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FORORD
Nyreforeningen oplever stor efterspørgsel på opskrifter til nyresyge, og især mangler der
opskrifter til nyresyge, som endnu ikke er kommet i dialyse. Ligeledes har der
været efterspørgsel på vegetaropskrifter, så det er herligt, at Nyreforeningen kan
lægge denne flotte e-kogebog, som honorerer disse behov, på vores hjemmeside.
Opskrifterne er spændende, indbydende og lette til at gå til. Ingredienserne er
nemme at få fat i og til en overkommelig pris. Udover de mange gode vegetar- og
fiskeopskrifter er der også opskrifter på fristende kager og desserter. Bogen har et
fint informationsafsnit, drikkevareoversigt, og der er masser af gode tips og tricks.
Endelig er bogen flot og indbydende illustreret.
Mette Ingemann Hjelm og Mette Høj Vestergaard Jensen kontaktede i sommeren
2017 Nyreforeningen og fortalte om deres idé med at udarbejde en e-kogebog med
fokus på nyresyge i forbindelse med deres uddannelse til kliniske diætister. De
tilbød ganske gratis Nyreforeningen at lægge kogebogen på hjemmesiden. Vi var
ikke i tvivl om projektet – og ikke længe om at slå til, hvilket vi bestemt ikke har
fortrudt, og slet ikke nu hvor vi har set det flotte resultat!
Stor tak til Mette Ingemann Hjelm og Mette Høj Vestergaard Jensen for den flotte
e-kogebog.

Jan Jensen
Nyreforeningen december 2017

SIDE 1

INDLEDNING
Denne e-kogebog henvender sig primært til mennesker med nedsat nyrefunktion
før dialyse. Den er lavet vegetarisk og med fokus på et lavt indhold af protein, salt,
kalium og fosfat, som også er oplyst for hver ret. Vi har haft fokus på, at
opskrifterne skulle være lækre og nemme at lave, men også have et næringsindhold
passende til personer med nedsat nyrefunktion. Kogebogen er gratis.
Fotoshoot og billedredigering af Mette Ingemann Hjelm & Mette Høj Vestergaard
Jensen.

Vi håber at du vil få glæde af bogen.

Med venlig hilsen

Mette & Mette

SIDE 2

METTE & METTE
Hvem er vi?
Sammen er vi to gode veninder med en fælles passion for mad, mennesker og
sundhed. Vi bliver uddannet kliniske diætister i januar 2018 og med denne
profession, ønsker vi at vejlede samt undervise syge mennesker gennem deres valg
af mad. Desuden brænder vi for at hjælpe mennesker med ændringer af livsstil og
dertil vaner. Måden, vi arbejder på, er kreativ, nytænkende, spændende og med den
nyeste viden indenfor ernæring og sundhed. Begge er vi madglade, elsker at stå i
køkkenet samt at ”foodstyle” vores retter.

Mette Ingemann Hjelm

Mette Høj Vestergaard Jensen

Jeg er 26 år og bosat i Aarhus med

Jeg er 24 år og bor i Aarhus med min

min mand. I 2012 blev jeg uddannet

kæreste og er snart uddannet klinisk

finansøkonom og snart er jeg

diætist. Derudover er jeg uddannet

uddannet klinisk diætist. I flere år har

VaneCoach og er certificeret indenfor

jeg arbejdet med mad, hvilket har

Low Fodmap diæt. Jeg har en stor

skærpet min interesse for sund mad.

passion for madlavning, sundhed,

Jeg har passion for at hjælpe

træning samt at hjælpe mennesker til

mennesker til at leve en sund og

at få sundere og bedre vaner.

afbalanceret livsstil.

Vi tilbyder opskriftsudvikling, oplæg, madkurser samt vejledning.
Ved spørgsmål, kommentarer og ris/ros er I velkommen til at kontakte os på:
MetteHogMetteH@gmail.com
SIDE 3

SIDE 4

TAK!
I processen med at udarbejde denne kogebog er der flere personer, som skal have et
stort tak. Først og fremmest har VIA University College gjort det muligt for os, at
udarbejde denne kogebog i forbindelse med vores uddannelse som kliniske
diætister. Derudover tak til vores vejleder Michael Breum Ramsgaard, som har
vejledt os i processen. Desuden skal der lyde et stort tak for hjælpen til Louise
Rasmussen, klinisk diætist, som har sparret med os, givet os idéer og hjulpet os
hele vejen gennem processen. Hun har samtidig udarbejdet kapitlet ”Drikkevarer” i
denne kogebog, som er at finde på de sidste sider. Desuden skal Anne Marie Loff,
klinisk diætist på nyreafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, have en stor tak
for at læse hele vores bog igennem samt at verificere den.
Nyreforeningens lokalkreds Østjylland skal også have en stor tak for at give os
midler, således at det kunne lade sig gøre at udarbejde denne kogebog.
Nyreforeningen skal også have et tak for at læse korrektur på kogebogen.
Desuden har PLINT samt Julie Damhus sørget for at udlåne os flot bestik, skåle,
tallerkner og keramik, så vores mad kunne tage sig godt ud på billederne.

SIDE 5

KOGEBOGEN
Første del af bogen indeholder afsnit
omkring kalium, fosfat, protein, salt,
en lille appetit, ønske om vægttab
samt tips og tricks. Dernæst kommer
opskriftsafsnittet, som indeholder et
afsnit med morgenmadsretter, et
afsnit om kolde retter, dernæst varme
retter og til sidst et afsnit om søde
sager. Efter opskrifterne er der en
liste med drikkevarer udarbejdet af
Louise Rasmussen, klinisk diætist. Til
sidst i bogen er der to dagskostforslag,
så man således kan se, hvordan en hel
dags menu kunne se ud.
Ved hver opskrift er der oplyst
kalorieindhold samt indholdet af
protein, kalium og fosfat per person
eller per styk. Se nærmere omkring
indhold af kalium i vores retter i
kapitlet om kalium. Til beregninger af
indholdet er der gjort brug af Vitakost.

SIDE 6

VIDEN OM…

1. Skræl kartoflen eller
grøntsagen

…KALIUM

2. Findel i mindre stykker

Når man har dårlig nyrefunktion,

3. Kog i rigeligt vand i få minutter

reduceres evnen til at udskille kalium

med salt tilsat i vandet.

ofte. Derfor kan det være nødvendigt,

Kogning i få minutter er

at begrænse kaliumindtaget via

tilstrækkeligt. Derved bevares

kosten. Anbefalingen lyder på en

sprødheden i grøntsagerne også.

indtagelse på maksimum 2000-2500

4. Kassér kogevandet.

mg kalium dagligt. Det er dog vigtigt,

OBS! ved findeling af gulerødder, er

at tale med lægen om dette, da der

det vigtigt, at man sørger for at blotte

kan være individuelle forskelle.

vækstzonen i midten, da en del af

Kalium findes naturligt i de fleste

kaliumindholdet i gulerødder sidder

fødevarer som kaliumsalte. De findes i

der.

større grad i frugt, grøntsager,

I opskrifterne i denne kogebog, er der

mandler, nødder og fiberrige

taget udgangspunkt i 30 % reduktion

kornprodukter. Hvis man vælger frugt

af kaliumindholdet under kogning, og

og grøntsager fra konserves, vil der

resultatet af dette vil fremgå af

være mindre indhold af kalium,

næringsindholdet i de enkelte

hvorfor disse også benyttes en del i

opskrifter.

denne kogebog.

På Nyreforeningens hjemmeside kan
der hentes lister med indhold af

Skræl-snit-kog

kalium for både frisk frugt og

Når man ønsker at spise kartofler

grøntsager samt fra konserves.

eller grøntsager, som kan koges, er det

Vi anbefaler, at man får en snak med

en god ide at skrælle, snitte og koge.

en klinisk diætist omkring indhold og

Ved at gøre dette fjernes 30-50 % af

indtag af kalium.

kaliumindholdet, idet det trækkes ud i
kogevandet. Kogevandet skal
efterfølgende kasseres.

SIDE 7

…FOSFAT

Hvor meget kroppen kan optage af

Som med kalium, kan nyrernes evne

fosfater fra vegetabilske, animalske og

til at udskille fosfat ligeledes blive

tilsatte fosfater varier. Fra de

reduceret ved dårlig nyrefunktion.

vegetabilske kilder antages det, at der

Derfor anbefales en indtagelse på

optages omkring 40%, fra kød ca. 60%

maksimum 800-1000 mg fosfat

mens det for tilsatte fosfater ligger på

dagligt. Igen kan der være

ca. 90%. Denne kogebog har ikke taget

individuelle forskelle, og det er derfor

højde for dette, og der oplyses således

nødvendigt at snakke med lægen

altid den samlede mængde fosfater i

omkring dette.

opskrifterne, og ikke kun det kroppen

Fosfatindholdet er specielt højt i kød,

optager. Vi henviser til at læse mere

mælkeprodukter og

omkring fosfat på Nyreforeningens

fuldkornsprodukter såsom

hjemmeside.

fuldkornspasta, fuldkornsbrød og

Vi anbefaler, at man taler med en

rugbrød. Det anbefales derfor at spise

klinisk diætist omkring indhold samt

mindre groft og mere af det lyse.

indtag af fosfat.

Fosfatindholdet i almindelig mælk er

…PROTEIN

højt, og det anbefales derfor at
fravælge denne. Som et alternativ kan
havredrik samt risdrik anvendes.
Derudover kan man i retter anvende
piskefløde blandet op med vand, da
det har et lavere fosfatindhold.
Ligeledes kan en creme fraiche med
38% fedt anvendes i stedet for de mere
fedtfattige mælkeprodukter. Fosfat er
også særligt højt i æggeblomme,
nødder og mandler, tørret frugt samt
tørrede bælgfrugter.

Når man har nedsat nyrefunktion, må
man få begrænsede mængder protein,
da et højt indtag kan belaste nyrerne.
Denne kogebog er primært vegetarisk
med enkelte retter indeholdende fisk.
Det har vi valgt på den baggrund at
kød indeholder store mængder
protein, mens bælgfrugter indeholder
mindre protein.
Det anbefales, at man indtager maks.
0,8 gram protein pr. kg. kropsvægt.

Desuden findes fosfat ofte tilsat
pålæg, smelteoste samt Coca Cola og
Faxe Kondi.
SIDE 8

Dette vil sige, at en person med en

Nogle måder at undgå at bruge for

vægt på 70 kg, maks. må spise 56

meget salt, kan være at bruge godt

gram protein pr. dag. Hvis du vejer

med krydderier såsom paprika, chili,

mindre, vil dit proteinindtag skulle

karry m.m. Derudover kan friske

ligge lavere og hvis du har en højere

krydderurter også give godt med smag

vægt vil du ligeledes kunne indtage

samt en flot farve. Her kan anvendes

mere protein. I denne kogebog er der

f.eks. persille, purløg, koriander,

taget udgangspunkt i en person på 70

mynte, dild, karse, rosmarin, oregano

kg. og dermed maks. 56 gram protein

og timian m.m.

dagligt.

Læs gerne mere omkring salt på

Vi anbefaler, at man taler med en

Nyreforeningens hjemmeside, og tag

klinisk diætist omkring proteinindtag

gerne en snak med en klinisk diætist,

samt indhold af protein i maden.

om hvordan man kan spise mindre

…SALT

salt.

Når man er nyresyg, er det vigtigt at

…EN LILLE APPETIT

begrænse saltindtaget, da langt det

Har du en lille appetit, ønsker at

meste salt udskilles gennem nyrerne.

bibeholde eller øge i vægt, er det

9 ud af 10 danskere indtager for meget

vigtigt at spise mange små kalorierige

salt i forhold til de officielle

måltider henover dagen. En nem

anbefalinger, som lyder på maksimum

måde at få ekstra kalorier på, og som

5-6 gram dagligt. Disse anbefalinger

påvirker kalium- eller

gælder også for nyresyge. En stor del

fosfatindtagelsen minimalt, er ved at

af det salt, der spises, kommer fra

tilføje ekstra smagsneutral olie eller

industrielt forarbejdede fødevarer som

mayonnaise til din mad. Ved at

f.eks. pålæg, færdigretter, brød, saucer

anvende disse produkter, fås også de

osv. Den anden del kommer fra det

umættede fedtstoffer, som er de

salt, vi selv tilsætter til madlavningen

sunde. Ekstra smør på brød og i

og eventuelt ved spisebordet.

maden kan også anvendes til at få

Man kan vænne sig til at spise mindre

flere kalorier.

salt, og det tager faktisk kun få uger

En klinisk diætist kan hjælp dig med

for smagsløgene at vænne sig til.

at øge eller bibeholde din vægt.

SIDE 9

…ØNSKET OM VÆGTTAB

En måde at gøre maden mere

Ønsker du at gå ned i vægt, kan dette

spændende og indbydende på kan

også lade sig gøre med en nyresygdom.

være at lave mad med flere farver i,

For at opnå et vægttab skal du være i

anrette maden pænt samt pynte den

kalorieunderskud. En måde at opnå

med friske krydderurter.

dette på kan være at spare på
fedtstofferne, herunder olie, smør,
mayonnaise og fløde samt at spise
mindre portioner.
Tag en snak med en klinisk diætist
omkring din vægt og dit ønske
omkring et vægttab.

…GODE TIPS OG TRICKS
Som nyresyg, er det ikke altid
overskuddet til madlavning er der.
Derfor kan det være en god idé at lave
større portioner af mad, når man er i
gang. De ekstra portioner kan enten
spises de efterfølgende dage eller
fryses ned og gemmes til de dage, hvor
energien er i bund.
Når der skrælles, snittes og koges
kartofler eller grøntsager til
forskellige retter, kan det være en idé,
at koge lidt ekstra og ligeledes fryse
det ned. Dermed kan det tages op
efterhånden som der er behov for det i
madlavningen, for dermed at spare tid
på skrælle-snitte-koge processen.

SIDE 10

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

MORGENMAD
START DAGEN GODT UD MED MORGENMAD

”I DETTE KAPITEL ER NOGLE AF VORES FAVORITOPSKRIFTER PÅ MORGENMAD SAMLET. RETTERNE ER
NEMME OG HURTIGE AT LAVE, MEN HAR STADIG DEN
GODE SMAG OG KVALITET”

SIDE 12

KØLESKABSGRØD
1 PERSON
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1½ dl havregryn

• Aftenen før: Bland havregryn, havre-

1½ dl havre- eller risdrik

/risdrik og vaniljesukker i en bøtte

1 tsk vaniljesukker

med låg eller et syltetøjsglas

2 spsk blåbær

• Stil det i køleskabet natten over
• Om morgenen: Rør køleskabsgrøden

igennem
• Server med blåbær på toppen

INDHOLD PR PERSON
Energi: 271 kcal
Protein: 9 g
Kalium: 221 mg
Fosfat: 240 mg

SIDE 13

SERVERINGSTIP!
Kan serveres med lidt
marmelade eller anden
frugtkompot

HAVREGRYN MED HAVREDRIK
1 PERSON

INGREDIENSER
1 ½ dl havregryn
2 dl havredrik
1 tsk sukker
50 gram jordbær

INDHOLD PR PERSON
Energi: 340 kcal
Protein: 8,2 g
Kalium: 296 mg
Fosfat: 250 mg

SIDE 15

SÅDAN GØR DU
• Hæld havregryn op i en skål
• Hæld havredrikken over
havregrynene
• Top med friske jordbær og sukker

SERVERINGSTIP!
Risdrik kan også bruges
Anden frugt f.eks. æble kan
også anvendes

HAVREGRØD MED SMØR OG
KANEL
1 PERSON

INGREDIENSER
1 dl havregryn
2 dl vand
1 knsp salt
2 tsk kanelsukker
1 tsk smør

SÅDAN GØR DU
• Kom havregryn, vand og salt i en

gryde
• Kog det op, til det har en grødet

konsistens
• Kom det i en skål og pynt det med

kanelsukker og en smørklat

SERVERINGSTIP!

INDHOLD PR PERSON
Energi: 191 kcal
Protein: 4,6 g
Kalium: 136 mg
Fosfat: 160 mg

SIDE 17

Havregrøden kan også
serveres med lidt marmelade
eller frugtkompot

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

KLATKAGER AF HAVREGRØD
10 KLATKAGER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

En portion havregrød (se side 17)

• Lav havregrøden som på side 17

1 æggehvide

• Lad den køle af

1 spsk hvedemel

• Bland æggehvide, hvedemel,

2 spsk havre-/risdrik

havredrik og sukker i grøden

1 spsk sukker

• Varm en pande med fedtstof og steg

1 spsk fedtstof til stegning

”klatter” af dejen

1 spsk marmelade

• Steg dem et par minutter på hver
side ved jævn varme til gyldne
• Serveres med marmelade

INDHOLD I 10 PANDEKAGER
Energi: 324 kcal
Protein: 8,7 g
Kalium: 213 mg
Fosfat: 177 mg

SIDE 19

SERVERINGSTIP!
Kan også serveres
med sirup og en
smule frugt

KNÆKBRØD
40 KNÆKBRØD – 2 BAGEPLADER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

10 gram gær

• Opløs gæren i lunkent vand

2,5 dl lunkent vand

• Tilsæt, salt, olie, solsikkekerner og

½ tsk salt

havregryn

½ dl olivenolie

• Rør melet i

1 dl solsikkekerner

• Ælt dejen, til den er samlet

1 dl havregryn

• Del dejen i to

6-7 dl hvedemel

• Smør to stykker bagepapir med lidt

olie, og rul hver klump dej ud mellem
de to stykker bagepapir
• Rids herefter 20 knækbrød ud på

hver plade med en kniv
• Bag knækbrødene ved 200 grader i

en forvarmet ovn i ca. 20 minutter
(OBS! Hold øje med knækbrødene)

INDHOLD PR KNÆKBRØD
Energi: 59 kcal
Protein: 1 g
Kalium: 28 mg
Fosfat: 24 mg

SIDE 21

SERVERINGSTIP!
Server knækbrødene med
smør, marmelade eller
bønnepostej fra side 53

BOLLER
12 BOLLER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

3,5 dl lunkent vand

• Opløs gæren i det lunkne vand

25 gram gær

• Tilsæt sukker, salt og olie

1 spsk sukker

• Tilsæt fiberhusk, og rør godt i 5 minutter,

½ tsk salt

så det får en klæberig konsistens

1 spsk olie

• Tilsæt 500 gram hvedemel, og ælt dejen

20 gram fiberhusk

godt i gennem

500 gram hvedemel

• Stil dejen til hævning i skålen i 30 minutter
under viskestykke
• Form 12 boller og lad dem efterhæve i 15
minutter
• Varm ovnen op til 200 grader
• Pensel forsigtig med lidt vand
• Kom bollerne i ovnen, og lad dem bage i
12-15 minutter, til de er gyldne

INDHOLD PR BOLLE
Energi: 167 kcal
Protein: 4,2 g
Kalium: 78 mg
Fosfat: 56 mg

SIDE 23

SERVERINGSTIP!
Bollerne kan serveres lune
med smør, marmelade eller
flødeost

ØLLEBRØD
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

175 gram rugbrød

• Smulder rugbrød i en gryde og tilføj

3 dl vand

vand

1½ spsk sukker

• Lad det koge op og lad det simre i ca.

1 dl piskefløde

10 minutter, rør indimellem
• Smag til med sukker
• Ønsker man en glat øllebrød, kan

den stavblendes
• Pisk fløden til skum
• Server øllebrødet med en klat

flødeskum i glas eller skål

INDHOLD PR PERSON
Energi: 400 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 256 mg
Fosfat: 161 mg

SIDE 25

SERVERINGSTIP!
Kan serveres med en
smule frisk frugt

ARME RIDDERE
2 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

4 skiver hvidt toastbrød

• Pisk æg og havre-/risdrik i en skål

1 æg

sammen med sukker og kanel

0,5 dl havre- eller risdrik

• Vend toastbrødsskiverne heri, så de

1 spsk sukker

suger lidt af væden til sig

0,5 tsk kanel

• Varm en pande op med smør og læg

1 spsk smør

toastbrødene herpå

2 spsk sirup

• Steg dem gyldne på hver side
• Server med sirup

INDHOLD PR PERSON
Energi: 375 kcal
Protein: 9 g
Kalium: 163 mg
Fosfat: 116 mg

SIDE 27

SERVERINGSTIP!
Kan serveres med friske
bær eller marmelade

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

KOLDE RETTER
KOLDE RETTER TIL FROKOST, AFTENSMAD OG
MELLEMMÅLTIDER

”I DETTE AFSNIT HAR VI UDVALGT DE BEDSTE KOLDE
RETTER. HER ER BÅDE TIL DEN LILLE SULT,
FROKOSTMÅLTIDET ELLER TIL AFTENSMADEN”

SIDE 30

SANDWICH MED HUMMUS OG
STEGTE RODFRUGTER
2 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

4 spsk hummus fra side 51

• Skræl rodfrugterne og skær dem i

4 skiver toastbrød

tern

1 lille rødbede
1 lille gulerod
1 pastinak

• Kog dem herefter i 3-4 minutter og
kassér kogevandet

1 spsk olie

• Varm en pande op med olie og svits

1-2 tsk tørret timian

rodfrugterne herpå

Peber

• Krydder med peber, timian og en

En smule salt

smule salt - brug evt. andre krydderier

Lidt syltede rødløg eller syltede

efter smag

agurker

• Rist toastbrødet i en brødrister
• Fordel 1 spsk hummus på hvert

INDHOLD PR PERSON
Energi: 364 kcal
Protein: 8 g

toastbrød
• Fordel rodfrugterne på to af
toastbrødende samt syltede agurker

Kalium: 326 mg
Fosfat: 114 mg

SIDE 31

• Placer de to andre toastbrød ovenpå

REJECOCKTAIL
2 PERSONER
INGREDIENSER
100 gram rejer i lage

SÅDAN GØR DU

100 gram iceberg

• Snit iceberg og agurk

30 gram agurk

• Fordel det i to glas og top det med en

2 spsk thousand island dressing

spsk. dressing

Frisk dild til pynt

• Kom rejer ovenpå og pynt med frisk

2 skiver flute

dild
• Serveres med en skive flute

INDHOLD PR PERSON
Energi: 177 kcal
Protein: 11 g
Kalium: 200 mg
Fosfat: 101 mg

SIDE 33

SERVERINGSTIP!
Kan serveres som en forret,
når der ventes gæster

SALAT MED OVNBAGTE TOMATER
& CROUTONER
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

150 gram hjertesalat

• Tænd ovnen på 200 grader

50 gram agurk

• Skyl og halver cherrytomaterne og

75 gram grøn peberfrugt

kom dem i et ildfast fad

½ rødløg

• Kom timian, olie og peber på

8 cherrytomater
1 tsk olie
Timian
Peber

tomaterne
• Bag dem i ovnen i 15-20 minutter
• Skær toastbrødet ud i tern og bland
det med olie og en smule salt
• Kom dem på en bageplade og bag

2 skiver hvidt toastbrød

dem i ovnen i ca. 10 minutter

1,5 spsk olie

• Snit salat agurk, peberfrugt og

En smule salt

rødløg

3 spsk cremefraiche 38 %

• Rør cremefraiche, citronsaft, purløg

1 tsk citronsaft

og en smule salt og peber sammen til

1 spsk purløg

en dressing

En smule salt og peber

• Saml salaten og top med ovnbagte
tomater, croutoner og dressing

INDHOLD PR PERSON
Energi: 327 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 664 mg
Fosfat: 113 mg
SIDE 35

TIP!
Har du en lille appetit, vend da
gerne salaten i olie

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

RISSALAT
2 PERSONER

INGREDIENSER
1 dl hvide ris
2 gulerødder
150 gram optøet grønne bønner
1 forårsløg
½ æble
½ dåse kikærter
1 tsk olie
1 tsk paprika
2 spsk purløg
2 spsk cremefraiche 38 %
1 tsk limesaft
1 tsk sukker
En smule salt og peber

SÅDAN GØR DU
• Kog risene efter anvisning på
pakken
• Skræl og skær gulerødderne i tern,
og kog dem i letsaltet vand i 4-5
minutter
• Skær de optøede bønner ud i mindre
stykker, og giv dem et kort opkog
• Snit forårsløg og æble
• Varm en pande op med olie og svits
kikærterne (drænet for vand) sammen
med paprika
• Bland cremefraiche, purløg,
limesaft, sukker, en smule salt og
peber sammen
• Bland herefter alle ingredienser til
rissalaten og server

INDHOLD PR PERSON
Energi: 373 kcal
Protein: 10 g
Kalium: 420 mg
Fosfat: 192 mg

SIDE 37

TIP!
Har du en lille appetit, tilføj da
1-2 spsk smagsneutral olie
(f.eks. rapsolie) til din salat

KARTOFFELMAD
½ SKIVE SMØRREBRØD

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

½ skive fuldkornsrugbrød

• Kog kartoflerne som anvist på side

35 gram kogte kartofler

7, til de er møre

1 tsk mayonnaise
1 skive rødløg
1 tsk purløg

• Lad kartoflerne afkøle
• Smør mayonnaise på rugbrødet
• Anret kartoflerne ovenpå
• Pynt med ringe af rødløg samt
purløg

TIP!
INDHOLD PR MAD
Energi: 118 kcal
Protein: 2 g
Kalium: 193 mg
Fosfat: 76 mg

SIDE 39

Har du en lille appetit, tilføj
da gerne ekstra mayonnaise
eller noget smør

SILDEMAD
½ SKIVE RUGBRØD

INGREDIENSER
½ skive fuldkorns rugbrød
20 gram marineret sild
1 tsk mayonnaise
1 skive løg

SÅDAN GØR DU
• Smør mayonnaise ud på rugbrødet
• Anret silden ovenpå
• Pynt med løgringe samt karse

1 tsk karse

INDHOLD PR MAD
Energi: 146 kcal
Protein: 4 g
Kalium: 96 mg
Fosfat: 67 mg

SIDE 41

SERVERINGSTIP!
Tilføj gerne lidt karrysalat
til din sildemad

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

TOMATMAD
½ SKIVE RUGBRØD
SÅDAN GØR DU
INGREDIENSER

• Smør rugbrødet med flødeost

½ skive fuldkornsrugbrød

• Anret tomatskiver på rugbrødet

3 skiver tomat

• Pynt med rødløg og frisk basilikum

10 gram flødeost
1 skive rødløg

• Drys med lidt salt og peber

3 blade frisk basilikum
En smule salt og peber

TIP!
INDHOLD PR MAD
Energi: 105 kcal
Protein: 3 g
Kalium: 213 mg
Fosfat: 81 mg

SIDE 43

Har du en lille appetit, tilføj da
gerne ekstra flødeost eller
mayonnaise

KARTOFFELSALAT
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

400 gram kartofler

• Skræl kartoflerne, og skær dem ud i

En lille håndfuld sukkerærter

mindre stykker

5 radiser

• Kog dem møre i letsaltet vand

½ lille rødløg

• Lad kartoflerne køle af

1 håndfuld frisk persille

• Snit sukkerærter, radiser og rødløg i

1 spsk olie

mindre stykker

1 spsk hvidvinseddike

• Giv sukkerærterne et kort opkog

1 spsk honning

• Bland en dressing af olie,

1 tsk sennep

hvidvinseddike, honning og sennep

Peber

• Bland kartofler, grøntsager,

En smule salt

dressing, frisk-hakket persille og
peber samt en smule salt

INDHOLD PR PERSON
Energi: 279 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 698 mg
Fosfat: 137 mg

SIDE 45

SERVERINGSTIP!
Server kartoffelsalaten til 2
kødfrie deller side 83 eller
falafler side 81

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

MASKERET BLOMKÅL
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

300 gram blomkål

• Skær blomkålen ud i små buketter,

140 gram rejer i lage

og kog det mørt i letsaltet vand

3 spsk cremefraiche 38 %

• Rør en dressing sammen af

1 spsk dild

cremefraiche, dild, citronsaft, en

1 tsk citronsaft

smule salt og peber

Peber

• Fordel det kogte blomkål på to

En smule salt

tallerkener, og top med rejer samt
dressing
• Pynt med frisk dild

INDHOLD PR PERSON
Energi: 180 kcal
Protein: 16 g
Kalium: 387 mg
Fosfat: 169 mg

SIDE 47

TIP!
Har du en lille appetit, tilføj da
gerne ekstra dressing

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

PASTASALAT
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

150 gram hvid pasta

• Kog pastaen efter anvisning på

½ grøn peberfrugt

posen

½ rødløg

• Skræl og skær gulerødderne i tern,

50 gram agurk

og kog dem i letsaltet vand i 4-5

6 cherrytomater

minutter

2 gulerødder

• Snit peberfrugt, rødløg, agurk og

50 gram grønne ærter fra konserves

cherrytomater i mindre stykker

2 spsk hakket persille

• Bland citronsaft, olivenolie, et

40 gram hytteost

presset fed hvidløg og en smule salt og

1 fed hvidløg

peber sammen til en dressing

1 spsk citronsaft

• Bland pasta, grøntsager, persille,

2 spsk olivenolie

hytteost og dressing sammen og

En smule salt og peber

server.

INDHOLD PR PERSON
Energi: 488 kcal
Protein: 15 g
Kalium: 677 mg
Fosfat: 237 mg

SIDE 49

TIP!
Har du en lille appetit, tilføj da
1-2 spsk olie til din mad

HUMMUS
12 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 dåse kikærter

• Fyld alle ingredienserne i en blender

3 spsk olivenolie

eller minihakker

1 fed hvidløg

• Tilpas evt. konsistensen med vand

1 tsk spidskommen

• Smag til med en smule salt, peber og

4 spsk citronsaft

spidskommen

3 spsk vand
En smule salt og peber
Evt. enten paprika, chili eller
cayennepeber

SERVERINGSTIP!
INDHOLD PR PERSON (2 SPSK)
Energi: 60 kcal
Protein: 1,5 g
Kalium: 32 mg
Fosfat: 18 mg

SIDE 51

Kan serveres med brødstænger
af hvidt toastbrød, skåret i
stænger, dryppet med olie, en
smule salt og peber – 200
grader varmluft i 10 minutter

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

BØNNEPOSTEJ
12 PORTIONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 dåse kidneybønner

• Dræn bønnerne for væde, og skyl

3 spsk olie

dem med koldt vand i en si

1 fed hvidløg

• Kom herefter alle ingredienserne i

½ dl solsikkekerner

en blender eller minihakker (evt. brug

1 tsk paprika

en stavblender)

½ tsk salt

• Blend til massen er ensartet

Peber

• Bønnepostejen kan holde sig i flere

Evt. andre krydderier

dage på køl

TIP!
INDHOLD PR PORTION
Energi: 64 kcal
Protein: 2 g
Kalium: 72 mg
Fosfat: 37 mg

SIDE 53

Bønnepostejen kan serveres på
knækbrød side 53, på en rugbrød
eller på boller side 23

VARME RETTER
LÆKRE RETTER TIL HVERDAG OG FEST

”HER FINDER DU DE LÆKRESTE VARME RETTER, SOM
KAN SPISES TIL HVERDAG, MEN OGSÅ NÅR DER ER
GÆSTER. LAV GERNE EKSTRA MAD, SÅ HAR DU OGSÅ
TIL DAGEN EFTER”

SIDE 56

LINSESOVS MED FRISK PASTA
4 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 løg

• Skræl gulerødderne, og skær dem i

3 fed hvidløg

små tern

1 dåse hakket tomat

• Kog dem i 3-4 minutter i letsaltet

200 gram gulerod

vand, og kassér kogevandet

150 gram tørrede linser

• Snit løg og hvidløg

3 dl vand + ekstra under kogning

• Varm olivenolie op i en gryde, og

2 tsk oregano

steg løg og hvidløg let

1 tsk paprika

• Tilsæt krydderierne og de tørrede

1 håndfuld frisk basilikum

linser, og rør et par minutter

Salt og peber

• Kom hakket tomat, gulerod, vand og

1 spsk olivenolie

krydderier i gryden

400 gram frisk pasta

• Lad linsesovsen koge i ca. 45
minutter, rør indimellem og tilsæt
ekstra vand ved behov
• Smag til med salt, peber og
krydderier
• Kog pasta efter anvisning på pakken

INDHOLD PR PERSON

•Pasta anrettes med linsesovsen

Energi: 352 kcal

ovenpå og pyntet med frisk basilikum

Protein: 17 g
Kalium: 657 mg

SERVERINGSTIP!

Fosfat: 257 mg

Kan serveres med hvide ris

SIDE 57

TACOS MED LINSESOVS
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

½ portion linsesovs

• Udrør gæren i den lunkne vand
• Tilsæt salt og hvedemel, og ælt

1 dl lunken vand

dejen

5 gram gær

• Del dejen i 6 stykker, og lad

125 gram hvedemel

dejklumperne hæve 15 minutter

¼ tsk salt

• Rul hver klump dej tynd som en

1 spsk olie

pandekage
• Varm en pande med olie

Pynt med lidt krydderurter og rødløg

• Bag brødet gyldent på hver side

og dryp med lidt limesaft

• Varm linsesovsen, og fordel den i
tacosene
• Pynt med friske krydderurter og
rødløg, og dryp med lidt limesaft

INDHOLD PR PERSON
Energi: 486 kcal
Protein: 19 g
Kalium: 843 mg
Fosfat: 287 mg

SIDE 59

TIP!
Har du en lille appetit, top da
gerne din taco med lidt 38%
creme fraiche

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

INDISK CURRY
4 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

2 fed hvidløg

• Skær blomkålen ud i små buketter,

1 løg

og kog blomkålen i 3-4 minutter i

1 rød peberfrugt

letsaltet vand, og kassér herefter

200 gram blomkål

kogevandet

2 dåser kikærter

• Snit løg og hvidløg

1 lille dåse tomatpure

• Svits løg og hvidløg i en gryde med

2 dl piskefløde

olie, og tilsæt krydderierne efter et par

2 dl vand

minutter

1 tsk gurkemeje

• Skær peberfrugten i tern

1 ½ spsk garam masala

• Kom kikærter, peberfrugt samt kogt

1 tsk stødt spidskommen

blomkål i gryden

1 spsk olie

• Tilsæt tomatpure, vand og

En smule salt og peber

piskefløde

Friske krydderurter (f.eks. koriander

• Lad retten simre i 10 minutter

eller persille

• Smag til med krydderier

Ris til 4 personer (4 dl ris)

• Kog risene efter anvisning på

pakken
INDHOLD PR PERSON

• Server med friske krydderurter på

Energi: 610 kcal

toppen

Protein: 16 g
Kalium: 543 mg
Fosfat: 228 mg

SIDE 61

TIP!
Ønsker du en mindre kalorieholdig ret,
kan 1 dl af fløden erstattes med vand
Har du derimod en lille appetit, kan der
tilsættes 1 spsk olie til din portion

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

KARTOFFELPIZZA
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

15 gram gær

• Rør gæren ud i lunkent vand

1 dl lunkent vand

• Tilsæt olie, salt og mel

½ spsk olivenolie

• Ælt dejen blank og smidig

¼ tsk salt

• Lad den herefter hæve i 30-45

150 gram hvedemel

minutter

2 spsk mascarpone

• Varm ovnen op til 225 grader

3 kartofler

varmluft

1 spsk olivenolie

• Har man ikke en pizzabagesten, kan

Friske krydderurter f.eks. rosmarin og

en bageplade varmes op i ovnen

timian

• Skræl og skær kartoflerne i meget
tynde skiver, og læg dem i koldt vand i
15 minutter
• Dup dem herefter tørre
• Rul pizzadejen tyndt ud
• Smør mascarpone ud på
pizzabunden, og læg kartoffelskiverne
på bunden, så de lige overlapper

INDHOLD PR PERSON

hinanden

Energi: 489 kcal

• Dryp olivenolie ud over pizzaen, og

Protein: 10 g

drys med frisk rosmarin og timian

Kalium: 546 mg

• Pizzaen bages i 12-15 minutter, til

Fosfat: 180 mg

den har en sprød kant

SIDE 63

BIKSEMAD
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

200 gram blomkål

• Skræl kartofler og gulerødder, og

4 kartofler

skær dem ud i tern

2 gulerødder

• Skær blomkålen ud i små buketter

1 dåse kikærter

• Kog kartofler, gulerødder og blomkål

1 løg

i letsaltet vand i ca. 5 minutter

1 tsk paprika

• Kassér herefter kogevandet

Peber

• Snit løget

En smule salt

• Varm olie op på en pande, og svits

1 spsk olie

løg herpå

4 skiver syltet rødbede

• Kom de letkogte kartofler og

2 spsk ketchup

grøntsager på panden sammen med

Evt. friske krydderurter

drænede kikærter
• Krydr med paprika, peber, en smule
salt og evt. friske krydderurter
• Når grøntsagerne er møre, kan det
serveres med syltede rødbeder og lidt

INDHOLD PR PERSON

ketchup

Energi: 289 kcal
Protein: 10 g
Kalium: 987 mg
Fosfat: 216 mg

SIDE 65

TIP!
Har du en lille appetit, så
tilføj 2 spsk rapsolie til din
portion

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

BØNNEBURGER
4 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

4 hvide burgerboller

• Kom bønnerne i en si og skyl dem

1 dåse kidneybønner

• Kom bønnerne i en blender eller

½ rødløg

minihakker med rødløg, persille,

1 håndfuld persille

hvidløg, peber og en smule salt

1 hvidløg
Peber og en smule salt
2 spsk hvedemel
1 spsk olie
8 spsk salatmayonnaise

• Blend det til en ensartet masse
• Rør 2 spsk hvedemel ud i ”farsen”
• Stil ”farsen” i køleskabet ½ time, så
den bliver nemmere at arbejde med
• Varm en pande op med olie
• Form fire kugler af ”farsen” (gøres

8 skiver tomat

bedst med let fugtige hænder)

4 blade salat, f.eks. iceberg

• Læg en kugle på pande ad gangen,

12 skiver pickles

og tryk den let ud med fingrene, så

½ rødløg

den får form som en bøf
• Steg dem ved middelhøjvarme
• Vendes forsigtigt
• Bøfferne er færdige, når de har en
sprød skorpe på begge sider

INDHOLD PR PERSON
Energi: 493 kcal
Protein: 11 g
Kalium: 369 mg
Fosfat: 174 mg
SIDE 67

• Varm burgerbollerne
• Smør bollerne med salatmayonnaise
på begge sider
• Kom salat, bøf, tomat, pickles og
rødløg i burgeren og server

FISKELASAGNE
4 PERSONER
INGREDIENSER
225 gram torskefilet
6 lasagneplader

SÅDAN GØR DU
• Skræl og skær gulerødderne i tern,
kog dem i letsaltet vand i 4-5 minutter
• Snit løg og hvidløg

1 dåse hakket tomat

• Varm en gryde op med olie, og svits

1 løg

løg og hvidløg

1 fed hvidløg

• Tilføj gulerødder, grønkål, persille

2 gulerødder

og hakket tomat

200 gram grønkål

• Lad det simre i ca. 10 minutter

1 lille håndfuld persille

• Smag til med en smule salt og peber

1 spsk olie

• Varm margarinen op i en lille gryde

3 spsk flydende margarine
2 spsk hvedemel
1 dl piskefløde
3 dl vand
En smule salt og peber
Smag til med muskatnød

• Tilsæt mel og rør det til en
smørbolle
• Bland piskefløde og vand, og tilsæt
det lidt ad gangen, mens der piskes
• Giv det et opkog, og smag til med
muskatnød, en smule salt og peber
• Skær torskefiletterne ud i små tern

2 spsk rasp

• Smør et lille ovnfast fad margarine

1 spsk flydende margarine

• Læg et lag tomatsovs i fadet,
herefter et lag torsk, et lag
bechamelsovs og 3 lasagneplader –

INDHOLD PR PERSON

gentages én gang

Energi: 430 kcal

• Slut af med bechamelsovsen på

Protein: 20 g

sidste lag lasagneplader

Kalium: 819 mg

• Lasagnen toppes med 2 spsk rasp og

Fosfat: 266 mg

1 spsk flydende margarine
• Bages i ovnen på 200 grader i 30-35
minutter

SIDE 69

ONE POT PASTA
2 PERSONER

INGREDIENSER
150 gram hvid pasta
1 løg
1 fed hvidløg
1 glas konserves champignon, drænet
100 gram grønkål
1 håndfuld frisk basilikum
1 dl piskefløde

SÅDAN GØR DU
• Snit løg, hvidløg og grønkål
• Kom alle ingredienserne i en gryde
• Rør rundt, og sæt det til at koge
• Lad det simre i 10-15 minutter

under låg
• Servers i en dyb tallerken og pyntes

med frisk basilikum

1 dl hvidvin
3,5 dl vand
En smule salt og peber

INDHOLD PR PERSON
Energi: 544 kcal
Protein: 14 g
Kalium: 597 mg
Fosfat: 252 mg

SIDE 71

TIP!
Har du en lille appetit, tilføj da
gerne olie til din portion

TARTELETTER
4 PERSONER (8 TARTELETTER)
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

8 tarteletskaller

• Varm flydende margarine i en gryde

150 gram gulerødder og ærter fra

• Kom hvedemel i gryden, og rør det

konserves (drænet for vand)

sammen til en smørbolle

100 gram hvide asparges fra

• Tilsæt vand lidt efter lidt, og pisk, til

konserves (drænet for vand)

den er lind

1½ spsk flydende margarine

• Tilføj gulerødder, ærter, asparges,

1 ½ spsk hvedemel

persille, en smule salt og peber

3 dl vand

• Varm tarteletskallerne i ovn

½ tsk salt

• Fordel tarteletfyldet i

Peber

tarteletskallerne og server

En lille håndfuld persille

INDHOLD PR PERSON (2 stk)
Energi: 503 kcal
Protein: 7 g
Kalium: 174 mg
Fosfat: 75 mg

SIDE 73

TIP!
Ønsker du et vægttab, lav da
en jævnet mager sovs i stedet
for en opbagt sovs

RISOTTO MED CHAMPIGNON OG
ÆRTER
3 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

150 gram risottoris

• Snit løg og hvidløg

1 spsk olie

• Varm olie op i en gryde, og steg løg

1 løg

og hvidløg heri

2 fed hvidløg

• Tilsæt derefter risottorisene, og svits

1 dl hvidvin

det i 2 minutter

½ terning grøntsags bouillon

• Tilsæt hvidvinen, og lad risene suge

5 dl vand

væden, imens der røres engang

1 glas champignon

imellem

100 gram grønne ærter fra konserves

• Bland kogende vand og grøntsags-

1 håndfuld persille

bouillon

50 gram mascarpone

• Den varme bouillon tilsættes en

Peber

smule af gangen

Frisk timian til pynt

• Når alt væden er brugt, smages på,

om risene er møre, hvis ikke tilsættes
mere vand
INDHOLD PR PERSON

• Når risene er møre vendes

Energi: 357 kcal

mascarpone, ærter, champignon og

Protein: 8 g

persille i risottoen og koges op

Kalium: 220 mg

• Smag til med peber

Fosfat: 148 mg

•Server med frisk timian på toppen

SIDE 75

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

RISOTTODELLER
2 PERSONER

INGREDIENSER
1/3 af risottoopskrift side 75
2 spsk olie

Fosfat: 74 mg

SÅDAN GØR DU
• Varm en pande op med 2 spsk olie
• Form små deller af den afkølede
risottorest, og kom dem på panden
• Steg dem sprøde på hver side
• Tag dellerne af panden, og læg dem
på et stykke køkkenrulle
• Server dellerne lune

SERVERINGSTIP!
Server risottodellerne til
rodfrugtsmosen side 89,
kartoffelsalaten side 45 eller
citronkartofler med timian side
87.
INDHOLD PR PERSON
Energi: 278 kcal
Protein: 4 g
Kalium: 110 mg

SIDE 77

RISENGRØD
4 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

190 gram grødris

• Kog risene sammen med piskefløde

2,5 dl piskefløde

og vand samt et nip salt ved svag

10 dl vand

varme i ca. 45 minutter

1 nip salt

• Rør jævnligt i gryden

4 tsk usaltet smør

• Server med kanelsukker og en

8 tsk kanelsukker

smørklat

TIP!
Har du en lille appetit, kom da
mere fløde i og mindre vand

INDHOLD PR PERSON
Energi: 480 kcal
Protein: 4 gram
Kalium: 136 mg
Fosfat: 86 mg

SIDE 79

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

FALAFLER MED KRYDDERAIOLI
CA. 20 STK I ALT – 4 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 dåse kikærter

• Dræn kikærterne for vand, og skyl

1 fed hvidløg

dem i en si med koldt vand

1 lille løg

•Kom kikærterne i en blender eller

1 håndfuld persille

minihakker sammen med hvidløg, løg,

1 tsk stødt spidskommen

persille, spidskommen, koriander,

1 tsk stødt koriander

rasp, salt og peber

2 spsk rasp

• Blend til en ensartet fin masse

½ tsk salt

• Varm en pande op med olie, og form

1 knsp peber

herefter små kugler af ”farsen”

3 spsk olivenolie

• Steg dem gyldne på alle sider
• Bland salatmayonnaise, et presset

4 spsk salatmayonnaise

hvidløgsfed, paprika, citronsaft, en

1 fed hvidløg

smule salt og peber sammen

1 tsk paprika

• Server dippen sammen med

1 tsk citronsaft

falaflerne.

En smule salt og peber
INDHOLD PR PERSON (5 stk)
Energi: 248 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 154 mg
Fosfat: 76 mg

SIDE 81

SERVERINGSTIP!
Spis falaflerne sammen
med citronkartofler side 87,
i et pitabrød eller i en
sandwich

KØDFRIE DELLER
4 PERSONER – 8 STK
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 dåse hvide bønner/butterbeans (240

• Dræn bønnerne for væske

gram)

• Kom bønner, løg, rasp og persille i

½ løg

en minihakker eller blender

2 spsk rasp

• Blend massen til en fast ”fars”

1 lille håndfuld frisk persille

• Krydder med peber og en smule salt

Peber

eller andre krydderier

En smule salt

• Varm en pande op med olie

2 spsk olie

• Form deller af farsen, og tryk dem
flade
• Steg dem ved middelvarme, til de er
pæne gyldne på hver side
• Tag dem af varmen, og lad dem
hvile 10 minutter, så de dermed bliver
mere faste

INDHOLD PR PERSON (2 STK)
Energi: 145 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 328 mg
Fosfat: 74 mg

SIDE 83

SERVERINGSTIP!
Server dellerne sammen med
kartoffelsalaten på side 45 eller
citronkartofler med timian side
87

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

PULL APART BRØD
8 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

30 gram gær

•Rør gæren ud i lunken vand

2,5 dl lunkent vand

• Tilsæt sukker, salt og olie

1 tsk sukker

• Bland herefter melet i lidt efter lidt,

½ tsk salt

og ælt dejen blank og smidig

2 spsk olivenolie

• Lad dejen hæve 1 time

400 g hvedemel

• Bland smøren med et presset

2 spsk usaltet blødt smør

hvidløgsfed samt krydderurter

En god håndfuld krydderurter f.eks.

• Rul dejen ud til en stor firkant

persille, basilikum eller timian

• Fordel krydderurtesmørret herpå

1 fed hvidløg

• Skær firkanten i fire lange strimler
• Læg strimlerne ovenpå hinanden
• Skær herefter strimlen ud til

firkanter, som passer til en
rugbrødsforms højde (dog en smule
smallere, da dejen hæver)
• Stil firkanterne på højkant efter

hinanden i brødformen
• Lad brødet efterhæve tildækket i 30

INDHOLD PR PERSON

minutter

Energi: 241 kcal

• Bag brødet i ovnen på 180 grader

Protein: 5 g

varmluft i 25-30 minutter

Kalium: 113 mg
Fosfat: 74 mg
SIDE 85

CITRONKARTOFLER MED TIMIAN
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

6 kartofler

• Skræl kartoflerne, og skær dem ud i

1 spsk olie

mindre dele

Saften fra ½ citron

• Kog dem i letsaltet vand i ca. 5

1 spsk frisk timian

minutter, og kassér herefter

Peber

kogevandet

En smule salt

• Kom kartoflerne på en bageplade
• Fordel olie, citron, timian, salt og
peber på kartoflerne
•Bag kartoflerne i ovnen på 200
grader i ca. 30 minutter

SERVERINGSTIP!
INDHOLD PR PERSON
Energi: 213 kcal
Protein: 4 g
Kalium: 545 mg
Fosfat: 103 mg
SIDE 87

Server kartoflerne til de
kødfrie deller side 83 og
med rødvinssauce side 91
Har du en lille appetit, tilføj
da mere olie til kartoflerne

KARTOFFEL-RODFRUGTMOS
2 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

4 kartofler

• Skræl og skær kartofler, gulerod og

1 gulerod

pastinak ud i tern

1 pastinak

• Kog dem herefter møre, og kassér

1 håndfuld persille

kogevandet

2 spsk flydende margarine

• Mos rodfrugterne sammen med

½ dl vand

flydende margarine og vand

½ tsk salt

• Rør herefter persille, salt, peber og

Peber

evt. et presset hvidløg i mosen

Evt. hvidløg

SERVERINGSTIP!
Kan serveres til de kødfrie
deller side 83 og
rødvinssaucen side 91
INDHOLD PR PERSON
Energi: 182 kcal
Protein: 4 g
Kalium: 624 mg
Fosfat: 121 mg
SIDE 89

RØDVINSSAUCE
2 PERSONER

INGREDIENSER
1 tsk olie
1 hvidløg
½ rødløg
1½ dl rødvin
2 kviste timian
1 dl piskefløde
2 dl vand
En smule salt og peber
Kulør

SÅDAN GØR DU
• Skær hvidløg og rødløg i mindre
stykker
• Varm olie op i en lille gryde
• Steg løg og hvidløg
• Tilsæt rødvin og timian og lad det
koge ind i 10 minutter
• Tilsæt piskefløde og vand, og lad det
koge op
• Tilsæt derefter en smule salt og
peber
• Kom kulør i til saucen har en
lysebrun farve
• Si saucen og server

SERVERINGSTIP!
INDHOLD PR PERSON
Energi: 282 kcal
Protein: 3 g
Kalium: 244 mg
Fosfat: 59 mg

SIDE 91

Kan serveres til kødfrie
deller side 83, rodfrugtsmos
side 89 eller citronkartofler
med timian side 87

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

SØDE SAGER
8 NEMME OG HURTIGE DESSERTER

”8 DESSERTER TIL DEN SØDE TAND, NÅR DER ER
GÆSTER ELLER TIL FESTLIGE LEJLIGHEDER.
OPSKRIFTERNE ER ENKLE OG HURTIGE AT LAVE, MEN
STADIG MED DEN GODE SMAG”

SIDE 94

VAFLER
4 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

200 gram hvedemel

• Bland de tørre og de våde

3 spsk sukker

ingredienser for sig

1 tsk vaniljesukker

• Tilføj herefter de våde til den tørre

1 tsk natron

blanding lidt ad gangen, mens der

½ dl piskefløde

piskes

2½ dl vand

• Varm et vaffeljern op

2 spsk olie

• Pensl vaffeljernet med olie, og kom

1 tsk citronsaft

dejen i vaffeljernet

1 spsk olie til bagning

• Bag vaflen, til den er gylden og

1 dl piskefløde

sprød

2 halve ferskner fra konserves

• Gentag med den næste vaffel

Evt. også pynt med blåbær og

• Pisk fløden til skum, og skær

syltetøj.

fersknerne ud
• Server vaflerne med flødeskum og
fersken

INDHOLD PR PERSON
Energi: 465 kcal
Protein: 6 g
Kalium: 149 mg
Fosfat: 84 mg

SIDE 95

SERVERINGSTIP!
Vaflerne kan serveres med
sirup, en smule frisk frugt,
frugtkompot eller marmelade

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

MINI PAVLOVA MED FLØDEFRAICHE & FRUGT
8 MINI PAVLOVA
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

3 æggehvider

• Pisk æggehvider næsten stive

150 gram sukker

• Tilsæt sukker lidt ad gangen, imens

1 tsk hvidvinseddike

der piskes

2 dl piskefløde

• Marengsen skal piskes, indtil den er

4 spsk 38% cremefraiche

lidt ”sej”, ca. 20 minutter

1 tsk vaniljesukker

• Tilsæt til sidst 1 tsk hvidvinseddike,

2 halve pærer fra dåse

og pisk det i

2 halve ferskner fra dåse

• Tænd ovnen på 100 grader
• Kom marengsen i en sprøjtepose, og
sprøjt 8 runde marengs ud
• Bag dem i 1 time
•Pisk fløden til skum sammen med
vaniljesukker
• Vend cremefraichen i

INDHOLD PR STK.

• Skær dåsefrugten i tern

Energi: 219 kcal

• Pynt de små marengs med fløde-

Protein: 2 g

fraiche skum og frugt

Kalium: 77 mg
Fosfat: 24 mg

SERVERINGSTIP!
Marengsen kan knuses, lægges
i et glas og toppes med flødefraichen samt frugt

SIDE 97

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

RISALAMANDE
4 PERSONER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

½ portion kold risengrød fra side 79

• Bland den kolde risengrød med

1 spsk sukker

sukker og vaniljesukker

3 tsk vaniljesukker

• Pisk fløden til skum, og vend den i

2 dl piskefløde

forsigtigt i risengrøden

25 gram mandler

• Overhæld mandlerne med kogende

8 spsk kirsebærsovs

vand, og lad dem ligge i 2 minutter
• Smut mandlerne og hak dem groft
(husk at gemme en hel mandel)
• Vend forsigtigt mandlerne og den
hele mandel i risalamanden
• Server risalamanden med
kirsebærsovs

INDHOLD PR PERSON
Energi: 496 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 171 mg
Fosfat: 105 mg

SIDE 99

SERVERINGSTIP!
Kan serveres i glas og pyntes
med en smule hakkede
mandler

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

PANDEKAGER MED
JORDBÆRSKUM
4 PERSONER (12 stk)
PANDEKAGER

SÅDAN GØR DU

225 gram hvedemel

• Bland de våde og tørre ingredienser

1 spsk sukker

til pandekagerne hver for sig

0,5 tsk salt

•Bland den våde masse i den tørre lidt

1 tsk natron

ad gangen, mens der piskes, til

1 tsk citronsaft

massen er lind og uden klumper

2 spsk flydende margarine (til dejen)

• Varm en pande op med lidt flydende

1 dl piskefløde

margarine eller olie

5 dl vand

• Kom dej på panden, fordel det jævnt

2 spsk flydende margarine (til

og bag pandekagerne gyldne på hver

stegning)

side

JORDBÆRSKUM

• Pisk fløden til skum sammen med

2,5 dl piskefløde

vaniljesukker

200 gram frosne jordbær

• Tø jordbærrene op

1 tsk vaniljesukker

• Mos jordbærrene med en gaffel, og
vend dem forsigtigt i flødeskummen

INDHOLD PR PERSON (3 stk)

• Server pandekagerne med en klat

Energi: 593 kcal

jordbærskum

Protein: 7 g
Kalium: 245 mg
Fosfat: 122 mg
SIDE 101

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL PLINT

CHEESECAKE I GLAS
4 PERSONER (4 SMÅ GLAS)

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 dl piskefløde

• Pisk fløde til flødeskum

4 spsk flødeost naturel
3 spsk flormelis
½ tsk vaniljesukker
2-3 spsk citronsaft

• Rør flødeost sammen med flormelis,
vaniljesukker og citronsaft til en glat
masse

4 digestive-kiks

• Vend flødeskummen forsigtigt i

2 spsk marmelade f.eks.

ostemassen

solbærmarmelade

• Knus digestivekiks og fordel dem i 4
små glas
• Fordel fløde-ostemassen i glassene,
og top med marmelade

INDHOLD PR PERSON (1 glas)
Energi: 263 kcal
Protein: 3 g
Kalium: 90 mg
Fosfat: 56 mg

SIDE 103

SERVERINGSTIP!
Jordbærmarmelade,
hindbærmarmelade eller
frugtkompot kan også
anvendes

KANELSNEGLEKAGE
10 PERSONER

INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

25 gram gær

• Lun havredrik i en gryde til lunken

1 dl havredrik

• Opløs gæren i den lunkne havredrik

50 gram smør

• Smelt smør og hæld i havredrikken

1 tsk sukker

• Tilsæt sukker og salt

½ tsk salt

• Tilsæt mel lidt ad gangen og ælt, til

300 gram hvedemel

dejen er glat og smidig
• Rul dejen ud til en rektangel, ca.

100 gram blødt smør

30x40 cm

5 spsk sukker

• Rør det bløde smør, sukker og kanel

5 tsk kanel

sammen
• Fordel remoncen på dejen

1 dl flormelis

• Rul dejen sammen på den lange led,

Lidt kogende vand

og skær den i skiver, ca 3 cm
• Sæt sneglene i en springform (22 cm
i diameter) med lidt afstand, da de
hæver

INDHOLD PR PERSON

• Lad dem hæve under viskestykke i

Energi: 279 kcal

ca. 45 minutter

Protein: 3 g

• Bag sneglene ved 175 grader i 25

Kalium: 71 mg

minutter

Fosfat: 48 mg

• Lad kagen afkøle, bland glasur og
kom det over kanelsneglekagen

SIDE 105

TAK FOR LÅN AF KERAMIK TIL JULIE DAMHUS

ØLKAGE
10 SKIVER
INGREDIENSER

SÅDAN GØR DU

1 hvidtøl

• Bland alle de tørre ingredienser

450 gram hvedemel

sammen i en skål

375 gram brun farin

•Rør øllet i, og rør dejen jævn og glat

1 tsk natron

• Kom dejen i en rugbrødsform

2 tsk stødt kanel

beklædt med bagepapir

1 tsk stødt ingefær

• Bag kagen i ovnen ved 175 grader i

1 tsk stødte nelliker

45-60 minutter, tjek om den er

1 tsk stødt kardemomme

færdigbagt med en skarp lille kniv

Smør til den færdige ølkage

eller et grillspyd
• Når den er færdigbagt, tages den ud
af formen
• Kagen afkøles på en rist, inden den
skæres i skiver og serveres med smør
til

INDHOLD PR SKIVE
Energi: 417 kcal
Protein: 5 g
Kalium: 209 mg
Fosfat: 62 mg

SIDE 107

TIP!
Lav en ekstra ølkage og frys
den ned, så der er til en anden
dag

DRIKKEVARER
Drikkevarer

Portionsstørrelse/
glas

Kalium mg pr.
glas

Fosfat mg
pr. glas

Juice, saft og læskedrikke
Appelsinjuice
Æblejuice
Sodavand*

1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml

336
187
0-15

43
13
5-60

1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml

316
306
288
312
424
300-350

194
192
186
184
194
175-195

1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml
1 glas/200 ml

34
62
55
238

39
29
29
178

1 glas/15 cl
1 glas/15 cl
1 glas/15 cl
1 glas/15 cl
1 dåse/33 cl
1 dåse/33 cl

150
104
113
86
99
238

15
26
9
11
30
10

Kaffe, instant
1 kop/200 ml
Filterkaffe
1 kop/200 ml
Te
1 kop/200 ml
*uden hensynstagen til tilsatte fosfater

60
132
28

6
4
2

Mælk og mælkedrikke
Skummetmælk
Letmælk
Sødmælk
Kærnemælk
Kakaomælk
Drikkeyoghurt, Activia

Andre drikke
Risdrik
Havremælk
Mandelmælk
Soyadrik

Vin, øl og spiritus
Rød vin
Hvidvin
Rosévin
Champagne
Øl, pilsner
Cider, Somersby

Varme drikke

Udarbejdet af Louise Rasmussen, klinisk diætist, data fra Madlog og Frida Food
Data.
SIDE 109

DAGSKOSTFORSLAG
DAGSKOSTFORSLAG 1

DAGSKOSTFORSLAG 2

MORGENMAD

MORGENMAD

Køleskabsgrød side 13

Øllebrød side 25

FORMIDDAG

FORMIDDAG

1 bolle med smør side 23

1 bolle med smør side 23

FROKOST

FROKOST

1 kartoffelmad side 39

Sandwich med hummus og stegte

1 sildemad side 41

rodfrugter side 31

EFTERMIDDAG

EFTERMIDDAG

1 vaffel side 95

2 skiver knækbrød side 21 med 2
portioner bønnepostej side 53

AFTENSMAD
1 bønneburger side 67

AFTENSMAD
Forret: rejecocktail side 33

DESSERT

Hovedret: fiskelasagne side 69

1 skive ølkage med smør side 107
DESSERT
INDHOLD

Mini pavlova med fløde-fraiche og

Energi: 2307 kcal

frugt side 97

Protein: 45 g
Kalium: 1860 mg

INDHOLD

Fosfat: 862 mg

Energi: 2073 kcal
Protein: 56 g
Kalium: 1956 mg
Fosfat: 844 mg

SIDE 111

