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Tandoori kyllingebidder, lammekoteletter, samosa, 
chapatis og mango chutney  – hvis det er retter, du meget 

gerne vil kunne tilberede og spise derhjemme, er dette 

kogebogen for dig. Bogen henvender sig til dig, der ikke er 

fortrolig med de ingredienser og teknikker, der anvendes i det 

indiske køkken. Den fører dig trin-for-trin gennem de processer, 

der gør det muligt at skabe lækre, velduftende indiske retter. 

Hver opskrift er inddelt i tydelige afsnit og teknikker, så du vil 

være i stand til at lave disse farverige og eksotiske retter og 

opdage, at tilberedningen af den perfekte biryani er så enkelt 

som at røre ingredienserne sammen på panden.

Del 1 i bogen giver en indføring i det indiske køkken, fortæller 

om ingredienser, metoder og tilberedning af f.eks. krydderier, 

chutney, brød og ris.

Del 2  indeholder lækre opskrifter på snacks og forretter, 

hovedretter med grøntsager, fjerkræ, kød, fisk og skaldyr, 

tilbehør og enkle, men eksotiske desserter. Prøv f.eks. fladbrød 

med bukkehorn, paneer med ærter, rejer med stærk-og-sur 

karrysauce eller kardemommeis.

Del 3  består af en samling af 12 menuplaner til frokost 

og middag. Der er både en varmende karryret til en kold 

vinteraften og en fornem festmiddag for familie og venner. 

Hele bogen indeholder tydelige forklaringer og uvurderlige tips, 

der gør den til en rigtig god indisk kogebog for begyndere.

Omslagsfoto af William Lingwood/Duncan Baird 
Publishers, London

Over 70 autentiske opskrifter, 
der får tænderne til at løbe i 
vand, forklares trin-for-trin

12 menu-planer, der viser, 
hvordan du kan sætte 
retterne sammen – fra en 
enkel frokost for to til en 
festmiddag for otte

Tydelige forklaringer på 
indiske ingredienser og 
teknikker

Ægte indisk mad, der er 
let at lave – oplev og nyd 
den derhjemme
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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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Omslagsfoto: William Lingwood/DBP, London
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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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C O O K B O O K
JAPANESE

Drop ind på en japansk restaurant eller sushi bar og 
bliv fristet af de glimtende and you’ll be seduced by 
the glistening rows of artfully filleted sashimi and the 
delicate bundles of other beautifully arranged food.

Part 1

Part 2 

Part 3 

Jacket photography by William Lingwood/Duncan 
Baird Publishers, London

www.dbp.co.uk
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Mere end 70 opskrifter - 
omhyggeligt forklaret skridt 
for skridt 

12 menuplaner, der viser 
hvordan du kan sætte 
retterne sammen til en 
menu – fra en simpel 
frokost for to til en 
festmiddag for otte

Forklaringer på japanske 
ingredienser, udstyr og 
teknikker

Ægte japansk mad på en 
let måde – oplev og nyd 
den hjemme
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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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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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K O G E B O G
T H A I

Trin for trin beskrives 
mere end 70 autentiske 
opskrifter, som er virkelig 
lækre

Tydelige beskrivelser af 
ingredienser, udstyr og 
teknikker til thai køkkenet

Ægte thai køkken på 
en nem måde – nyd 
oplevelsen hjemme hos 
dig selv

Tidsplaner til 12 menuer, 
som viser, hvordan 
opskrifterne sættes 
sammen – fra den enkle 
frokost for 2 pers. til en 
festmiddag for 8 easy
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Thai fiskekager, sur-stærk rejesuppe, dampede 
muslinger med citrongræs og basilikum, lynstegt kylling 
med cashewnødder, and i grøn karry  – hvis du har 
appetit på de retter og på selv at kunne lave dem, så er denne 
kogebog lige noget for dig. I bogen forklares og bruges de 
ingredienser og teknikker, som thai køkkenet bruger. Du bliver 
trin for trin ført frem til at kunne kreere lækker og ægte thai 
mad. I alle opskrifter angives klart og tydeligt rækkefølgen og 
fremgangsmåderne, så du hurtigt kommer til at mestre dette 
fristende og eksotiske køkken. Du vil få at se, at det selv at 
lave en rigtig grøn thai karry er noget så enkelt som at hakke, 
blande og røre nogle ingredienser sammen.

DEL 1 fører dig ind i thai køkkenet, forklarer ingredienser, 
udstyr og teknikker, og hvordan du tilbereder det 
grundlæggende som saucer, karrypastaer, ris og nudler.

DEL 2 giver dig lækre opskrifter på snacks og småretter, 
supper, salater og grøntsagsretter, karryretter, lynstegte retter, 
stegte, dampede, ovnbagte og grillede retter, samt desserter. 
Prøv f.eks. rejesatay, eller cremet græskarsuppe, thai salat 
med oksekød, thai Mussaman karry, lynstegte kammuslinger 
med citrongræs og basilikum, eller kokosis.

DEL 3 viser, hvordan opskrifterne kan sættes sammen til 
flotte menuer. Det kan være en enkel, men mættende middag 
til en hverdagsaften, eller en overdådig middag for familie 
eller venner i weekenden. Bogens 12 menuplaner har klare og 
tydelige vejledninger om forberedelser og tidsplanlægning. 
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Alle elsker autentisk italiensk mad. 
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Trin for trin beskrives 
mere end 70 autentiske 
opskrifter, som er virkelig 
lækre

Tydelige beskrivelser af 
ingredienser, udstyr og 
teknikker til thai køkkenet

Ægte thai køkken på 
en nem måde – nyd 
oplevelsen hjemme hos 
dig selv

Tidsplaner til 12 menuer, 
som viser, hvordan 
opskrifterne sættes 
sammen – fra den enkle 
frokost for 2 pers. til en 
festmiddag for 8 easy
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Thai fiskekager, sur-stærk rejesuppe, dampede 
muslinger med citrongræs og basilikum, lynstegt kylling 
med cashewnødder, and i grøn karry  – hvis du har 
appetit på de retter og på selv at kunne lave dem, så er denne 
kogebog lige noget for dig. I bogen forklares og bruges de 
ingredienser og teknikker, som thai køkkenet bruger. Du bliver 
trin for trin ført frem til at kunne kreere lækker og ægte thai 
mad. I alle opskrifter angives klart og tydeligt rækkefølgen og 
fremgangsmåderne, så du hurtigt kommer til at mestre dette 
fristende og eksotiske køkken. Du vil få at se, at det selv at 
lave en rigtig grøn thai karry er noget så enkelt som at hakke, 
blande og røre nogle ingredienser sammen.

DEL 1 fører dig ind i thai køkkenet, forklarer ingredienser, 
udstyr og teknikker, og hvordan du tilbereder det 
grundlæggende som saucer, karrypastaer, ris og nudler.

DEL 2 giver dig lækre opskrifter på snacks og småretter, 
supper, salater og grøntsagsretter, karryretter, lynstegte retter, 
stegte, dampede, ovnbagte og grillede retter, samt desserter. 
Prøv f.eks. rejesatay, eller cremet græskarsuppe, thai salat 
med oksekød, thai Mussaman karry, lynstegte kammuslinger 
med citrongræs og basilikum, eller kokosis.

DEL 3 viser, hvordan opskrifterne kan sættes sammen til 
flotte menuer. Det kan være en enkel, men mættende middag 
til en hverdagsaften, eller en overdådig middag for familie 
eller venner i weekenden. Bogens 12 menuplaner har klare og 
tydelige vejledninger om forberedelser og tidsplanlægning. 
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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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Omslagsfoto: William Lingwood/DBP, London
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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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DEL 2

OPSKRIFTER 

Variation er livets krydderi, og en tur gennem et indisk marked viser, hvor sandt 
det er for indiske kokke. Der er masser af bunker med fine, friske koriander, 
solmodnede frugter og grøntsager, og nødder og frø i alle mulige former, 
konsistenser og farver. Luften er fyldt med forskellige dufte, nogle søde, nogle 
krydrede, andre skarpe eller jordagtige. Sække med gylden gurkemeje og kraftigt 
rødt chilipulver ligner en kunstners farvepigment, men indiske kokke bruger dem i 
en helt anden kunstform – en, der er overraskende let at gå til, og som opskrif-
terne i denne del af bogen viser, er lette at genskabe hjemme hos dig selv. Mad 
har en central plads i indernes liv, og måltider er sociale begivenheder, der fører 
familie og venner sammen, uanset om det er religiøse fester, særlige lejligheder 
eller blot middag ved slutningen af en almindelig dag. Disse opskrifter, der får 
tænderne til at løbe i vand, spænder over kølig yoghurt relish og silkeblød dal til 
stærke karryretter med chili og den fine sødme i enkle nødde- og mælkebase-
rede desserter. Du vil opdage, hvordan du kan skabe den indiske smag og frembrin-
ge det bedste indiske måltid, du nogensinde har smagt – og du har selv lavet det.

OPSKRIFTER 35 



SAMOSA MED GRØNTSAGER SAMOSA

GIVER 16   TILBEREDNINGSTID: 20 MIN.  KOGETID: 20 MIN.

1  OPVARM olien i en gryde ved middel varme. Tilsæt spidskommenfrø, 

og steg under omrøring i ca. 30 sek., eller til de sprutter. Pas på, at de 

ikke brænder på. Tilsæt chili og løg, og fortsæt med at stege i 6-8 min. 

– rør engang imellem – til løgene er gyldenbrune. Tilsæt salt, stødt 

koriander og garam masala, og fortsæt med at røre i 1 min. Rør de 

mosede kartofter og korianderblade i. 

2  DEL dejen i 8 lige store kugler, og rul dem ud på et melstrøet bord til 

tynde 12,5 cm cirkler. Skær hver cirkel over. 

3  KOM ’lim’ på den lige kant af hver halvcirkel. Fold dejen til en vaffel, 

og pensl den lige kant med ’lim’. Hold vaflen med den spidse ende 

nedad, og fyld den med ca. 1 ss af kartoffelblandingen.

4  LIM samosaen med lidt mere ’lim’, og pres kanterne fast sammen. 

Gentag, til al dej og fyld er brugt op.

5  OPVARM olie til friturestegning i en tykbundet gryde ved høj varme 

eller i en frituregryde til 190°, eller til et lille stykke af dejen syder og 

kommer op til overfladen.

6  STEG et par samosa ad gangen i 3-4 min., til de er gyldenbrune. Tag 

dem op med en hulske, og lad dem tørre på køkkenrulle. Fortsæt med 

at stege samosa i små portioner. Lad olien få den rigtige temperatur 

mellem hver portion. Når de er stegt, kan de holde sig et par dage i 

køleskab. Opvarmes i ovnen ved 180° i 10-15 min. inden servering. 

Ustegte formosa kan holde sig i køleskabet i op til 4 dage eller fryses i 1 

måned. Serveres varme med Koriander Chutney (se s. 19).

1 ss  vegetabilsk olie, plus ekstra til 
friturestegning

! ts pidskommenfrø

2 grønne chili, fint hakkede

1 løg, hakket

" ts salt

" ts stødt koriander

en knivspids Garam Masala (se s. 23)

300 g kartofler, skrællede, kogte og groft mosede

en håndfuld korianderblade, hakkede

1 portion  Samosa dej (se s. 30)

4 ss hvedemel blandet med lidt vand til ’lim’

OPSKRIFTER: SNACKS OG FORRETTER36 







LØG-FRITTER  PYAAZ PAKORAS

GIVER 24   TILBEREDNINGSTID: 10 MIN.
KOGETID: 15 MIN.

Pakora, der somme tider kaldes bhajis eller bhajias, er snacks stegt med dej. De 
spises som regel som forret. Dejen, der laves af krydret kikærte- eller gram-mel, 
anvendes til at dyppe grøntsager eller fisk i til mange slags fritter.

1  SIGT melet i en stor skål. Tilsæt løg, spidskommenfrø, korianderfrø, 

chilipulver og salt. Rør det sammen, og lav en fordybning i midten. 

Kom 4 ss vand i fordybningen. Bland med en gaffel, til blandingen 

danner en tyk, fast dej. Hvis den ser ud til at være for tynd, tilsættes 

mere mel.

2  OPVARM olie til friturestegning i en tykbundet gryde ved høj varme 

eller i en frituregryde til 190°, eller til en lille dråbe dej syder kraftigt i 

olien.

3  KOM 1 ss dej i olien, og steg i ca. 1 min., eller til dejen bliver 

gyldenbrun.

4  TAG fritteren op af olien med en hulske, og lad den tørre på 

køkkenrulle. Smag på fritteren, og tilsæt evt. mere salt eller chilipulver 

til dejen.

5  STEG de resterende fritter i mindre portioner. Fjern stegt dej fra olien, 

og lad olien få den rigtige temperatur mellem hver portion. Disse fritter 

kan steges i forvejen og opvarmes i ovnen ved 180° i 10 min. inden 

servering. Serveres varme med Tomat Chutney (se s. 21). 

200 g kikærte- eller gram-mel

3 løg, i skiver

1 ts spidskommenfrø, stødt

1 ts korianderfrø, stødt

! ts chilipulver

" ts salt

vegetabilsk olie til friturestegning

OPSKRIFTER: SNACKS OG FORRETTER 39 



KARTOFFEL- OG KORIANDER-FRITTER
ALOO BHAJIS

GIVER 16   TILBEREDNINGSTID: 10 MIN.
KOGETID: 15 MIN.

1 RIV kartoflerne groft i en stor skål.

2  SIGT melet i den samme skål. Tilsæt chili, salt og korianderblade. Rør 

med en gaffel, til blandingen danner en tyk, grov dej.

3  OPVARM olie til friturestegning i en tykbundet gryde ved høj varme 

eller i en frituregryde til 190°, eller til en lille dråbe dej syder kraftigt i 

olien.

4  KOM 1 ss dej i olien, og steg i ca. 1 min., eller til dejen bliver 

gyldenbrun. . 

5  TAG fritteren op af olien med en hulske, og lad den tørre på 

køkkenrulle. Smag på fritteren, og tilsæt evt. mere salt til dejen.

6  STEG de resterende fritter i mindre portioner. Fjern stegt dej fra olien, 

og lad olien få den rigtige temperatur mellem hver portion. Disse fritter 

kan steges i forvejen og opvarmes i ovnen ved 180° i 10 min. inden 

servering. Serveres varme med Tomat Chutney (se s. 21).

250 g melede kartofler, skrællede

55 g kikærte- eller gram-mel

2 grønne chili, fint hakkede

! ts salt

en håndfuld korianderblade, fint hakkede

vegetabilsk olie til friturestegning

OPSKRIFTER: SNACKS OG FORRETTER40 

De grønne chiliers stærke smag, gram-melets nøddeagtige smag og den kølige, 
forfriskende smag af koriander gør disse fritter til en lækker forret.






