde jeg  mange kræfter i gulerodskagen,
honningkagen og det gode mørke og lyse brød. Jeg er tos-
set med speltmel som en del af melet i brød. Jeg er vild med
Jørn Ussing Larsens gode Aurion-mel, hans dygtige skole og
hans gode bog: Fortidens korn – fremtidens brød. Jeg kan
mærke de gode, gedigne meltypers virkning i kroppen. 

Jeg elsker æbler i kagen og æblekagen.  Jeg kan længes efter
pæretærten med valnødder, men jeg holder stadig fast ved
gulerodskagen, og jeg hører fra mange, at den ligger højt på
hitlisten for fedtfattige kager. Den stammer fra gode venner
i Juelsminde, før den kom under den fedtfattige lup. 

Brød og kager repræsenterer energi – om end ikke så stor
fedtenergi. Spis det – men hold øje med sukkerpåvirknin-
gen på kroppen. Spis og nyd passende mængder og lad det
altid – for brødets vedkommende – ledsage noget, og for
kagernes vedkommende supplere kosten, der hvor der føles
trang og plads til det. 

Vand og vin til brødet. God kaffe og te – og måske hedvin til
kagen. Lidt, men godt. 
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Godt hvidt brød

Gennem bogen har jeg utallige gange sluttet en opskrift med
ordene: Hertil serveres godt hvidt brød. Det gælder i hverda-
gen, som i bogen, at det gode hvide brød står som ledsager til
mange af mine opskrifter. Det er de gode råvarer, forarbejdnin-
gen og den nødvendige tid, der giver det gode brød.

Fremgangsmåde
Gæren udrøres sammen med honning i håndvarmt vand.
Hvedemel sigtes i. Sammen med det sidste hold mel tilføjes salt.
Dejen æltes godt og stilles til hævning et lunt sted med et fugtigt
klæde over i 2 timer.
Dejen slåes ned og formes til et brød, der efterhæver på plade,
strøet med mel eller belagt med bagepapir, i 2 timer.
Brødet ridses med en skarp kniv og sprayes med lidt god olie og
bages i 40 minutter ved 190 grader.
Halvdelen af vandet kan erstattes med øl. Halvdelen af melet
kan erstattes med durumhvedemel eller speltmel. Dejen kan
suppleres med frisk, hakket basilikum, hakkede, tørrede abriko-
ser eller lidt revet gulerod.

Første hæveproces kan ske i køleskab natten over.
I stedet for et brød kan dejen formes til boller, hvorved bageti-
den reduceres til 20 minutter.

Godt hvidt brød

12 1/2 g gær
3 dl vand

1 spsk honning
1 tsk salt

ca. 500 g god 
hvedemel

spray af god olie
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Flutes

Eller baguette, har vi danskere helt taget til os som ledsager til
supper og pastaretter eller til sandwich. I Frankrig, hvor der gøres
meget lidt ud af morgenmaden, har jeg fået serveret daggammelt,
ristet baguette med dårlig, syntetisk marmelade og meget stærk
kaffe. Det var i øvrigt på min første rejse til Frankrig, mens jeg
ventede Louise, som nu er 25 år, at jeg forgæves søgte “flutes”
med min bedste franske accent og et stort kropssprog, indtil jeg
måtte konstatere, at dernede hed det baguette. Det var under
samme rejse, at jeg erfarede, at danskvand hedder eau gazeuse.
Det var igen efter et forgæves forsøg på, med vild gestikuleren, at
illustrere kulsyre. Vi kan ikke begå os ordentligt i Frankrig uden
at kunne sproget. Man kan sige, at den franske sprogstolthed er
flot, og at de må få sig nogle billige grin… Eller også betyder den
kostbarhed en vis isolation, fordi nogle afholder sig fra kontakt
pga. sproget. 

Flutes
Til ca. 3 flutes

1/2 l vand
12 1/2 g gær

1 spsk rapsolie
1 spsk salt

700-800 g hvedemel
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Til mine flutes har jeg for en del år siden investeret i en form –
en flutesform fra Eva. Det var en god investering, og når jeg så
bager i varmluftovn med en anelse vand i bradepanden i bun-
den, bliver resultatet perfekt.

Fremgangsmåde
Gæren opløses i vandet, og olien tilsættes. Mel og salt blandes og
tilsættes. Dæk skålen til med plastfilm og sæt den på køl i 5
timer. Ælt dejen godt og del den i 3 stykker, der formes som flut-
es. Læg dem i en form eller på en bageplade, meldrysset eller
beklædt med bagepapir. Lad flutene efterhæve lunt i 1/2 time,
tildækket med et fugtigt klæde – evt. på komfuret som opvarmes
til 250 grader. Inden brødene stilles i ovnen, ridses de en 3-4
gange skråt og sprayes evt. med lidt god olie. 

Brødene bages i 25 minutter, varmen sænkes til 200 grader efter
10 minutter.

Brødene serveres lune.
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Grovflutes

Som ved almindelige flutes er det godt at bage i flutes-
form – og af denne portion fås også 3 brød.

Fremgangsmåde
Gæren udrøres i vandet, og olien tilsættes. Mel, hvedekerner og
salt blandes godt og røres i. Skålen dækkes med plastfilm og stil-
les i køleskab natten over – eller i 12 timer. 
Hæld forsigtigt dejen ud på et melstrøet bord og form forsigtigt 3
flutes – eller 9 kuvertflutes. Anbring brødene i flutesform eller på
bageplade, strøet med mel eller belagt med bagepapir. Lad brø-
dene efterhæve lunt i 1/2 time med et tørt klæde over, drys evt.
klædet med lidt mel på den side, som vender mod brødene.
Brødene bages ved høj varme – 290 grader i 5 minutter, hvorefter
varmen sænkes til 200 grader, og brødene bager færdig i 20
minutter. Lad brødene afkøle på den modsatte led på flutesfor-
men.
Man får her et noget hårdt flutes med en god skorpe, sammen-
holdt med at der er hele hvedekerner i, kræver det et godt tand-
sæt!
Det er et vidunderligt flutes.

Grovflutes

12 1/2 g gær
1/2 l koldt vand
1 spsk rapsolie

1 spsk salt
600-700 g hvedemel

100 g knuste 
hvedekerner
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Tyrkisk brød

Til en mager humus er det tyrkiske brød en ren delikatesse. 
Den sommer, vi nærmest levede af dette brød, var en af de meget
varme, men også en af de meget fede, hvor vi lavede så meget
pesto, tapanade og fed humus, at det var et rent orgie i god oli-
venolie. Uha, hvor må vi være blevet godt smurte indvendig den
sommer. I dag er vi, brødet og pestoen fedtreduceret.

Fremgangsmåde
Gæren udrøres i vand. Salt og mel tilsættes – skiftevis durum-
hvede- og almindeligt hvedemel – til konsistensen er som en tyk
grød. Nu tilsættes – efter behag – frisk hakket basilikum, hakke-
de soltørrede tomater eller friskpresset hvidløg. Grøden hældes
på kande og stilles til hævning 1-2 timer ved stuetemperatur – på
køl den dobbelte tid.
Grøden hældes ud på en bageplade belagt med bagepapir i små
pandekagelignende størrelser. Bages ved 190 grader en 10-12
minutter – hold øje med bagningen – minuttallet afhænger
meget af ovnen. Brødene skæres ud i trekanter som en lagkage. 
Det er med disse brød som med koldskålen om sommeren – det
kan være svært at følge med efterspørgslen.

Tyrkisk brød

1/2 l vand
25 g gær

1 knivsspids salt
250 g durumhvedemel

250 g almindeligt
hvedemel
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Burgerboller

Bollerne her er lige gode som aftenburger eller som
burgerbolle i madpakken.

Fremgangsmåde
Opløs gæren i den lunede mælk. Tilsæt sammenpisket æg, bul-
gur, hvedeklid, salt og hvedemel, til dejen hænger godt sam-
men. Ælt dejen godt igennem. Lad den hæve til dobbelt størrel-
se og ælt dejen igen. Form 10 boller og tryk dem flade med flad
hånd. Rul forsigtigt med en melet kagerulle. Lad bollerne efter-
hæve et lunt sted, igen til dobbelt størrelse, tildækket med et
fugtigt klæde.

Sprayes let med olie, og drysses let med mel og bages ved 220
grader i 15-20 minutter nederst i ovnen.
Afkøles på brødrist.

Burgerboller
til 10 burgerboller

25 g gær
3 dl skummetmælk

1 æg
1 dl letkogt bulgur 

(mål 1 dl, når 
bulguren er kogt)

1 dl hvedeklid
500 g hvedemel

1 tsk havsalt
god olie på spray
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Frugtboller

En af mine aktive kursister har – ud fra mine grundprincipper –
lavet en meget populær opskrift på æbleboller. Det gav bevægel-
se, fremdrift og engagement i gruppen. De revne æbler kan skif-
tes ud med en blanding af hakkede, tørrede abrikoser, pomer-
ans, sukat eller rosiner – alt efter smag.
Så en varm tak til Annette for det fine arbejde, som jeg her glæ-
der mig over at bringe videre. 

Fremgangsmåde
Gæren opløses i det lunede vand. Cheasy A-38, let sammenpi-
skede æggehvider, sukker, havregryn samt de vaskede og groft-
revne æbler tilsættes. Halvdelen af melet kommes i, og der røres
godt. Resten af melet æltes i sammen med salt, til dejen bliver til-
pas uden at være alt for fast. Dejen stilles til hævning et lunt sted
i ca. 40 minutter – med et fugtigt klæde over. 
Dejen formes til boller og efterhæver i ca. 25 minutter. Bollerne
pensles med lidt Cheasy A-38 rørt op med en anelse vand, og de
drysses med havregryn. 
Bollerne bages i den nederste del af ovnen i ca. 20-25 min. ved
200 grader.

Frugtboller
12-16 boller

50 g gær
2 dl vand
2 tsk salt

2 tsk rørsukker
2 dl A-38 0,1%
2 æggehvider
2 dl havregryn

2 store groftrevne
æbler med skræl

ca. 600 g hvedemel
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Bagels i alle afskygninger

Jeg laver altid:
6 med salt
6 med kommen
6 med rosiner og kanel

Fremgangsmåde
Vand og A-38 lunes, til det er håndvarmt. Opløs gæren heri.
Sukker og æggeblomme røres godt i. Æggehviden piskes stiv og
vendes i til sidst, inden melet, der er blandet med saltet, kommes
i. Dejen arbejdes godt igennem. Hæver lunt med et fugtigt klæde
over i en lille time.

Slå dejen ned og del den i tre. Kom lidt kommen i den ene tredje-
del, lidt kanel og rosiner i den anden tredjedel og lad den sidste
tredjedel være neutral. Rul 18 fingertykke pølser og dan en ring.
Lad dem efterhæve på en bageplade beklædt med bagepapir  og
med et klæde over i 15 minutter. Kog noget vand i en gryde og
sænk bagels ned i det letsaltede, kogende vand med en hulske i
et minut. Lad bagels afdryppe kort tid, inden de lægges tilbage på
pladen og bages ved 225 grader i 15-20 minutter, evt. med birkes,
sesam, solsikkekerner eller lignende på toppen.

Bagels
ca. 18 stk.

Grunddej
25 g gær
1 dl vand

1 dl A-38 0,1%
1 tsk rørsukker
1 tsk havsalt

1 helt æg
ca. 450 g godt

hvedemel
havsalt

kommen
rosiner
kanel
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Store bededags-hveder

Til aftenen før store bededag er her dejlige, hjemmebagte hve-
der – spis dem nyristede med iskold, god rørt fromage frais
0,5%. Det er kostomlægning, der rykker, og det smager fortryl-
lende.

Fremgangsmåde
Rør gæren ud i vandet sammen med sukker og olie. Salt og mel
blandes og tilføjes væske. Rør dejen jævn, uden at den æltes og
stil den på køl med plastfilm over i mindst seks timer. 
Del derefter dejen i 12 boller, som placeres ret tæt på bagepla-
den. Bages ved 225 grader i ca. 20 minutter. Lad hvederne afkø-
le, bræk dem fra hinanden og rist dem inden servering.

Store bededags-hveder
Til 12 hveder

1/2 l vand
25 g gær

1 tsk havsalt
2 tsk rørsukker

1 spsk god koldpresset
olivenolie

7-800 g fint økologisk
hvedemel
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Æblekage

Blandt efterretter var æblekagen min mormors store
trumfkort. Vi vidste aldrig helt, hvornår vi fik den. Men når en af
de store drenge i æblesæsonen blev sendt ud  for at hente æbler
fra æbletræerne i min mormor og morfars have, så vidste vi, at
mormor havde bøjet sig for plageriet – det var så vidunderligt.
Det var dengang, hvor æbler var æbler med duft og smag og ikke
noget, man skulle lede efter med Dannebrog som varemærke for
at sikre dansk kvalitet. Det var dengang, at selvfølgeligheden stod
i form af et æbletræ lige uden for døren.
Jeg pakker min æblekage ind i filodej og serverer gerne en kold
vanillecreme til.

Fremgangsmåde
Æblerne skrælles og skæres i tern. De sauteres i en slip-let pande
sammen med lidt hindbæreddike, vanille, kanel, sukker og rosi-
ner. Lad det simre i 5 minutter, mens der holdes øje.
Læg imens makronerne i bunden af kokotterne og fugt dem med
cognac eller portvin. Læg æblerne over og lav et låg af filodej –
følg anvisningen på pakken – og pensl med æggehvide. Bag æble-
kagen i ovnen i 15 minutter ved 190 grader.

Fromage frais, vanillekorn og rørsukker blandes godt, evt. i food-
processor, og serveres til.

Æblekage
Til 4 portioner

1 kg madæbler med
god smag, 

evt. Belle de Boskop
lidt hindbæreddike,

æbleeddike eller vand
korn af 1 

stang vanille
2 stænger hel kanel

1 dl rørsukker
1 dl rosiner

4 store makroner eller
8 små

lidt cognac eller port-
vin

filodej
4 kokotter – ca. 14 cm

i diameter

Vanillecreme
250 g fromage frais

0,5%
korn af 1 

stang vanille
1 tsk rørsukker

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



215

Honningkage

Denne honningkage kan bages helt enkelt, eller den kan pep-
pes op med glasur og appelsinjulienne. Endelig egner den sig til
udskæring til kagemand, der bagefter pyntes efter gældende
regler – spørg nærmeste barn.

Fremgangsmåde
Bland alle ingredienser og kom dem i en bagepapirsforet brad-
epande. Vælges ovnens store brandepande, beregnes dobbelt
portion.

Bages ved 175 grader i 50 minutter. Mærk efter med en strikke-
pind, om kagen er færdig. Pinden stikkes ind midt i kagen og
skal være ren, når man tager den ud, så er kagen færdig.
Hænger der lidt fugtig dej ved, bages den lidt længere.

Man kan komme appelsin- eller citronjulienne af ubehandlede
citrusfrugter i dejen. Til sidst kan kagen pyntes med hvid glasur
og appelsin- eller citronjulienne – eller en blanding.

Honningkage

250 g flydende hon-
ning – akaciehonning

250 g rørsukker

500 g sigtemel

2 tsk stødt kanel

2 tsk stødt nellike

vanillekorn af en stang
vanille

2 tsk natron

4 dl gammeldags 
kærnemælk
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Gulerodskage

Frugt og grønsager giver fugtighed til kager. Ud over fugtigheden
vil en gulerodskage som denne ligefrem strutte af sundhed. Som
Juelsminde-fisken er denne gulerodskage grundlagt i Juelsminde.
Men den nydes nu vidt og bredt. Samtidig er den et godt alterna-
tiv til napoleonskage og gåsebryst. Den mest populære fedtfattige
kage fra min pen. Det er, hvad jeg hører fra folk.

Fremgangsmåde
Alle ingredienser blandes godt sammen – evt. med røremaskine
eller håndmikser – brug dejkrogene. Hældes i en lille bradepan-
de eller en springform foret med bagepapir. 

Bages i en time – 5 kvarter ved 175 grader.

Gulerodskage

200 g rørsukker
1 dl flydende 

akaciehonning
1 dl A-38 0,1%

2 hele æg
2 æggehvider

275 g hvedemel
2 tsk bagepulver

1/2 tsk salt
1 tsk natron

1 tsk vanillesukker
2 tsk kanel

350 g revne gulerødder
evt. 1 dl rosiner
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Banankage med 
appelsin og kakao

Til denne kage vil jeg vælge caribisk rørsukker, som er lidt
klæbrig, og som minder om gammeldags puddersukker. Lad dig
ikke vildlede og tro, at puddersukker er rørsukker.
Puddersukker eller farin, som det hedder, er raffineret, hvidt
sukker, der er farvet.  

Gunna, en af min kursister, har lært mig, at varmer man kakao
op, forstærkes smagen betydeligt, derfor varmer jeg kakao op i
appelsinsaften.

Banankakaokage

2 hele æg
3,5 dl rørsukker, mos-

cavi eller molasses
økorørpuddersukker

2 dl økologisk kærne-
mælk

2 store modne
bananer

skal og saft fra 2
ubehandlede appel-

siner
vanillekorn fra 2
stænger vanille

3 spsk god kakao
5 tsk bagepulver
5 dl hvedemel

250 g fromage frais
0,5%

lidt vanillekorn – fra
rationen til kagen

lidt revet appelsinskal
– fra rationen til kagen
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Fremgangsmåde
Æggene piskes godt med sukkeret. Skallen rives på appelsinerne,
og derefter presses saften af dem. Varm appelsinsaften op sam-
men med kakaoen og tilføj vanillekornene. Gem lidt revet appel-
sinskal og vanillekorn til fromage frais-cremen. Mos bananerne
med en gaffel. Bland alle ingredienserne med æggesukkermas-
sen.

Afhængig af, hvor meget saft der var i appelsinerne, afpasser man
mængden af mel. Er massen meget tynd, kommes yderligere lidt
mel i. Jeg ville vælge fin durumhvede, gerne fra Hven, hvis det er
muligt. Fin durumhvede kaldes også pizzamel.

Beklæd en springform med bagepapir og fyld formen med dejen,
som bages i ca. en time ved 175 grader. Mærk efter med en strik-
kepind om kagen er bagt. Beviset for, at den er bagt, er, at strik-
kepinden ikke har dej på sig, når man trækker den op af kagen.

Kagen her er pyntet med et spindelvæv af appelsinjulienne. Kold
fromage frais-creme serveres til. 
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Gammeldags lun æblekage med
ægte vanille

Vælg et godt madæble som Belle de Boskop, Gråsten eller Cox
Orange. Der findes en kvinde – Jytte Kallehave – som er ved at
genoplive en gammel dansk æblesort, Bygholm, der er en mel-
lemting mellem et spiseæble og et madæble. Jeg har haft den
fornøjelse af prøvesmage en lille høst, og jeg glæder mig til, at
æblet kommer i handlen. Der går desværre lidt tid endnu.

Det grønne æble – evergreen/everlast som jeg kalder det –
Granny Smith, som det kaldes i handlen – er en skændsel for
æblerne. 
Det egner sig bedre til reklamer i møbelkataloger, hvor det står
og pynter i et strømlinet fad på et strømlinet bord i et strømlinet
hjem. Dette æble kan rejse jorden rundt – og der vil intet være
at bemærke. Ikke en plet!
Hvis du er i tvivl, så prøv at lægge et par æbler hen i et hjørne
og se, hvor længe de kan holde sig. 
Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det er man gør ved æblerne for
at få dem til at te sig på denne naturstridige måde.

Lun æblekage
til 4 personer

8 æbler
2 spsk rørsukker

korn fra 2 
stænger vanille

1 dl rasp
1 dl finthakkede

mandler
4-8 makroner, alt efter

størrelsen
(kig efter fedtkalorie-
procenten, der er stor

forskel)
lidt Calvados (den

ægte og dyre version
af æblebrændevin)

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



220

Fremgangsmåde
Æblerne skrælles og skæres i stykker, kernehuset tages bort.
Æblestykkerne sættes over varmen uden vand og koges forsigtigt
uden låg. Æblerne skal holdes fri af bunden af gryden, indtil de
har afgivet så megen væske, at de ikke brænder på. Kom vanille-
korn og stænger i, og når æblerne er møre, tilsættes fornødent
sukker. 

Læg makronerne i en skål; i små portionsskåle eller i én stor skål.
Dryp med Calvados. Læg den lune æblemos over. Varm rasp, fint-
hakkede mandler og lidt rørsukker på en slip-let pande, og kom
blandingen over æblekagen til sidst. Spises med stiftpisket skum-
metmælk. Husk at mælken skal være kold – og i dette tilfælde vil
en ganske lille smule sukker gøre, at cremen bliver mere stiv.
Æblekagen kan også serveres sammen med fromage frais -cremen
fra banankakaokagen eller en helt neutral rørt fromage frais.
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Adventsæblekage

Hvad enten man drikker varm kakao på fedtfattige ingredienser,
eller man drikker julegløgg eller vin chaud, som er rødvin blan-
det med et indkogt appelsinkoncentrat (2 kg ubehandlede
appelsiner skæres i stykker og koges med 500 g rørsukker, hel
kanel og hel vanille, trækker natten over og står på køl, sies og
blandes i varm rødvin efter ønskelig smag) – så er æblekagen
her dejlig at spise til.

Fremgangsmåde
Æg og sukker piskes godt. Kernehusene fjernes fra æblerne, og
kødet (inkl. skræl, hvis æblerne er ubehandlede) skæres i tern
og vendes i ægge-sukkerblandingen sammen med mel og bage-
pulver. Massen hældes i en porcelænsform med høje kanter
eller en springform (ved porcelænsforme er smørelse ikke nød-
vendig, men for evt. springformen med bagepapir). Drys med
sukker, kanel og vanille og bag kagen ved 200 grader i 40 minut-
ter. Hold øje med, at den ikke bliver for mørk og skru evt. ned
for varmen eller læg et stykke bagepapir over.
Server rørt fromage frais til.

Adventsæblekage
ca. 12 stykker

3 æg
150 g rørsukker

4 store æbler (f.eks.
Elstar og helst 
ubehandlede)

225 g mel
3 tsk bagepulver
1 stang vanille

1 tsk stødt kanel
1 stang vanille
50 g rørsukker
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Pæretærte med 
søndagsfornemmelser

Fremgangsmåde
Pisk ægget med sukker og olie. Kom bagepulver, kanel, nellike,
vanille, muskat, ingefær og citronskal i og bland det godt inden
pæretern, valnødder og til sidst melet blandes i. Spray eller pensl
tærteformen beskedent med olie af samme type, som du har
brugt i kagen. Herefter drysses formen med rasp. Fordel dejen i
formen og bag den i ca. 45 minutter ved 175 grader. Server den
afkølede tærte med kold fromage frais rørt med vanillekorn og
evt. syltede kumquats og mynte.

Tip
En frugttærte er altid bedst, når den har stået lidt – så bag den gerne
dagen før. Er det ikke muligt, så bag den i så god tid, at den kan nå at køle
ned og "sætte" sig.

Tip
Rørsukker findes lyst, gyldent og mørkt – smagen forstærkes, jo mørkere det
bliver – og frem for alt er mineralindholdet intakt.

Pæretærte
til en almindelig 

tærteform

4 1/2 dl gyldent 
rørsukker

2 æg
1 spsk olie – 

valnøddeolie er 
perfekt, alternativt

sesamolie eller 
solsikkeolie

4 1/2 dl godt økologisk
hvedemel eller, 

hvis du har, 
fin durumhvede
2 tsk bagepulver
1 tsk stødt kanel
1 tsk stødt nellike

korn fra 1 stang vanille
1 tsk friskrevet muskat
1 tsk friskrevet ingefær
1 dl rasp – gerne fra

majs
5 pærer i tern

friskrevet skal fra 1 
ubehandlet citron

80 g valnøddekerner
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Efterskrift

For nylig sagde en journalist om mig – lidt i spøg – "Er
det ikke sådan, at mange har det sådan med dig, at det
bedste ved dig er din alder og dine høje salgstal – træk-
ker du dig ikke snart tilbage på en fedtfattig sydhavsø for
at nyde livet og pengene?". Til det har jeg et entydigt svar:
Nej, det gør jeg ikke. Alder er kun et tal, og det føles, som
om jeg først lige er startet.  

Mine læsere og tilhørere ved mine mange foredrag over
det ganske land kommer af egen fri vilje. De ønsker inspi-
ration til en fedtfattig livsstil, hvor smagen er i højsædet,
og hvor der er tænkt over fedtenergiindtaget, energiind-
taget i det hele taget, og hvor motionsvanerne kommer
under lup.

Der er mange, der har meldt sig under de fedtfattige
faner, og der vil komme flere til – både dem, der inspire-
rer og dem, der lader sig inspirere. Der er plads til os alle,
og der er inspiration til alle, der ønsker ændring i kost-
og motionsadfærd. 

Det handler om at kunne færdes – og respektere hinan-
den, ikke mindst sig selv. 
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Tak til…

Birgit hos Hackman/Designor – I står for godt kogegrej –
Tools Compound føles som at køre rundt i en Ferrari i sit køk-
ken
Steen hos thuesen-jensen – for import af mit yndlingsporcelæn
Pillivuyt
John og Ove hos Boform – for god køkkenfilosofi
Per og Magaretha hos Gaggenau/Bosch – uden køl og varme
gik det ikke
Schur Consumers – for genial salatslyngepose
Læsø Sydesalt – for verdens smukkeste salt
Emsa – for den ultimative oliesprayflaske
Jønke fra Kenwood – fordi du viste mig vejen til verdens bed-
ste ismaskine
Morten Heiberg – for god chokoladeforstand
Carlsen, DR-TV-Fakta, – fordi du bad mig om at gøre det igen 
Karen hos I Form for et godt blad
Per – for en god bog og et godt samarbejde/en god sparring
Dansk Supermarked – for et gigantisk fedtfattigt tiltag i daglig-
varehandelen
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... og endelig fortsætter jeg min aktuelle skribentvirk-
somhed i I Form, er kritisk forbruger og madskribent hos
Dansk Supermarked – Føtex og Bilka.  Mine foredrag er aktu-
elle i foredragssæsonerne februar-marts-april og septem-
ber-oktober-november. 

Kostomlægningsprogrammet Følg Anne Larsen volume 1
kører på www.annelarsen.dk og volume 2 er under udar-
bejdelse. Firmaer med en sundhedspolitik dukker op alle
vegne, og her afholder jeg inspirationskurser. 

... og andre fedtfattige idéer og tiltag er ved at blive
født…

Make it simple – just do it – det skal være rigtig fedt!

Anne Larsen the company aps
Banegårdspladsen 6
DK-8000 Århus C
+45 8676 5406
e-mail: thecompany@annelarsen.dk
internet: www.annelarsen.dk
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Adventsæblekage 221
Agurkesalat 194
Amerikanske pandekager 22
Ananas i karamel med dejlig is 178
Aprilsalat 36
Aspargessuppe med fjordrejer 82

Bagels i alle afskygninger 212
Bagværk 204
Banankage med 

appelsin og kakao 217
Benløse fugle 172
Bjergbondens salat 75
Bladselleri med hvidløgsost 197
Blinis med kaviar 99
Blinis med marineret 

stenbiderrogn 95
Blinis med papaja- 

og avocadosalsa 102
Blomkålssuppe 80
Blåbærmuffins 23
Boller i karry 129
Bruscetta 198
Brændende kærlighed 171
Burger 146
Burgerboller 210
Bærcoulis med sorbet 181
Bønnesalat med kylling 30

Casablancagryde 114
Ceasar’s salad 71
Chilideller med tomatsalsa og ris 63
Citronkylling 127
Clubsandwich 41
Croque-madame og 

Croque-monsieur 40
Culotte med honningporrer 61

Dampede blåmusliger 87
Dampet torsk med sennepssauce 107
Dansk bøf med bløde løg 132
Danske grønne asparges 

med mild kylling 65
Den vrede kones pasta 200
Desserter 176
Desserttallerken 184
Diverse – snacks, 

syltning og natmad 192

Efterskrift 223
Escalopes a la creme 160

Farsbrød med stuvet kål 144
Fiskefrikadeller med løgkompot 48
Fiskerulle med kål 89
Florentinerlaks 20
Flutes 206
Forloren hare 131

StikordStikord
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Forord 13
Forretter 68
French toast 24
Frikadeller med rødkål 141
Frokoster 25
Frugtboller 211
Frugtskål 19
Fyldt kyllingebryst 123

Gammeldags lun æblekage 219
Godt hvidt brød 205
Gratineret danbo 

med ahornsirup 188
Grilled chicken salad 28
Grillede havtaskekæber 

med nye kartofler 110
Grillede jomfruhummere 92
Grovflutes 208
Grøn pastaret med ricottaost 67
Grønsagsgratin 58
Grønsagsstave med rucoladip 199
Grønsagstærte 50
Gulerodskage 216
Gullasch 137

Helstegt kalvemørbrad 156
Helstegt svinemørbrad 152
Hjerter i chili 154
Honningkage 215
Hors d’oeuvre a la Brandt 97

Hovedretter 104
Hummerhaler i kokotte 90
Humus 203
Hønsesalat 35

Indbagt ost med 
rucola og rødløg 191

Indledning 15
Irsk stuvning 143
Is med syltede frugter 182
Italiensk pastasalat 

med røget kalkun 27
Italiensk tomatsalat 74

Juelsmindefisk 105
Julemiddag med kalv 169

Kalkunfrikadeller med 
varm kartoffelsalat 116

Kalv og forårsgrønsager i wok 163
Kalv og krebs med spinat og ribs 173
Karbonade med garniture 168
Kartoffelgratin med 

stegt kyllingebryst 113
Kartoffelsuppe 148
Klar suppe med boller 81
Koldskål 193
Krebinet med kartoffelmos 140
Kåldolmere 138
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Laks med dildcreme 73
Lasagne 133
Leverpostej 45
Løgsuppe 202

Martha Stewart dinner 174
Melonsuppe med friske jordbær 177
Morgenmad 18
Mulligatawny 119

Oksekød i peberrodssauce 162
Oksekødssuppe 167
Oktobersalat 39
Omelet med "skinke" og ost 52
Ost med søde nødder 189
Ost 187
Ostedruesalat 29
Ostehvidløgsbrød 196

Pandekager med fyld 59
Pasta Carabonarda 165
Pasta med asparges 66
Pasta med kylling og tomatsauce 126
Pasta og pesto med 

lufttørret skinke 31
Pastaret Olsen 62
Paté med indbagt 

røget svinemørbrad 86
Perlehøne med kalkunbacon 125
Persillekylling med ratatouille 124
Pizza 56

Polenta på sprød salat 70
Pæretærte med 

søndagsfornemmelser 222

Rejesalat 32
Roastbeef med kartoffelsalat 54
Rucola med hvidvinsdampet torsk 94
Rygeostsalat med kalkunbacon 37
Rygeostsalat 26
Rødvinskogte figner 

med vanillekvark 180
Rødvinspære med blå 

ost og chokolade 190

Salat med sprødristet parmaskinke 38
Sandwich med kylling og bacon 42
Sandwich med laksemousse 44
Seafood bolognese 112
Selleritærte 47
Skipperlabskovs 158
Spaghetti bolognese 135
Speciel banansuppe 84
Spinattimbale med havtaske 93
Sprængt kalkunbryst 

med svampesauce 117
Sprød salat med andebryst 76
Stegte rødspættefileter 109
Stines salat 33
Store bededags-hveder 213
Stuvet spidskål med 

røget oksecuvette 164
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Sushi 101
Syltede rødbeder og rødløg 195
Sød and med peberfrugter 122

Tak til 225
The Stoick dinner 128
Tiramisu 186
Tun-carparccio 100
Tyrkisk brød 209

Vagtler med grove rodfrugter 121
Vanille- Baileys-is på søde bær 185
Varm pastasalat med laks 69
Vintersuppe 78
Vitaminbombe 34
Wienerschnitzel 150

Æblekage 214
Æg og "bacon" 21

År 2000-burger 43

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


	Inhold m. hyperlinks
	Forord
	Indledning
	Morgenmad
	Frugtskål
	Florentinerlaks
	Æg og “bacon”
	Amerikanske pandekager
	Blåbærmuffins
	French toast

	Frokoster
	Rygeostsalat
	Italiensk pastasalat med røget kalkun
	Grilled chicken salad
	Ostedruesalat
	Bønnesalat med kylling
	Pasta og pesto med lufttørret skinke
	Rejesalat
	Stines salat
	Vitaminbombe
	Hønsesalat
	Aprilsalat
	Rygeostsalat med kalkunbacon
	Salat med sprødristet parmaskinke
	Oktobersalat
	Croque-madame og Croque-monsieur
	Clubsandwich
	Sandwich med kylling og bacon
	År 2000-burger
	Sandwich med laksemousse
	Leverpostej
	Selleritærte
	Fiskefrikadeller med løgkompot
	Grønsagstærte
	Omelet med “skinke” og ost
	Roastbeef med kartoffelsalat
	Pizza
	Grønsagsgratin
	Pandekager med fyld
	Culotte med honningporrer
	Pastaret Olsen
	Chilideller med tomatsalsa og ris
	Danske grønne asparges med mild kylling
	Pasta med asparges
	Grøn pastaret med ricottaost

	Forretter
	Varm pastasalat med laks
	Polenta på sprød salat
	Ceasar’s salad
	Laks med dildcreme
	Italiensk tomatsalat
	Bjergbondens salat
	Sprød salat med andebryst
	Vintersuppe
	Blomkålssuppe
	Klar suppe med boller
	Aspargessuppe med fjordrejer
	Speciel banansuppe
	Paté med indbagt røget svinemørbrad
	Dampede blåmusliger
	Fiskerulle med kål
	Hummerhaler i kokotte
	Grillede jomfruhummere
	Spinattimbale med havtaske
	Rucola med hvidvinsdampet torsk
	Blinis med marineret stenbiderrogn
	Hors d’oeuvre a la Brandt
	Blinis med kaviar
	Tun-carparccio
	Sushi
	Blinis med papaja - og avocadosalsa

	Hovedretter
	Juelsmindefisk
	Dampet torsk med sennepssauce
	Stegte rødspættefileter
	Grillede havtaskekæber med nye kartofler
	Seafood bolognese
	Kartoffelgratin med stegt kyllingebryst
	Casablancagryde
	Kalkunfrikadeller med varm kartoffelsalat
	Sprængt kalkunbryst med svampesauce
	Mulligatawny
	Vagtler med grove rodfrugter
	Sød and med peberfrugter
	Fyldt kyllingebryst
	Persillekylling med ratatouille
	Perlehøne med kalkunbacon
	Pasta med kylling og tomatsauce
	Citronkylling
	The Stoick dinner
	Boller i karry
	Forloren hare
	Dansk bøf med bløde løg
	Lasagne
	Spaghetti bolognese
	Gullasch
	Kåldolmere
	Krebinet med kartoffelmos
	Frikadeller med rødkål
	Irsk stuvning
	Farsbrød med stuvet kål
	Burger
	Kartoffelsuppe
	Wienerschnitzel
	Helstegt svinemørbrad
	Hjerter i chili
	Helstegt kalvemørbrad
	Skipperlabskovs
	Escalopes a la creme
	Oksekød i peberrodssauce
	Kalv og forårsgrønsager i wok
	Stuvet spidskål med røget oksecuvette
	Pasta Carabonarda
	Oksekødssuppe
	Karbonade med garniture
	Julemiddag med kalv
	Brændende kærlighed
	Benløse fugle
	Kalv og krebs med spinat og ribs
	Martha Stewart dinner

	Desserter
	Melonsuppe med friske jordbær
	Ananas i karamel med dejlig is
	Rødvinskogte figner med vanillekvark
	Bærcoulis med sorbet
	Is med syltede frugter
	Desserttallerken
	Vanille- Baileys-is på søde bær
	Tiramisu

	Ost
	Gratineret danbo med ahornsirup
	Ost med søde nødder
	Rødvinspære med blå ost og chokolade
	Indbagt ost med rucola og rødløg

	Diverse – snacks,syltning og natmad
	Koldskål
	Agurkesalat
	Syltede rødbeder og rødløg
	Ostehvidløgsbrød
	Bladselleri med hvidløgsost
	Bruscetta
	Grønsagsstave med rucoladip
	Den vrede kones pasta
	Løgsuppe
	Humus

	Bagværk
	Godt hvidt brød
	Flutes
	Grovflutes
	Tyrkisk brød
	Burgerboller
	Frugtboller
	Bagels i alle afskygninger
	Store bededags-hveder
	Æblekage
	Honningkage
	Gulerodskage
	Banankage med appelsin og kakao
	Gammeldags lun æblekage
	Adventsæblekage
	Pæretærte med søndagsfornemmelser

	Efterskrift
	Tak til
	Stikord

	©-note: 


