MÅLTIDER PÅ PLEJEHJEM MED
MODTAGERKØKKENER

Opskrifter og inspiration

Opskrifter til jer, som ikke har eget produktionskøkken og
derfor laver morgenmad, frokost og mellemmåltider selv.
Opskrifterne er til ca. 10 personer
Forord
Opskrifterne er udviklet af Københavns Madhus i forbindelse med Økoløftworkshops for plejehjem med modtagekøkkener i 2014.
Københavns Madhus siger tak for godt samarbejde med alle 14 plejehjem med
modtagekøkkener i Københavns Kommune. Særlig tak til Louise Rostgaard Schmidt
fra Kastanjehusene og Tania Ødum Harder fra Slottet.
Opskrifterne er udviklet til mindre køkkener på institutioner og plejehjem.
Der er opskrifter på brød, kager, mellemmåltider og frokostretter, som er hurtige og
nemme at tilberede og som smager godt sommer og vinter - med masser af økologi.
Der er taget højde for, at mindre køkkener ikke må tilberede mad af fersk kød, fisk
og brudte æg.

”10 gode veje til økologiomlægning” er udarbejdet af Københavns Madhus i samarbejde med de plejehjem med
modtagerkøkkener, som har nået de 90% økologi eller er godt på vej
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Gode råd til småtspisende og ernæringstruede
Småtspisende anbefales at spise mange små energi- og proteinrige mellemmåltider, gerne 3-5 i
døgnet.
Småtspisende skal have mellem 30-50 % af deres daglige energi fra mellemmåltiderne. Sørg for at
mellemmåltiderne indeholder godt med energi og protein. Lad portionen være lille når du anretter til
småtspisende.
Undgå saftevand – Det mætter og indeholder færre vitaminer og mindre energi end fx mælk.

Gode råd til mere økologi på plejehjem med modtagerkøkken
Topping
Vælg en topping til din pålægssalat, der følger årstiden.
Undgå madspild og få råd til mere økologi
Mindre mad i skraldespanden betyder færre penge og arbejdstid ud af vinduet og dermed flere penge
til økologi.
Få råd til økologi
Jo mere I kan lave fra bunden i jeres køkken af sæsonens råvarer, jo flere penge har I til økologi.
Bag selv
Når I bager selv dufter der skønt på afdelingen – det får tænderne til at løbe i vand og I sparer penge.
Hjælp hinanden
Glæd en kollega fra en anden afdeling. Det kræver ikke meget længere tid eller opvask at lave ekstra
af en ret.
Proteinkilder
Især skyr og kvark har et højt indhold af protein – godt til småtspisende.
Tørt rugbrød
Smørristede skiver giver nyt liv til rugbrødet og smager dejligt.
Pålægssalater
Pålægssalater kan også bruges som mellemmåltider. Hjertesalat og salte kiks kan bruges i stedet for
rugbrød.
Sandwich
Pålægssalaterne kan også bruges til sandwich.
Få tilsendt inspiration om mellemmåltider
Kastanjehusenes ernæringskoordinator Louise Rostgaard Schmidt har udarbejdet
inspirationsmateriale til mellemmåltider.
Bed om materialet hos Claus Angelo, Ældremadsteamet Københavns Madhus, tlf: 4090 9109
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Energidrikke
Grundopskrifter på energidrikke
Vælg én fedtkilde, én proteinkilde, én smagskilde og én sød smagsgiver.
Bland/blend alle ingredienserne sammen og smag til.

Fedtkilde

Proteinkilde

Smagskilde

Det søde og syrlige

Fløde (5 dl/500 g)
Sødmælk (5 dl/500 g)

Skyr (100 g)
Is (100 g)
Pasteuriserede æg (100
g, fx til koldskål)

Frugt (100 g)
Husk frossen frugt skal
koges inden servering.
Kaffe (100 g)
Kakaodrik (100 g)
Citron (25 g)
Vanilje (5 g)

Sukker efter behov (150
g)
1 citron (25 g)
Sødemiddel (25 g)
Sød frugt fx banan og
jordbær (100 g)
Syrlig frugt, fx hindbær
(100 g)

Vælg den type energidrik, der passer til den spisendes behov. På bagsiden fremgår
næringsindholdet i de forskellige energidrikke som denne opskrift giver.
Vær opmærksom på, at der er stor forskel på både kJ/energi, fedt E% og protein
E% i de forskellige kombinationer af varianter.
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Energiberegning – Grundopskrifter på energidrikke
Energidrik

med fløde, skyr,
sukker, citron

Energidrik

med fløde, skyr,
sukker, frugt

Energidrik

med sødmælk, skyr,
sukker, frugt

Energidrik

med sødmælk, skyr,
sødemiddel, frugt

Energidrik

med sødmælk, æg,
sødemiddel frugt

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1330 kJ

28 E%

3 E%
(2,7 g)

68 E%

0g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1248 kJ

30 E%

3 E%

66 E%

0,2 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

523 kJ

74 E%

11 E%
(3,3 g)

15 E%

0,2 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

271 kJ

39 E%

25 E%
(4 g)

35 E%

0,2 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

319 kJ

31 E%

23 E%
(4,3 g)

46 E%

0,2 g
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3 hurtige energidrikke
Lav en grundopskrift og tilsæt enten version 1, 2 eller 3.

Version 1:
Sødmælksdrik
2 dl sødmælk (200 g)
blandes i

Grundopskrift:
2 dl piskefløde (200 g)
1 tsk. vaniljesukker (3 g)

Version 2:

Version 3:

Koldskålsdrik
2 dl koldskål (200 g)
blandes i

Kakaodrik
2 dl kakaomælk (200 g)
blandes i
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Energiberegning – 3 hurtige energidrikke
Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

Piskefløde og vanilje
+ sødmælk

827 kJ

7 E%

5 E%
(2,6 g)

87 E%

0g

Pr. portion

3516 kJ

7 E%

5 E%
(11 g)

87 E%

0g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

Piskefløde og vanilje
+ koldskål

841 kJ

13 E%

5 E%
(2,4 g)

83 E%

0g

Pr. portion

3575 kJ

13 E%

5 E%
(10,2 g)

83 E%

0g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

Piskefløde og vanilje
+ kakaomælk

819 kJ

12 E%

6 E%
(3 g)

82 E%

0g

Pr. portion

3481 kJ

12 E%

6 E%
(12,8 g)

82 E%

0g

Version 1

Version 2

Version 3
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Pålægssalater til smørrebrød
Pålægssalater med fisk – Vinter
Grunddressing (1 portion)

2 spsk. mayonnaise (50 g)
2 spsk. cremefraiche 18 % (50 g)
2 spsk. kvark el. skyr (50 g)
1/3 tsk. salt (2 g)
1/4 tsk. Peber (1 g)
2 tsk. citronsaft (10 g)
Alle ingredienserne blandes.

Tunsalat

1 portion grunddressing
Tun, drænet (200 g)
2 hårdkogte æg i tern (100 g)
1 spsk. purløg (2 g)
1 spsk. dild (2 g)
2 tsk. rødløg (5 g)
Alle ingredienserne blandes sammen i en skål. Smag til med salt, peber og citron.
Pynt med hakket purløg.

Torskerognsalat

1 portion grunddressing
1 dåse torskerogn (200 g)
½ fennikel i tern (75 g)
1 citron, saften heraf (ca. 20 g)
Kviste med estragon (2 g)
Torskerognen moses i en skål. Resten af ingredienserne blandes i. Smag til med salt, peber og citron.
Pynt med blade fra estragon.

Sildesalat
1 portion grunddressing
3 sildefiletter (250 g)
10 skiver syltede rødbeder (100 g)
2 æbler (100 g)
1 spsk. sennep (25 g)
Kviste af dild (2 g)
Sildefiletter, rødbeder og æbler skæres i tern. Alle ingredienser blandes sammen i en skål.
Smag til med salt, peber og citron og pynt med plukket dild.
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Energiberegning – Pålægssalater med fisk – Vinter
Pålægssalater
Grunddressing
+ tun

Pålægssalater
Grunddressing
+ torskerogn

Pålægssalater
Grunddressing
+ sild

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

950 kJ

2 E%

26 E%
(14,5 g)

72 E%

0,1 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

715 kJ

8 E%

18 E%
(7,7 g)

74 E%

0,4 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

944 kJ

20 E%

11 E%
(6,3 g)

65 E%

0,9 g
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Pålægssalater med fisk – Sommer
Grunddressing (1 portion)

2 spsk. mayonnaise (50 g)
2 spsk. cremefraiche 18 % (50 g)
2 spsk. kvark el. skyr (50 g)
1/3 tsk. salt (2 g)
¼ tsk. peber (1 g)
2 tsk. citronsaft (10 g)
Skift evt. mayonnaise ud med 50 g rygeost.
Alle ingredienserne blandes.

Rejesalat

1 portion grunddressing
200 g rejer
1 bundt forårsløg (75 g)
3 grønne asparges (100 g)
1 spsk. dild (2 g)
Dræn rejerne og giv dem lidt salt og citron. Damp eller sautér i smør de grønne asparges. Snit
asparges og forårsløg i tynde skiver. Bland alle ingredienserne i en skål.
Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g). Pynt med plukket dild.

Makrelsalat

1 portion grunddressing
1-2 røgede makreller (200 g)
2 tomater i tern (150 g)
1 spsk. frisk estragon (2 g)
Pil makrellerne fri for ben. Bland ingredienserne i en skål.
Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citron (5 g). Pynt med estragon.

Laksesalat

1 portion grunddressing
200 g varmrøget laks
½ rød peberfrugt i tern (75 g)
½ grøn peberfrugt i tern (75 g)
50 g cornichoner el. drueagurker i tern
1 spsk. dild (2 g)
Pil laksen fri for skindet og bland alle ingredienser i en skål.
Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citron (5 g). Pynt med plukket dild.
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Energiberegning – Pålægssalater med fisk – Sommer
Pålægssalater
Grunddressing
+ rejer

Pålægssalater
Grunddressing
+ røget makrel

Pålægssalater
Grunddressing
+ laks

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

594 kJ

7 E%

23 E%
(8,1 g)

70 E%

0,5 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

962 kJ

4 E%

16 E%
(8,9 g)

80 E%

0,5 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

767 kJ

8 E%

19 E%
(8,7 g)

72 E%

0,5 g
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Kendte pålægssalater – Vinter
Grunddressing (1 portion)

2 spsk. mayonnaise (50 g)
2 spsk. cremefraiche 18 % (50 g)
2 spsk. kvark el. skyr (50 g)
1/3 tsk. salt (2 g)
1/3 tsk. peber (1 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Alle ingredienserne blandes.

Æggesalat

1 portion grunddressing
4 hårdkogte æg (200 g)
1 spsk. karry (7 g)
2 spsk. karse (5 g)
Æggene pilles, hakkes og alle ingredienser blandes sammen i en skål. Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g),
1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g). Pynt med karse.

Skinkesalat

1 portion grunddressing
200 g kogt skinke
Ca. ¾ dl rødløg i tern (50 g)
2 spsk. purløg (5 g)
Skinken skæres i strimler/tern. Alle ingredienser blandes sammen i en skål. Smag til med 1/3 tsk. salt
(2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g). Pynt med purløg.

Hønsesalat

1 portion grunddressing
200 g kogt hønsekød
100 g champignon
25 g smør
2 skiver bacon (35 g)
2 spsk. purløg (5 g)
Champignon steges i lidt smør. Baconskiver steges sprøde, afkøles og skæres i tern. Hønsekødet
skæres i tern. Alle ingredienser blandes sammen i en skål. Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk.
peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g). Pynt med tern af bacon og purløg.
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Energiberegning – Kendte pålægssalater – Vinter
Pålægssalater
Grunddressing
+ æggesalat

Pålægssalater
Grunddressing
+ skinke

Pålægssalater

Grunddressing
+ hønsekød og bacon

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

894 kJ

7 E%

15 E%
(8 g)

77 E%

1g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

751 kJ

5 E%

24 E%
(10,5 g)

71 E%

0,5 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1063 kJ

3 E%

27 E%
(17 g)

70 E%

0,5 g
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Kendte pålægssalater – Sommer
Grunddressing

2 spsk. mayonnaise (50 g)
2 spsk. cremefraiche 18 % (50 g)
2 spsk. kvark el. skyr (50 g)
1/3 tsk. salt (2 g)
1/3 tsk. peber (1 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Alle ingredienserne blandes.

Wienersalat

1 portion grunddressing
200 g kogte pølser i skiver
100 g grøn peberfrugt
1 bundt radiser i skiver (100 g)
2 spsk. purløg (5 g) el. 2 spsk. rødløg (20 g)
Ingredienserne blandes sammen i en skål. Smag til med 1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk.
citronsaft (5 g). Pynt med purløg og radiser.

Kartoffelsalat

1 portion grunddressing – skift mayonnaise ud med 50 g rygeost
200 g kogte kartofler i tern
200 g grønne asparges
25 g smør
Forårsløg i skiver (100 g)
Steg asparges i smørret – afkøl og skær i små stykker. Ingredienserne blandes i en skål. Smag til med
1/3 tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g). Pynt med forårsløg.

Russisk salat

1 portion grunddressing
200 g kogte rødbeder i tern
½ dl balsamico (50 g)
2 spsk. sukker (25 g)
1 æble i tern (100 g)
2 spsk. revet peberrod (50 g)
Rødløg i tern (50 g)
Vend rødbederne i balsamico og sukker. Alle ingredienser blandes sammen i en skål. Smag til med 1/3
tsk. salt (2 g), 1/3 tsk. peber (1 g) og 1 tsk. citronsaft (5 g).
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Energiberegning – Kendte pålægssalater – Sommer
Pålægssalater
Grunddressing
+ wiener

Pålægssalater
Grunddressing
+ kartoffel

Pålægssalater
Grunddressing
+ russisk

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

824 kJ

7 E%

13 E%
(6,2 g)

80 E%

0,6 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

372 kJ

40 E%

15 E%
(3,3 g)

45 E%

1,1 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

601 kJ

35 E%

7 E%
(2,5 g)

58 E%

2g
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Grøntsagssalat – Sommer
Blomkålssalat
8 buketter blomkål (½ hoved / 300g)
½ rødløg (50 g)
40 g pinjekerner
½ dl olie (raps- eller olivenolie) (50 g)
Saft og skal af ½ citron (20 g)
1-1½ tsk. salt (10 g)
50 g vesterhavsost (eller en anden tør, salt ost, fx primadonna ost)
En håndfuld bredbladet persille (100 g)
Evt. 1 tsk. sukker
Skær blomkålen fint med en kniv eller på et mandolinjern. Rist pinjekernerne på en pande og hak løg fint.
Skær ost i små tern. Bland olie med citronskal og -saft, og smag til med salt og evt. 1 tsk. sukker. Bland
blomkål, pinjekerner, løg og ost, og vend dressingen i. Hak persillen groft og vend i salaten.
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Energiberegning – Grøntsagssalat – Sommer

Blomkålssalat

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

690 kJ

12 E%

15 E%
(6 g)

73 E%

1,4 g
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Lune frokostretter – Vinter/Sommer
Æggekage

8 æg (400 g)
1 dl fløde (100 g)
2 dl sødmælk (200 g)
1,3 dl kvark (130 g)
2 tsk. salt (10 g)
Tilføj – sommer:
Bacon (100 g)
4 tomater (240 g)
2 spsk. purløg (5 g)
Tilføj - vinter:
60 g fintskåret chorizo pølse
40 g kommenost i små stykker (svarer til 2 store skiver)
Bland æg med fløde, kvark, sødmælk og tilsæt salt.
Sommer: Steg bacon sprødt på panden og læg dem til side. Hæld æggeblandingen på panden og steg i
fedtstoffet fra bacon. Pynt med hakkede tomater og finthakket purløg.
Vinter: Tilsæt 40 g kommenost i små stykker til æggeblandingen. Steg chorizo sprødt på panden og tilsæt
æggemassen oven på pølsebidderne.
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Energiberegning – Æggekage – Sommer/Vinter
Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

533 kJ

7 E%

29 E%
(9 g)

64 E%

0,33 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

658 kJ

5 E%

28 E%
(10,8 g)

67 E%

0g

Æggekage

med bacon og tomat

Æggekage

med chorizo og ost
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Mellemmåltider
Mellemmåltider – Det søde køkken – Sommer
Vafler med jordbærsauce
Butterdejsplader (200 g)

Jordbærsauce:
100 g friske el. frosne jordbær
1 vaniljestang (10 g)
8 spsk. rørsukker (100 g)
1,5 spsk. kartoffelmel (20 g)
¼ L. piskefløde (250 g)
3 spsk. flormelis (20 g)
Udstik butterdejen i små runde dejstykker og rul dem ud i sukker – lægges på bagepapir og bages ved
200 grader i ca. 10 minutter.
Alle ingredienser til jordbærsaucen hældes op i en gryde og koges sammen. Herefter blendes det til en
ensartet masse og kartoffelmel tilsættes.
Jævning med kartoffelmel: 1 spsk. kartoffelmel røres ud i ½ dl vand og tilsættes jordbærsaucen under
omrøring efter den er taget af blusset. Saucen stivner, efterhånden som den afkøles.
Pisk fløden til skum med flormelis og servér vaffel, med flødeskum og jordbærsauce.
HUSK: Frosne bær skal koges mindst 1 minut før servering, da de kan have sygdomsfremkaldende bakterier
på overfladen.
Tips:
Kog mange af gangen og frys dem ned i mindre frostposer markeret med dato, så bærrene er klar når der
skal laves energidrik/smoothies/sauce. Andre frosne bær kan også bruges, fx hindbær.
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Energiberegning – Vafler med jordbærsovs
Vafler med
jordbærsauce

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1340 kJ

40 E%

3 E%
(2,4 g)

57 E%

0,1 g
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Mellemmåltider – Det søde køkken – Vinter
Smoothie med banan eller frosne bær

4 stk. bananer (400 g)
eller 200 g frosne bær – Frosne bær skal altid koges i min. 1 minut inden brug
1 dl piskefløde (100 g)
2 pasteuriserede æggeblommer (50 g)
½ L yoghurt naturel (500 g)
1 dl skyr (100 g)
Citronsaft og skal af to citroner (20 g)
½ vaniljestang (5 g)
Evt. 1 tsk. stødt kardemomme (2 g)
Det hele blendes sammen – smag evt. til med sukker (100 g / 1 ¼ dl) og 2 tsk. citron (10 g)

Æbleburger m. marcipan, ingefærflødeskum og mynte

5 æbler (500 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Marcipan (100 g)
Fløde (175 g / 1 ¾ dl)
Frisk ingefær (2 g)
Mynteblade (1 pr. burger)

Æblerne skylles, skæres i skiver og gnides med citronsaften på frugtkødet, så de ikke bliver brune.
Læg en skive marcipan mellem to æblestykker.
Pisk fløden til skum. Riv ingefær og bland det i flødeskummet. Pynt med flødeskum og et mynteblad
på toppen.

Honningbrød med vesterhavsost og pære

Honningbrød (200 g)
Smør (25 g)
Vesterhavsost (100 g)
Pære (100 g)

Steg skiver af honningbrød i lidt smør – afkøl på rist. Skær en skive ost og læg på.
Pynt med en skive pære.
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Energiberegning – Det søde køkken – Vinter
Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

526 kJ

51 E%

11 E%
(3,45 g)

38 E%

0,5 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

527 kJ

44 E%

12 E%
(3,6 g)

45 E%

0,1 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

716 kJ

31 E%

5 E%
(1,9 g)

64 E%

1,4 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1483 kJ

42 E%

11 E%
(9,3 g)

47 E%

1,7 g

Smoothie
med banan

Smoothie

med frosne bær

Æbleburger

med marcipan

Honningbrød

med vesterhavsost
og pære
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Mellemmåltider – Det salte køkken – Vinter
De forskellige mos, puréer og spreads på de følgende sider kan serveres som smørelse og dip til fx
ristet brød, grissini og knækbrød.

Gulerodstzatiki

4-6 gulerødder (300 g)
4-6 spsk. græsk yoghurt (100 g)
1 fed hvidløg (5 g)
Evt. en halv knold fennikel (150 g)
1/3 tsk. Salt (2 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
½ tsk. fennikelfrø (2 g)
Skræl og skyl gulerødderne. Riv gulerødderne på et rivejern eller på en køkkenmaskine. Giv de revne
gulerødder en nip salt og rør. Lad dem hvile en halv times tid og dryppe af i en sigte eller i et viskestykke.
Vend de revne og afdryppede gulerødder med græsk yoghurt og riv hvidløg ned og rør rundt. Smag til
med citron og fennikelfrø. Pynt evt. med frisk estragon eller anden krydderurt.
Du kan pifte gulerodstzatzikien op ved at skære fennikel i meget tynde skiver og lad dem salte med den
revne gulerod.

Bønnespread / Smørbart bønnemos – kan også bruges som dip

Råvarer til 1 liter bønnespread
5 dl store hvide bønner (250 g)
Vand til iblødsætning
2 dl koldpresset olivenolie
Saft af 1,5 citron (10 g)
1,5 tsk. salt (10 g)
1/3 tsk. peber (2 g el. ca. 10 drej med peberkværnen)
3 stk. laurbærblade

Sæt de store hvide bønner i blød i rigeligt vand i køleskabet dagen inden du skal bruge dem.
Kog de udblødte bønner i rigeligt frisk vand med laurbærblade til de er helt møre – det tager 1-2 timer.
Hæld herefter lidt af vandet fra og afkøl bønnerne lidt. Pil laurbærbladene op og kassér.
Blend bønnerne med lidt vand, olie, salt, peber og smag til med citronsaft.
Sættes på køl – kan holde sig i op til en uge i køleskabet i en tætlukket beholder.
Ved servering pynt enten med råsyltet rødkål eller en anden råsyltet kål eller hakkede krydderurter.
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Energiberegning – Mellemmåltider - Det salte køkken – Vinter

Gulerodstzatiki

Bønnespread

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

212 kJ

48 E%

16 E%
(2 g)

36 E%

2,1 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1221 kJ

21 E%

8 E%
(6 g)

71 E%

5,2 g
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Kartoffelcreme med mandler og hvidløg

250 g melede kartofler
3 fed hvidløg (10 g) (evt. mindre hvis de er friske eller hvis cremen skal gemmes inden servering)
30 g mandler eller valnødder
1,5 spsk. æbleeddike (20 g)
0,25 dl koldt vand
1,25 dl olivenolie (125 g)
150 g skyr
1/3 tsk. salt (2 g)
1/3 tsk. peber (1 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Skræl kartofler og kog dem møre i rigeligt saltet vand. Mos kartofler evt. gennem en sigte.
Kom hvidløg, salt, nødder, eddike og vand i en blender og blend til en ensartet konsistens.
Vend pureen med kartofler, olie og skyr. Smag til med salt, peber og citronsaft.

Ærtepuré med basilikum

250 g ærter (optøede eller kogte og afkølede)
2 spsk. skyr (50 g)
100 g cremefraiche 38 %
1 stor håndfuld basilikum (25 g)
1 tsk. salt (7 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Optø eller kog og afkøl ærterne.
Blend ærterne med alle ingredienserne på nær skyr. Kom skyr i lidt af gangen til du har den rette
konsistens. Smag til med salt, peber og citron.

Ærtepuré med hvidløg og citronmelisse

250 g ærter, optøede eller kogte og afkølede
1,5 spsk. skyr (38 g)
¾ dl cremefraiche 38 % (75 g)
1 håndfuld citronmelisse (10 g)
½ fed hvidløg (2 g)
1 tsk. salt (7 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Blend ingredienserne og smag til.
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Energiberegning – Mellemmåltider - Det salte køkken - vinter
Kartoffelcreme
med mandler og
hvidløg

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1105 kJ

17 E%

7 E%
(4,5 g)

76 E%

1,1 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

531 kJ

28 E%

18 E%
(5,6 g)

54 E%

3g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

541 kJ

27 E%

18 E%
(5,7 g)

55 E%

3,21 g

Ærtepuré

med basilikum

Ærtepuré

med hvidløg
og citronmelisse
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Rødbede spread

½ kg kogt rødbede
75 g æbler kogt med lidt vaniljekorn (3 g) og sukker (100 g)
2 spsk. skyr (50 g)
2 spsk. cremefraiche 38 % (50 g)
1 spsk. fløde (12 g)
1 spsk. balsamico (15 g)
2 tsk. salt (14 g)
1 tsk. citronsaft (5 g)
Kog rødbederne møre og smut skrællen af. Skær æblet i grove tern – evt. skræl det. Kog æblerne i ca. 2
min. Bland det hele sammen i en skål og blend massen. Smag til med salt og citron.
Tip: Smager også dejligt med rygeost (brug ca. 100 g)
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Energiberegning – Mellemmåltider - Det salte køkken - vinter

Rødbede spread

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

513 kJ

70 E%

7 E%
(2 g)

23 E%

1,8 g
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Topping til smørrebrød og pålægssalater – Efter årstiderne
Tips til topping

Brug sæsontopping når fx tomater og peberfrugt om vinteren er dyre og uden for sæson. Du kan
bruge alle typer grøntsager til at råsylte, fx selleri, glaskål, blomkål, gulerødder og løg. Disse toppings
kan holde sig en uges tid i køleskabet.
I de grønne råsyltninger kan du komme citronsaft eller eddiker i. Men først lige inden servering –
ellers bliver den grønne farve kedelig.

Sommertoppping – Råsyltet spidskål

Spidskål (500 g) eller en anden kål/grøntsag
1,5 tsk. salt (10 g)
Evt. sukker (10 g)
Evt. et krydderi, fx dildfrø (5 g)
2 spsk. citronsaft eller æbleeddike

Flæk spidskålen og tag de yderste blade af, skær stokken ud af hver halvdel.
Skær kålen i fine og tynde skiver – så tyndt du kan.
Læg de fintskårne skiver i en skål og drys lidt salt ned til kålen. Tilsæt evt. et krydderi.
Rør jævnligt – og lad det trække en halv times tid.
Kan holde sig i køleskab i op til en uge i en tætlukket beholder.
Inden servering blandes 2 spsk. citronsaft eller eddike sammen med spidskålen.

Vintertopping – Råsyltet rødkål

Rødkål (500 g) eller en anden kål/grøntsag
1,5 tsk. salt (10 gr)
2 tsk. balsamico (10 g)
2 tsk. muscovado/farin/sukker (10 g)
Evt. et krydderi, fx stjerneanis (5 g)
Flæk rødkålen og tag de yderste blade af, skær stokken ud af hver halvdel.
Skær kålen i fine og tynde skiver – så tyndt du kan.
Læg de fintskårne skiver i en skål og drys lidt salt og mørkt sukker og balsamico ned til kålen. Rør jævnligt
og lad trække i en halv times tid. Kan holde i køleskab i op til en uge i en tætlukket beholder.
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Energiberegning – Sommertopping / Vintertopping

Råsyltet spidskål

Råsyltet rødkål

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

140 kJ

69 E%

23 E%
(1,9 g)

8 E%

1,8 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

162 kJ

76 E%

16 E%
(1,5 g)

8 E%

2,1 g
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Supper
Græskarsuppe

1 hokkaidogræskar (1 kg)
250 g gulerødder
250 g kartofler
1 – 1½ L. vand
1 dl fløde (100 g)
1,5 tsk. salt (10 g)
2 tsk. sukker (10 g)
Er suppen til småtspisende tilsættes:
4 dl fløde (400 g)
1 dl olie (90 g)
Vask og udkern græskar, og skræl gulerødder og kartofler. Skær alt i mindre stykker og kog det i 1 – 1½ L
vand alt efter, hvor tyk suppen skal være.
Når grønsagerne er udkogte, blendes de med de øvrige ingredienser. Smag til med salt, sukker og citron.
Suppe til småtspisende: Fløde og olie tilsættes og røres i suppen inden servering.
Tilbehør til normalspisende
½ bundt bladselleri (150 g)
Et halvt spidskål (200 g) skæres i tynde skiver
5 spsk. skyr (120 g)
1 spsk. salt (20 g)
1,5 spsk. sukker (20 g)
½ dl. Eddike (50 g)
Bladselleri og spidskål råsyltes i salt, sukker og ½ dl eddike. Lidt skyr og råsyltet kål kommes oven på suppen
inden servering.
Tilbehør til småtspisende
Yderligere 5 spsk. skyr (120 g) røres op med hakket persille. Server suppen med en klat persille-skyr.
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Energiberegning – Græskarsuppe
Græskarsuppe
+ råsyltet kål

(Normalspisende)

Græskarsuppe

+ olie, fløde og skyr

(Småtspisende)

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

130 kJ

55 E%

12 E%
(1 g)

33 E%

0,8 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

358 kJ

17 E%

5 E%
(1 g)

79 E%

0,6 g
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Blomkålssuppe

4 blomkål (2 kg)
3 stk. løg (150 g)
½ L piskefløde
1,5 spsk. salt (30 g)
1 tsk. peber (4 g)
Citronsaft fra 1 citron (10 g/2 tsk.)
1 liter vand
Evt. 1 dl hønsefond (100 g)
Ekstra til småtspisende:
100 g smør
3 dl skyr (300 g)
Tilbehør
8 skiver rugbrød (160 g)
300 g bacon
Skyl blomkålen og skær det i små stykker og kog det i vand i ca. 15 min til stykkerne er møre.
Del evt. portionen i 2 lige store portioner.
Til småtspisende
Blend kogt blomkål med lidt blomkålsvand, piskefløde, skyr, smeltet smør, salt, peber og lidt citron.
Tilsæt evt. mere blomkålsvand for at få den ønskede konsistens.
Til normalspisende
Blend kogt blomkål med blomkålsvand, piskefløde, hønsefond, salt, peber og citron. Tilsæt evt. mere
blomkålsvand for at få en ønskede konsistens.
Tilbehør: Sprødstegt bacon + rugbrødstern stegt i baconfedt.
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Energiberegning – Blomkålssuppe
Blomkålssuppe
(Normalspisende)

Blomkålssuppe
(Småtspisende)

Blomkålssuppe
+ tilbehør

(Småtspisende)

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

268 kJ

19 E%

9 E%
(1,4 g)

72 E%

0,6 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

337 kJ

16 E%

11 E%
(2,2 g)

73 E%

0,8 g

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

387 kJ

13 E%

14 E%
(3,2 g)

73 E%

0,7 g

36

Bagning
Brød i bagemaskine
400 g groft sigtet mel
200 g sigtet hvedemel
6 g frisk gær
1 spsk. salt (16 g)
5 dl vand fra den kolde hane
Vand, salt og mel hældes i bunden af bagemaskinens skål.
Læg gær på toppen af melet.
Find det program på maskinen, der passer til brødtypen.
På de fleste bagemaskiner kan man vælge mellem lys og mørk skorpe, som er afgørende for skorpens
tykkelse. Jo tyndere skorpe, jo mere tyggevenlig.
Resultat: Rigtig god smag, fin størrelse, tynd skorpe og let at skære.

Biga
En biga sikrer at brødet får fuld kornaroma og en lidt syrlig grundsmag.
Biga opskrift
2 dl vand
50 g hvedemel
50 g grahamsmel
Blandes i en skål til en lind dej og står et par dage med viskestykke over på køkkenbordet.
Rør i den mindst en gang dagligt. Går der længere tid mellem du skal bage, så sæt bigaen på køl.
Når du tager lidt af bigaen til din dej, frisker du bigaen op ved at tilsætte nyt vand og mel.
BEMÆRK Hvis dejen ikke samler sig efter de første 5 minutter, er der for lidt mel i. Det kan skyldes, at
vandindholdet i melet er højt, og derfor ikke optager så meget vand. Kom 100 g mere mel i.
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Hvedebrød og boller
Dag 1
9 dl vand
1,3 dl biga (130 g) – se biga opskrift nedenfor
5 g gær
180 g groft mel, fx grahamsmel
900 – 1200 g alm. hvedemel, fx fint sigtet
2 spsk. salt (33 g)
Sådan gør du:
Alle ingredienser røres sammen i en røremaskine eller i en skål i ca. 10 minutter til dejen har samlet
sig.
Du kan regulere mængden af salt – 33 g salt pr. portion biga vil for de fleste smage af salt, 29 g vil for
andre synes balanceret. Når dejen røres, ser den meget blød og usammenhængende ud, men efter 5
minutter samler dejen sig.
Skålen filmes og dejen sættes i køleskab til dagen efter.
Dag 2
Sådan gør du:
• Tag dejen ud af køleskabet ca. en time før du skal bage
• Tænd ovnen på 250 grader
• Gør bageplade klar med bagepapir
• Hæld dejen ud på et meldrysset bord
• Hak passende stykker af dej ud med en bagespartel, svarende til et brød eller mange boller.
Læg det op på bagepladen
• Sæt brød el. boller i ovnen ved 250 grader i 10 minutter. Bollerne vil være færdige nu.
• Større brød: Efter 10 minutters bagning skrues ovnen ned til 200 grader og brødene bages
videre i 15-20 minutter afhængig af størrelse.
• Når brødene er færdigbagte tages de ud af ovnen og køler af på en rist
• Brødene skæres først når de er helt afkølede
• Læg evt. film over de let afkølede brød for at gøre skorpen blød. Brødene/bollerne kan også
bages med lidt vand i ovnen, fx i en separat bradepande.
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Energiberegning
Hvedebrød og
boller

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

688 kJ

84 E%

11 E%
(4,6 g)

5 E%

2,7 g
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Tips til rugbrødsbagning
•

Biga er lavet af vand og mel, som efter nogle dage opformerer gærceller og sunde bakterier.

•

Biga giver dit brød en dejlig smag!

•

Du kan bruge andre knækkede kerner og lave kerneblandinger med fx hvedekerner,
solsikkekerner, græskarkerner, sesamfrø og hørfrø.

•

Jo mere hvedemel du kommer i, jo mere skærefast bliver brødet og jo nemmere bliver det at
skære i skiver.

•

Kanel eller andre krydderier giver brødet dejlig smag.

•

Vand, kerner og hvedemel kan også sættes i blød fx fredag og stå på køl til mandag.

•

Rugmel kan suge mere eller mindre vand – kom derfor lidt i af gangen.

•

Laver du mere end et brød kan du med fordel bruge en røremaskine – i så fald røres dejen i
ca. 10 min. Krummen bliver mere ensartet når brødet er bagt.

•

Tag evt. en lille håndfuld dej fra til næste bagning. Den lille håndfuld dej kan erstatte bigaen.
Den kommes i et syltetøjsglas og sættes i køleskabet til næste gang du bager. Når du bruger
den lille håndfuld dej, skal du på ’dag 1’ bruge 1 dl vand mindre i din rugbrødsdej, dvs. 7 dl
vand.
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Rugbrød
Dag 1 – iblødsætning
8 dl vand (evt. heraf 2 dl biga (200 g) – se biga opskrift under ’hvedebrød og boller’)
400 g knækkede rugkerner
200 g hvedemel
4 g kanel, dildfrø, fennikelfrø, kommen eller maltmel
Sådan gør du:
Ingredienserne under ’dag 1’ røres sammen og står på køkkenbordet til dagen efter med et
viskestykke over.
Dag 2 – bagedag
1 dl vand
10 g gær
30 g salt
400-500 g rugmel – kommes i lidt af gangen

Sådan gør du:
• Gæren opløses i vandet og tilsættes den iblødsatte blanding – rør rundt.
• Tilsæt lidt rugmel og derefter salt – rør rundt.
• Kom mere rugmel i til du har en passende konsistens – lidt ligesom en meget stiv havregrød.
• Rør nogle gange i dejen - hver 5. minut i et kvarters tid.
• Fordel dejen i en smurt 2 liters form og glat dejen med vand.
Lad dejen hæve til lige under kanten.
• Sæt formen i en varm ovn og bag i 1,5 time ved 175 grader.
Efter bagning vendes brødet ud på en rist og der lægges et viskestykke over. Skæres først dagen efter.

43

Energiberegning
Rugbrød

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

837 kJ

84 E%

10 E%
(5,1 g)

5 E%

6,8 g
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Let bagværk – Det salte køkken
Grissini – 30-40 stk.

15 g gær
1 tsk. sukker (5 g)
4 dl vand
250 g hvedemel
200 g speltmel, durummel eller hvad du har
30 g revet parmesanost
2 spsk. olivenolie (28 g)
½ tsk. salt (2 g)
Pynt: sesamfrø/nigellafrø/maldonsalt
Til bagning: bagepapir og vand til pensling.
Opløs gæren i vand med sukker. Bland først de tørre ingredienser i, derefter salt, revet ost og olie til en dej
der æltes nogle minutter. Lad dejen hvile en halv times tid med viskestykke over.
Rul aflange tynde stænger ud og læg på plade med bagepapir. Pensl med vand og drys nigellafrø (jomfru i
det grønne), sesamfrø eller salt på stængerne. Lad hvile i en halv times tid.
Bag dem ved 170 grader i en varm ovn. Bagetiden kan variere alt efter hvor tykke du har rullet grissinierne
ud. De er mest sprøde og lækre lige når de er bagt. Efter pakning bliver de bløde, men kan fint ristes på en
brødrister og vækkes til sprødhed igen.
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Energiberegning
Grissini

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

874 kJ

70 E%

13 E%
(6,5 g)

18 E%

3,6 g
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Knækbrød

1 dl havregryn (50 g)
3,5 dl hvedemel (200 g)
1-2 tsk. bagepulver (10 g)
1-2 tsk. salt (10 g)
1 dl solsikkekerner (50 g)
1 dl sesamfrø (50 g)
1 dl hørfrø (50 g)
1 dl græskarkerner (50 g)
1 dl blandede hvide og lilla birkes (75 g)
2 dl vand
1 dl nøddeolie (100 g)
2 spsk. kommen (15 g) eller dildfrø – eller andet krydderi efter din smag
Smør til pensling
BEMÆRK Meltyper, nødder og kerner kan varieres alt efter hvad I har på lager (i så fald vil næringsindholdet variere)
Alle tørre ingredienser blandes. Vand og olie tilsættes og dejen samles og æltes lidt.
Lad dejen hvile i en halv times tid på køl.
Dejen deles i to lige store stykker og hvert stykke rulles ud mellem to stykker bagepapir, så det passer til
bagepladens størrelse. Skær knækbrødene i en passende størrelse med en kniv. Pensl med smeltet smør.
Lad pladerne med knækbrød hvile i en halv times tid inden bagning.
Bages 15-20 minutter ved 180 grader. Bagetiden kan variere efter dejens tykkelse og ovn.
Knækbrødene skal være gyldne.
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Energiberegning
Knækbrød

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1703 kJ

28 E%

10 E%
(9,9 g)

62 E%

3,4 g
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Dessert – med piskede æg og husblas
Citronfromage
3 pasteuriserede æg (150 g)
100 g flormelis
3 økologiske citroner, saft og skal (30 g)
4 blade husblas (10 g)
2 dl piskefløde (200 g)
Husblas lægges i koldt vand i ca. 5 minutter, vandet hældes fra og det smeltes under omrøring i en gryde.
Æggeblommer piskes med flormelis til sukkeret er opløst. Riv skallen af citronerne og kom i
æggeblandingen. Pres citronsaften og kom det i den smeltede husblas. Bland det i æggeblandingen, mens
der piskes. Pisk æggehviderne stive og pisk fløde stiv. Vend først flødeskum i og derefter hviderne i.
Hæld det hele i en pæn serveringsskål eller anret i små portionsglas og stil i køleskabet indtil det er stivnet.
Pynt gerne med vanilletopping og mynte/citronmelisse-blade inden servering.

Vaniljetopping – passer til ovenstående citronfromage
4 spsk. skyr (100 g)
2 tsk. flormelis (10 g)
Korn af 1 vaniljestang (5 g)
Smages til med 1 tsk. citronsaft (5 g)

Bland ingredienserne sammen. Smag til med citronsaft.
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Energiberegning
Citronfromage

Citronfromage

med vaniljetopping

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

1149 kJ

33 E%

7 E%
(4,6 g)

60 E%

0

Energi pr. 100 g

Kulhydrat

Protein

Fedt

Kostfibre

992 kJ

35 E%

9 E%
(5,3 g)

56 E%

0
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Afdelingens egne opskrifter
På de følgende sider kan I skrive jeres egne opskrifter eller evt. notater.
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Københavns Madhus
Bastbygningen

56

Ingerslevsgade 44
1705 København V

