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MineOrd

MinKogebog er en easy-to-go-udgave af en kogebog. Det er kogebogen til dem, som 
ikke har den store erfaring i køkkenet og lige skal have et lille skub med på vejen.
MinKogebog indeholder ikke ernæringsmæssigt korrekte retter, og der er ikke taget 
hensyn til hverken kalorie- eller fedtindhold. MinKogebog indeholder de retter, som 
vi alle elsker. De retter, som min mormor lærte mig i mine unge år. De retter, som 
aldrig går af mode, men som også i dag går ind som et hit, når jeg serverer dem for 
mine børn og deres venner. 
Det er opskrifter, som jeg har samlet gennem årene, så der er også løbende spæ-
det op med nyere retter. Grundlæggende er der dog tale om den gode gamle hus-
mandskost med god brun sovs, som er ved at gå lidt i glemmebogen, men som 
fortjener en revival.

Opskrifterne i MinKogebog er lige til at gå til. Processerne er udførligt beskrevet og 
illustreret med fotos. Indledningsvis er der givet forslag til menuer sammensat af 
opskrifter fra kogebogen. Det står dig naturligvis frit for at kombinere retterne, lige 
som du og din gane lyster.

Fremhævet tekst med fed. Flere steder i kogebogen vil du finde fremhævet 
tekst med fed. Denne notation er anvendt, når emnet eller opskriften er beskrevet 
uddybende andetsteds i bogen. Alle fremhævede tekster kan slås op via indekset.

MinKogebog indeholder også afsnit, som beskriver grundlæggende viden, basale ud-
tryk samt nødvendige basisingredienser og køkkenredskaber. Jeg anbe-
faler, at man lige læser afsnittet: Før du går i gang, inden man kaster sig over 
kogekunsten.

MinKogebog var ikke blevet til, hvis der ikke var nogen, som havde troet på mig.
Kærlighed og kildevand gør det ikke alene – så selv om denne kogebog er lavet i 
kærlighed til mine børn, har jeg haft brug for støtte og opbakning.
Jeg er helt utrolig glad for den uvurderlige opbakning, som jeg har fået fra familie, 
venner og kolleger. I har alle, hver og en, opmuntret mig og troet på min idé fra 
første færd. Det er jeg jer evigt taknemmelig for.
Ligeledes er jeg meget taknemmelig over for de sponsorer, som har stillet potter, 
pander, skåle, bestik og service til rådighed og troet på mit projekt. Det har givet 
gåpåmod og lyst til at fortsætte processen.

Kæmpe tak til min mand, Steen, som har ladet mig fylde spisestuen og bryggerset 
med remedier, potter, pander og andet godt samt udstyr til fotografering, og som i 
perioder har ladet mig indtage og optage køkkenet fuldstændigt.
Tusind tak, Steen, for at hjælpe mig med teknikken, selv om jeg ikke altid havde 
overskud til at lytte.

 Gitte Kock
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Menuforslag

De næste sider er tænkt som inspiration. De indeholder forslag til menuer med ud-
gangspunkt i opskrifter fra MinKogebog.

Alle retter, som er fremhævet med fed skrift, findes beskrevet ved en opskrift og 
kan findes via indekset efterfølgende eller via indholdsfortegnelsen bagest i 
bogen.
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Brunch
Sprød yoghurt m/ honning
Portionsomeletter
Røræg
Ristet bacon
Ristede cocktailpølser
Ost
Flutes

Forretter med rejer
Rejeforret
Indbagte rejer
Tapas snacks

Frokostbord
Pizzaboller
Burgere
Porretærte

Suppe
Blomkålsuppe
Jordskokkesuppe
Flutes
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Peberbøffer
Kogte ris
Spidskålssalat
Pebersovs
Flutes

Hakkebøf
Bløde løg
Hvide kartofler
Rødbeder
Brun sovs

Koteletter i fad
Tomatsovs
Kogte ris
Bønner i baconsvøb

Ribeye (steak)
Timianbrasede kartofler
Tomater i basilikumcreme
Brun sovs
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Lasagne
Flutes
Spidskålssalat

Kylling i karry
Rysteribs
Kogt pasta

Svensk pølseret
Med hjemmebagt flutes

Fyldt svinemørbrad
Flødekartofler
Brun sovs
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Flæskesteg med sprød svær
Brunkartofler
Hvide kartofler
Varm rødkål
Agurkesalat
Flæskestegssovs

Forloren hare
Hvide kartofler
Rysteribs
Bønner i baconsvøb
Brun sovs

Koteletter i fad
Pasta i sursød dressing
Kogte majskolber
Tomatsovs

Panerede skinkeschnitzler
Rispilaf
Bønner i baconsvøb
Brun sovs
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Boller i karry
Med kogte ris

Karbonader
Hvide kartofler
Spidskålssalat
Stuvet hvidkål eller stuvede 
grønærter

Grønne karbonader
Citronkartofler
Spidskålssalat
Flutes med kryddersmør

Frikadeller
Hvide kartofler
Varm rødkål
Persillesovs




