
 

ChokoladeKaffe

SupperOste

SalaterThaimad

Hjemmelavet pasta, safranrisotto, spaghetti med rejer, 
tiramisu –  hvis du har appetit på de retter – og vil lave dem 

selv på en enkel måde – så er EASY ITALIENSK KOGEBOG 

lige noget for dig. Bogen fører dig trin for trin frem til at kunne 

kreere fristende, ægte italienske retter. I opskrifterne er klart 

og tydeligt angivet rækkefølge og fremgangsmåde, så du bliver 

i stand til at mestre dette farverige og forskelligartede køkken 

– og ser, at det at lave en perfekt risotto er så enkelt som at 

røre varm bouillon ind i risen.

DEL 1 giver en kort indføring i italiensk madlavning, 

forklarer ingredienser, udstyr og teknikker til at tilberede de 

grundlæggende bouilloner og saucer, frisk pasta, polenta, 

pizzadej og focaccia.

DEL 2 giver dig lækre opskrifter på antipasti, forretter, 

hovedretter, grøntsager og salater, samt desserter. 

Prøv f.eks. Bruschetta med tomat og basilikum, efterfulgt af 

Tagliatelle med asparges, derpå Kylling med parmaskinke 

og taleggio, og Ovnbagte fyldte ferskner. Eller Tun 

carpaccio, efterfulgt af Ravioli med ricotta og spinat, derpå 

Skinkeschnitzler i hvidvin og rosmarin, afsluttet med en portion 

Citronis eller Jordbær i balsamico.

DEL 3 viser, hvordan opskrifterne kan sættes sammen til 

flotte menuer. Det kan være en enkel og rustik middag på en 

hverdagsaften, eller en festmiddag for familie eller venner. 

Bogens 12 menuplaner indeholder klar og tydelig vejledning 

og uvurderlige tips om forberedelser, planlægning og timing. 

Nem italiensk mad gør det muligt - også for en begynder - at 

tilberede et perfekt måltid til enhver anledning. 
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Trin for trin beskrives over 
70 autentiske opskrifter, 
der får tænderne til 
at løbe i vand på alle 
Italiens rejsende

Korte og klare 
beskrivelser af 
ingredienser, udstyr og 
teknikker til italiensk 
madlavning

Ægte italiensk 
kogekunst på 
en nem måde 
– nyd den hjemme 
hos dig selv

Tidsplaner til 12 menuer, 
som viser, hvordan 
opskrifterne sættes 
sammen – fra den enkle 
frokost for 2 til 
festmiddag for 8
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Bemærkninger til opskrifterne
Undtagen hvis andet angives:
   Brug æg af mellemstørrelse
   Brug friske krydderurter
   1 tsk. = 5 ml
   1 spsk. = 15 ml
   1 kop = 2,5 dl
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INDLEDNING
Man kan ikke pege på en enkelt årsag til, at italiensk mad er så populær. Måske skyldes 

det, at så mange italienske retter virker hjemmelavede og meget afslappede, og at de er 

så rige på lækre og friske ingredienser. Eller måske er det den smittende glæde og 

stolthed, de fleste italienere føler for deres madkunst - italiensk mad udtrykker 

simpelthen store følelser.

Maden har stadig meget stor betydning i italiensk hverdagsliv, på trods af nutidens 

stress og jag. At dele bordets glæder med familie og venner er et ritual med dybe rødder 

i Italiens værdier og traditioner.

Tidligere kunne Italien opdeles geografisk efter forskellige kulinariske traditioner. Det 

italienske køkken var stort set delt i et velstående nord og et bondeland i syd. 

Norditalien kendetegnedes af frisk pasta, æg og smør, fyldig og cremet risotto og 

polenta, mens syden havde olivenolie, tørret pasta, pizza og tomater. Men i dag er de 

kulinariske grænser udviskede, fordi folk er flyttet fra land til by og fra en region til en 

anden.

Men regionale forskelle er dog stadig vigtige for italienerne og for deres økonomi. Hver 

region er stolt over sine specielle fødevareprodukter, herunder mange berømte oste og 

tørrede skinker, og deres oprindelse beskyttes strengt. I lighed med Frankrigs 

beskyttede oprindelse for en mængde vine og andre fødevarer, er der skabt et system, 

denominazione d´origine protetta, som identificerer og beskytter en mængde lokale produkters 

renhed og kvalitet.



Italiensk mad er for det meste ret enkel, og derfor er det meget vigtigt, at der bruges 

ingredienser af bedste kvalitet. Enhver italiensk by, uanset størrelse, har et marked, som 

bugner af lokalt dyrkede grøntsager og frugt – skinnende blanke auberginer, røde 

pebere og gyldne courgetter konkurrerer om at fange blikket, og frisk basilikum 

spreder velduft. Man beruses af farver, dufte og livligheden i den italienske hverdag.

Italienske byer er fyldt til bristepunktet med småbitte barer, som serverer espresso om 

formiddagen og senere på dagen stærkere ting. De altid gæstfri og venlige, 

familiedrevne trattorias findes rundt omkring i de fleste bydele, og der står borde og 

stole uden for de utallige cafeer omkring Italiens mange små piazzaer. Mad er noget, 

man nyder, noget man giver sig tid til og er fælles om. Det er svært at undgå at blive 

forelsket i Italien og det italienske køkken.

Denne bog viser dig, hvor enkelt det er at få den ægte smag af Italien frem i dit eget 

køkken. Du kommer til at kende nogle af de grundlæggende ingredienser og 

nødvendigt udstyr, og du bliver ført trin for trin gennem et dejligt udvalg af lækre og 

lette opskrifter.

Bogens opskrifter er stillet op i samme rækkefølge, som de typisk serveres i Italien – først 

antipasti (appetitvækkere), dernæst suppe, pasta og risotto (forretter), kød og fisk 

(hovedretter), så grønsagsretter og salater, og til sidst desserter. Du får også en række 

menuer til mange forskellige lejligheder, som du kan følge eller tilpasse egne ønsker og 

behov. Dine venner og familie kan glæde sig til snart at nyde hjemmelavet italiensk mad.





DEL 1

BASIS

Alle de store internationale køkkener har et sæt enkle, grundlæggende opskrifter 
og teknikker. I denne del af bogen finder du alle de grundopskrifter, der skal til 
for at lave de skønneste italienske madretter - fra opskrifter på lækker frisk og let 
pasta og enkle saucer, til de traditionelle typer brød som f.eks. focaccia. 

Hold tingene enkle ved at lade opskrifterne arbejde for dig. Selv om det 
tager tid at koge en suppe ind til en kraftig bouillon eller fond, for at få den 
optimale smag frem, kan det jo gøres lang tid i forvejen. Lav den, når du har lidt 
tid tilovers – den kan stå og passe sig selv i timevis, mens du laver alt muligt 
andet. Den kan opbevares i fryser i op til tre måneder, så er den klar, når der er 
brug for den.

Frisk brød-  og pizzadej kan også laves i forvejen og ligge i køleskab til 
næste dag – parat til at blive bagt. Mange af  saucerne, f.eks. pesto og 
tomatsauce til pasta, kan laves flere dage i forvejen og opbevares i en lufttæt 
boks i køleskabet, indtil de skal bruges. Men andre, f.eks. grøn salsa og 
bechamelsauce smager altid bedst, når de er helt frisklavede.
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