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forord:

en verden af 
vidunderlige 
kålhoveder 
Når man siger kål, siger man også langt mere end blot det lille 
ord, der for ikke ret mange år siden mindede de fleste om et 
tungt køkken fra en anden tidsalder. Men de associationer, 
ordet førhen gav, er for rigtig mange i mellemtiden blevet for-
vandlet til det stik modsatte. 

I Henry Notakers blændende bog “Gastronomi” eksisterer 
der bjergtagende beretninger fra middelalderen om Slaraffen-
land og Himmerige. Kål er allerede dengang med i fortællin-
gen, uagtet at der nok var kål på menuen i hverdagsgastrono-
mien på alle måder. Surrealistisk eller bare dragende ?

“Gærderne om alle husene er aborrer, laks og ål, tagspæ-
rene er af  stører, huset dæk’t af  spæk og kål. Sprosserne er 
lav’t af  pølser, det at spise er en leg, for på alle marker vok-
ser grisetæ’r og flæskesteg. Gæs ved gaden går og steges og i 
deres gyldne spor følger fine hvidløgssaucer. Alle steder ser 
man bord dæk’t af  store hvide duge; der kan alle og enhver 
spise det han bare lyster, forbud findes ikke her.”

Kål for alt i verden
Nærmest hvor end i verden du drager hen, finder du lokale 
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kålsorter. Bondelogisk må man i termen mene, at der er gode 
grunde til at træde på kålens vej. I Kina finder du kinakål, 
uagtet at den har fundet vej til dig og nok er på vej i sin rein-
karnation efter at have været buhet ud i et par årtier. På stran-
den finder du strandkål, som er en produktiv vild og sej urt. I 
Tyskland finder du sauerkraut, en særegen klassiker, der ikke 
vil dø. Og her i landet er der grønlangkål, grønkålssuppe, rød-
kål, brunkål, sortkål. Kål i alle farver. Og kålen vil så absolut 
ikke dø.

Til hverdag ønsker vi alle at sikre en passende balance 
mellem livets kvalitet, et sundt legeme og fortryllende gastro-
nomiske oplevelser. Det kræver, at det, vi spiser, besidder en 
række ikoniske elementer. Vi har simpelthen brug for mere 
end åndelig føde. Vi har brug for, at ånden eksisterer i maden 
og gennemsyrer os og påvirker os.

Kålrejsen
Der er en potentiel vidunderlig rejse i universet af  kål. Der 
er utallige gode grunde til, at kål bliver anvendt langt mere 
i hverdagskøkkenet, end det er tilfældet i dag. Kål er på alle 
måder en utrolig og magisk ingrediens. Hvis du ikke er kål-
vant, er der utallige lette adgange og døre til dine første rejser. 
Om du laver din første simple coleslaw, der kan svinges sam-
men af  stort set al slags kål på ganske få minutter, eller om 
du sætter wokken over ilden, hælder et skvæt sesamolie på og 
lynsteger den glemte kinakål toppet med en anelse chili og 
østerssauce, ja, så er resultatet simpelt, velsmagende, sundt, 
fiberrigt, forfriskende og kalder på gentagelse. Og rejsen kan 
fortsætte i det uendelige. Tænk lige på, at man i 1950’erne, 
før vitaminpillens indtog, gav børnene en skive rugbrød med 
hakket grønkål, toppet med en æggeblomme. Fibre, protei-
ner, vitaminer og mineraler. Værsgo.
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Kål holder
Kål kan holde sig, er billigt og er samtidig en utrolig produk-
tiv plante. Når man betragter råvarers præstationsevner, om 
det er en ko, en drueklase eller et salathoved, er kål i sin helt 
og aldeles egen kategori. Mængden af  energi, der udbyttes af  
en kålmarks præstationer i løbet af  en sæson, er sammen med 
rodfrugter uden sidestykke. Med andre ord får man utroligt 
meget igen fra en kålmark sammenlignet med så meget andet.

Og kål i visse former kan på den mest magiske vis holde 
sig længe i sit eget fadebur. Således evner eksempelvis grønkål 
og rosenkål at blive stående gennem vinteren trods frost og 
blæst uden at gå til. Kålen passer med andre ord sig selv i sit 
eget og naturens fadebur. Og meget andet kål kan overvintre 
i kålkuler eller på køl, så du har mad, når du har brug for det. 
Og skulle det friste at konservere en kende på kålen, er der 
gode muligheder. Den mest kendte er den klassiske rødkål. 
Hvad de færreste har taget til sig, er surkål eller fermenteret 
kål i bred forstand. En urgammel konserveringsmetode er 
fermentering, også kaldet mælkesyregæring. En selvstartende 
proces, der er mægtig sund, får din kål til næsten at holde 
evigt og i virkeligheden en yderst simpel konserveringsform, 
hvor kålen med hjælp fra lidt salt formår at konservere sig 
selv. Kendt i årtusinder verden over i forskellige udgaver som 
f.eks. kimchi, surkål og sauerkraut.

Der er så meget god kål, som ligger og venter på dig, og 
hvis du ikke ved, hvordan du kommer videre, kan du passende 
starte lige her ved Mettes herlige og håndgribelige bog om kål.

Søren Ejlersen, kok og medstifter af  Aarstiderne
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kærlighed til kål 
Det kan være svært at registrere, hvornår kærligheden ind-
træffer. Men man ved det, når den er der. Sådan er mit 
forhold til kål. Og det er en kærlighed, der bare vokser og 
vokser, jo mere jeg spiser og bliver bevidst om kålens fortræf-
feligheder. Måske begyndte det, dengang jeg var studerende 
og fandt ud af, hvor meget mad der er i et hvidkålshoved. 
Eller første gang jeg fik en frisk rødkålssalat, der knasede, 
midt om vinteren. At kål så ovenikøbet er supersundt, vokser 
lokalt og er billigt, gør den til en virkelig genial råvare, som 
fortjener at komme på bordet hver dag.

Kål kan bruges i ethvert køkken, og variationen er rig og 
spændende. Fra de helt traditionelle retter til moderne salater, 
der er inspireret fra syd, øst, nord og vest. Kærligheden tåler 
alt og udholder alt. Det samme kan man sige om kål. Kål kan 
indgå i enhver sammenhæng, og så er det en råvare, der kan 
holde sig længe – selv i kulde og for nogle sorters vedkom-
mende frost og sne.

Man kan ikke sige noget dårligt om kål. Alligvel har kål i 
mange år været totalt underkendt. Dømt ude som en bondsk 
råvare, der ikke giver andet end dårlig lugt og luft i maven. 
Som fattigmandskost og tarvelig mad. Det dårlige ry kæmper 
kålen stadig med hos dem, der endnu ikke har opdaget, hvad 
det er, kål kan, eller er traumatiseret af  smadderkogt rosenkål 
eller broccoli.

For selv om kål tåler meget, så viser den sig fra sin virkelig 
grimme side, hvis den bliver kogt for længe eller skåret for 
groft. Derfor er kål nok også den grøntsag, man kan mishand-
le mest, hvis ikke man ved, hvordan man skal behandle den.
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Derfor er mit mål med den her bog at vise, hvad det er, 
kål kan. At kål ikke er noget, der hører fortiden til, men at det 
er en råvare, der også passer ind i det moderne hverdagskøk-
ken, hvor den kan bruges i alt – fra en base i en salat til mad 
til gæster. Frem for alt vil jeg gerne vise, at kål ikke er fæl og 
ildelugtende, men fremtidens råvare : sund, mættende, billig, 
bæredygtig og langtidsholdbar. Derfor fortjener kål at blive 
elsket af  alle.

Må din kærlighed til kål vokse med denne bog.

Mette Mølbak, Frederiksberg, juni 2015
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gør kål 
på det >
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Hvis du skal have et godt resultat med kål, kræver det 
godt værktøj.

En af  de ting, der gør kål til en fiasko i køkkenet, er dårligt 
værktøj. Sløve knive eller mangel på udstyr er efter min over-
bevisning skyld i, at mange finder det for besværligt at hånd-
tere kål.

Mandolinjern
Kål i rå, grove stykker gør det nærmest uspiseligt og umuligt 
at tygge sig igennem. Et mandolinjern er værktøjet, der kan 
snitte kål i de fineste strimler og dermed forvandle den grove 
kål til en sanselig fornøjelse. Det går tjept, så pas godt på 
fingrene.

En skarp kniv
Har du snittefærdighederne i orden, så er det den enkleste 
måde at snitte kål i fine strimler. En god kniv er altid et must. 

Damper
Overkogt kål har grundlagt manges hadforhold til kål. En 
måde at undgå det på er ved at dampe kålen – og selvfølgelig 
holde øje med klokken, så kålen ikke bliver skamkogt. 

Skærebræt
Store kålhoveder kræver store forhold. Derfor er et ordentligt 
skærebræt også nødvendigt, når kålen skal håndteres. 

Foodprocessor
Hvis du skal snitte en masse kål i en fart, er en foodprocessor 
vejen frem. Her kan du selv vælge snittetykkelsen, og kålen er 
fintrevet på ingen tid, men det er altid en afvejning, om det i 
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virkeligheden er hurtigere at skære det i hånden i forhold til 
opvasketiden. 

Rivejern
Brug det til blomkål eller broccoli, når det skal rives helt fint.

Wok
En virkelig god måde at spise masser af  kål på er at snitte en 
stor portion og komme det i en rygende varm vok. Kålen be-
varer sin sprødhed, men bliver alligevel blød og nem at spise. 
Se opskrifer på kål i wok længere fremme i bogen. 

Opskrifter
Alle opskrifter er til 4 personer, hvis ikke andet er 
angivet. 

Det anbefales at bruge økologiske citrusfrugter, når 
skallen indgår. 
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5 gode grunde  
til at spise kål 
Det er supersundt
Kål har en unik sammensætning af  sundhedsfremmende stof-
fer og har et højt indhold af  fibre og vitaminer sammenlignet 
med andre grøntsager. Blandt andet B, C og Kvitamin. Flere 
kåltyper virker antiinflammatoriske og har kræfthæmmende 
egenskaber. Det er især de bitre kåltyper, der har den effekt. 

Det er bæredygtigt 
Kål bliver dyrket i Danmark og kan købes året rundt. Om 
vinteren dominerer grønkål, rødkål og hvidkål, mens som-
meren beriger os med blomkål, spidskål og broccoli. Det er 
muligt at købe dansk kål året rundt, og vælger man et af  de 
udenlandske alternativer, så kommer det meste fra Europa, 
hvorved transporten er minimal. 

Det er billigt 
Kål hører til de billigste grøntsager overhovedet. Især de store 
kålhoveder som hvidkål og rødkål kan forsyne en familie med 
mad i flere dage, men koster sjældent over 20 kroner. Der er 
altså virkelig værdi for pengene i at købe kål, samtidig med at 
man bliver næret med en utrolig sund fødevare. 

Det er langtidsholdbart
Et salathoved kan holde et par dage. Et kålhoved kan holde i 
flere uger – endda måneder ved korrekt opbevaring. Hvis du 
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bruger kål som base i din salat, minimerer du dit madspild, 
da kål kan holde sig meget bedre end andet bladgrønt. Der 
er altså både økonomi og fornuft i at vælge kål. Kål, der er 
tilberedt, har i øvrigt også en længere holdbarhed. En kålsalat 
kan faktisk være bedre dagen efter, hvor dressingen er trukket 
godt ind. Den samme oplevelse har man ikke med en salat, 
der bliver slatten få timer efter, at dressingen er hældt over.

Det mætter længe for få kalorier 
Kål har et lavt kalorieindhold. Hvidkål indeholder f.eks. 30 
kcal pr. 100 g, hvilket er nogenlunde det samme som en to-
mat, men til forskel fra tomaten, der ikke mætter ret længe ad 
gangen, har kål et højt fiberindhold og mætter dermed i lang 
tid ad gangen. Derfor er det ideel slankemad, når maven skal 
fyldes, uden at kaloriekontoen løber løbsk. Kål kan derfor 
også bruges som erstatning for f.eks. brød, der indeholder 
langt flere kalorier. Hvidkål kan snittes fint, overhældes med 
kogende vand og bruges som erstatning for pasta. Kålblade 
kan ligeledes blancheres og bruges som en alternativ wrap.

Meget mere kål 
I denne bog har jeg beskrevet otte kålsorter, nemlig hvidkål, rødkål, 
spidskål, grønkål, savojkål, blomkål, broccoli og rosenkål. Men der 
findes langt flere. F.eks. kinakål, pakchoi, palmekål, glaskål og filder-
kraut. Ligesom der findes mange kålsorter i forskellige farver – f.eks. 
blomkål, broccoli og grønkål, og det vidner om den rige verden af  
kål, der er derude i verden. I naturen vokser kålen vildt. I haven som 
skvalderkål, der hos de fleste haveejere betragtes som ukrudt. Langs 
de danske kyster vokser strandkålen, som kan findes på stenede 
strande. Den er nem at kende på de store, grågrønne blade, men den 
er fredet, så det er forbudt at plukke den. 
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interview:

kål er en  
motor i maden 
Thomas Rode er vokset op med sønderjyske kålretter, 
men det var først, da han mødte to franske mesterkokke, 
at han opdagede, at kål også kan være gourmetmad.

“De første mange år, jeg stod i lære som kok, var det kun ek-
sotiske frugter og grønt, der duede. Der var ingen, der anede, 
hvordan man skulle tilberede kål. Det var noget med at koge 
noget broccoli og romanesco og så kyle det op på en taller-
ken. Det var sådan, man gjorde det. 

Men så kom jeg i hænderne på to store franske køkken-
chefer, Christian Bind og JeanLouis Lieffroy. De kom fra en 
del af  Europa, hvor man spiser rigtigt meget kål. Den ene 
kom fra Moselle og den anden fra Alsace, og det var dér, jeg 
virkelig lærte at arbejde med kål. 

Jeg lærte, at gastronomi var andet end kaviar og hummer. 
At kombinere ydmyge råvarer med noget eksklusivt, det syn-
tes jeg var en spændende måde at arbejde på i det gastrono-
miske køkken. Det var her, det startede for mig med kål.

På Kong Hans (hvor Thomas Rode var køkkenchef  i 17 
år, red.) havde jeg rigtig meget fokus på kål. En af  de retter, 
vi kørte meget, var slethvar på surkål og så rondeller af  både 
grøn og rød spidskål oven på hinanden og til sidst rosen-
kålsblade. Alle de elementer smagte helt fantastisk sammen. 
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Desuden så det superflot ud. Ernæringsmæssigt havde det 
også den rigtige vinkel. Vi lavede også en blanquette, altså en 
sauce, lavet på kogt og blendet surkål, så man fik den dybe, 
fermenterede smag.

Som barn har jeg altid spist meget kål. Min reservebedste-
mor var sindssygt god til at lave de her sønderjyske kålspecia-
liteter. Vi havde nogle arbejdsdage, hvor vi var 1520 mænd i 
gang – f.eks. med at ordne brænde eller bygge om, og så kom 
min reservebedstemor lige med den store emaljerede jerngry-
de med hvidkålssuppe – med kartofler, ribben, kogt flæsk og 
hamburgerryg og pølser. Det smagte jo simpelthen så godt. 

Jeg gik dog en stor bue uden om rosenkål. Jeg syntes jo, at 
det smagte forfærdeligt, og det gør det stadig, hvis ikke man 
laver det ordentligt. Men tager du lige og fjerner de yderste 
blade, skærer hjerterne i kvarter, blancherer dem og f.eks. sau-
terer dem med bacon, hvor du til sidst kommer de rå blade i, 
så de nærmest ikke bliver tilberedt, så smager det så præcist, 
så flot og så lækkert.

 Kål fylder rigtigt meget i mit køkken. Jeg tror, jeg kunne 
tale om kål i timer, for det er sådan en vigtig base for mig. Kål 
har en motor, der gør, at man kan trække smagen i alle mulige 
retninger. Der er 10.000 måder, man kan tilberede det på, og 
så kan det tåle, at man arbejder med det. 

Jeg spiser kål så godt som hver dag. Ud over det kulinari-
ske og ernæringsmæssige så fylder det også godt i maven.

Hvis jeg skulle sætte mig fast på en favorittilberedning, er 
det fermenteret kål. Det er en simpel ting, som alle kan lave 
derhjemme. Køb et kålhoved til 25 kr., og du får 56 glas. 
Arbejdsindsats kontra det, man får ud af  det, er jo helt vildt. 
Det sensoriske nyk, som kål får, når man fermenterer, er helt 
vildt. Den der dybe umami og den syrlige, salte smag, synes 
jeg, er helt overdreven god. Lige nu er favoritten fermenteret 
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rødkål med æbler og rødløg. Jeg serverer også tit fermenteret 
kål til morgenmad. F.eks. sammen med stegt kylling, pølser 
og noget flæsk. Mine børn er helt oppe at køre over det. Når 
man ikke spiser syrnede mælkeprodukter og gerne vil have de 
ting, der er fremmende for fordøjelsen, så er fermenteret kål 
også fuldstændig fantastisk.

Mangel på indsigt i, hvad man kan med kål, det er det, 
det står og falder med. I dag er det ikke mange voksne men-
nesker, der har en viden om mad, som de kan give videre 
til deres børn. Og deri går der virkelig meget tabt. Det er et 
samfundsmæssigt forfald. 

Jeg tror, mange synes, at kål er svært og hårdt, og så står 
de der i køkkenet og tager en kniv til 17 kr. op af  skuffen. Så 
kan man jo ikke stille noget op. For mange er smagen af  kål 
også ekstrem. Simpelthen fordi vi er blevet vant til, at vores 
mad skal smage sødt eller fedt. Vores smagspalette kan efter-
hånden ikke håndtere noget, der ikke er ketchup og burger-
mad. Det er jo rædselsfuldt. Derfor handler det om at komme 
tilbage til at spise rigtig mad, der ikke er søbet ind i sukker og 
fedt, men rigtig mad. Og her er kål en ekstremt vigtig faktor.”

Thomas Rode Andersen er kok, foredragsholder og forfatter til flere bø-
ger om stenaldermad og crossfit-træning. Var gennem 17 år køkkenchef  
på Michelin-restauranten Kong Hans Kælder.





hvidkål 
Hvidkål er indbegrebet af  kål – og af  fattigmandsspise. Hvidkål er 
omtrent den billigste grøntsag på markedet og har udgjort en grund-
sten i kosten særligt i de østeuropæiske lande. Derfor forbinder mange 
hvidkål med bondsk og gammeldags mad, men hvidkål kan meget 
mere end at blive stuvet og kogt sammen i en suppe. Det store hvid-
kålshoved kræver en del arbejde og kræfter at flække, men det rum-
mer så uendeligt meget mad. Med det rette værktøj kan det snittes til 
de fineste strimler, der kan forvandles til velsmagende salater, der går 
særligt godt med asiatiske ingredienser som ingefær, chili, koriander 
og fiskesauce. Og så er de gammeldags retter med hvidkål heller ikke 
at foragte – så længe de er lavet med omhu og kærlighed. 

Man mener, at hvidkål blev udviklet i Holland og er kendt i Dan-
mark siden 1500tallet. Hvidkål tilhører familien af  hovedkål, og nav-
net kommer også deraf. På engelsk hedder kål cabbage, der kommer 
af  det latinske ord caput, som betyder hoved. I gamle dage gik hvidkål 
derfor under navnet kabuskål. Hvidkål findes både i en sommer og 
en vintervariant. Sommerhvidkål er mindre, grønnere, har løsere blade 
og kortere holdbarhed end vinterhvidkål, der kan holde sig i flere 
måneder ved korrekt opbevaring.

Trods den blege farve er hvidkål fyldt med vitaminer og fibre. 
Blandt andet C og Kvitamin. Særligt de ældre sorter indeholder 
mange bitterstoffer, der i forskningssammenhæng har vist sig at virke 
antiinflammatorisk. Det forebygger både kræft, diabetes og andre livs-
stilssygdomme. Hvidkål er desuden fattig på kalorier og er derfor ideel 
slankemad. Det fylder godt i maven på grund af  de mange fibre. 

Sæson : Hvidkål fås både som sommer og vinter
variant og fås derfor stort set hele året.



28

goi gà 
– vietnamesisk salat med kylling og papaya 

En af  mine yndlingssalater med kål, hvor kålen bliver sprød og suger den gode dressing til sig. 
Salaten kan udgøre et let aftensmåltid – evt. med brød til. Den er også velegnet til frokost.

400 g hvidkål
2 gulerødder 
2 forårsløg 
2 stegte kyllingebryster eller rester fra en  
kylling (300400 g)
1 grøn, umoden papaya, alternativt mango 
1 rød chili 
1 dl saltede peanuts, grofthakket 
1 bundt koriander eller vietnamesisk mynte 

Snit hvidkålen så fint som muligt med en mandolin eller lignende. Kom den i en 
rummelig skål. Snit ligeledes guleroden i fine strimler og kom den i skålen. Rens 
forårsløgene, skær dem i fine ringe og kom dem i skålen. 

Dressing :
Hak skalotteløg og hvidløg fint. Pisk alle ingredienserne til dressingen sammen og 
vend det rundt i skålen med kål, gulerødder og løg. 

Pluk eller skær kyllingekødet i mindre stykker og kom det ved. Skær papaya i tern 
eller fine strimler og kom dem i salaten. Skær chilien i ringe og vend den med rundt 
i salaten. Fjern evt. kernerne fra chilien, hvis du ønsker en mindre stærk salat. Hak 
de saltede peanuts groft og kom dem over salaten. Kom masser af  koriander eller 
vietnamesisk mynte over og server. 

Tip :
Vietnamesisk mynte minder om koriander i smagen, men er skarpere. Spørg efter 
den hos din grønthandler.

Dressing :
1 skalotteløg
1 fed hvidløg 
saft af  1 lime
2 spsk fiskesauce
1 spsk risvineddike 
havsalt 
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Claus Meyer
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interview:

som barn fik jeg 
kål, der var kogt 
som ind i helvede 
For godt 10 år siden var Claus Meyer med til at placere 
det nordiske køkken på det gastronomiske verdenskort  
– og dermed også kål, der anses for at være en hjørne-
sten i det nordiske køkken. Personligt har Claus Meyer 
haft mange store oplevelser med kål. 

“Kål er ganske enkelt min yndlingsgrøntsag. Grundlæggende 
kan jeg godt lide det crunch, som det meste kål har, og så kan 
jeg faktisk godt lide den bitterhed, der er i kål. Kål leverer no-
get, andre råvarer ikke leverer. Den har bitterheden og det der 
grove bid, uanset om du blancherer den eller lynsteger den. 
Og så har den en mildt brændende smag – sådan lidt sen-
nepsagtigt. Jeg elsker den grønne farve i grønkål og de gule 
nuancer i savoykål. Så har den en smuk og interessant tekstur, 
som er en gevinst for mange retter.

Som barn fik jeg kål, der var kogt som ind i helvede. Så det 
er ikke derfra, at jeg har fået min begejstring for kål. Jeg fik 
stuvet grønlangkål og brunkål. Og så fik jeg kogte rosenkål. 
Det kunne jeg sgu ikke lide. Kogt i otte minutter, så de bare 
smagte af  opkast og mødding. 
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Jeg har lavet mad med kål de sidste 25 år, men det var 
først i forbindelse med etableringen af  det nordiske køkken 
og noma for godt 10 år siden, at jeg blev særligt opmærksom 
på kål. Vi kiggede på, hvilke signaturråvarer vi har, og hvor 
havde vi en særlig artsrigdom, som vi kunne dykke ned i. Kål 
egner sig enormt godt til at vokse i et klima som vores. Den 
kan f.eks. sagtens tåle at stå ude i minus 10 grader. Der skal 
være virkelig hård frost, for at den ikke kan klare det. Og 
næste år begynder den at skyde igen. Men det var i særdeles-
hed, da jeg var med i OPUSprojektet (et forskningsprojekt, 
som blandt andet skulle udforske sundhedspotentialet i det 
nordiske råvaregrundlag, red.), hvor vi forsøgte at lave the new 
nordic diet, at jeg blev opmærksom på alle de sundhedsmæssige 
kvaliteter, der er knyttet til kål. Blandt andet indeholder kål 
glucosinolater, der virker forebyggende i forhold til kræft. 

Kål har været med til at definere det ny nordiske køkken. 
Hvis man kunne lave et røntgenbillede af  de 200 bedste re-
stauranter i Danmark, så vil man finde masser af  kål på me-
nuen. Det er gået helt amok i forhold til for 15 år siden, og 
det er på menuen hele året. Jeg tror, kokkene har taget det til 
sig, fordi det er en måde at sige, at vi bruger det, der er tæt 
forbundet med os og med vores historie, på samme måde 
som tomaten er italienernes, og chilien er sydamerikanernes 
signaturråvare. 

Det er jo essensen af  madlavning at lave noget, der sma-
ger godt, men det har været en lidt større oplevelse med kål, 
fordi det har været mere epokegørende. Første gang jeg fik 
en grønkålsjuice med pære og æbler, syntes jeg, at det var 
helt vildt. Det gav en super interessant dimension til en ellers 
lidt banal frugtjuice. Eller første gang jeg lynstegte grønkål, 
hvor man steger det på fuld hammer i olie uden at røre rundt 
og bare lader det ligge og få tæsk i 30 sekunder og så salt og 
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vand og lægge låg på, så det næsten bliver sådan en dampsteg-
ning. Det er helt utroligt, den smag, der kommer ud af  det. 
Man skulle jo tro, det blev uspiseligt, når man bygger videre 
på kålens bitterhed. Også første gang, jeg lavede råmarineret 
grønkålssalat, syntes jeg, at det var helt vildt. For det havde 
jeg aldrig smagt før – sådan en rå grønkålssalat, eller første 
gang jeg lavede en suppe, hvor jeg bare lige lod kålen koge 
med et minut, så den beholdt sin flotte farve – det, syntes jeg, 
virkelig var flot. Så på den måde har jeg haft mange minde-
værdige oplevelser med kål. 

Jeg har lige spist kålsalat til frokost. Og i går fik vi savojkål 
både i suppen og som råkost ved siden af, så lige nu er der 
faktisk spist op af  kål i huset. Der er kun en lille smule skval-
derkål ude i haven. Men det er en undtagelse. Jeg tror, jeg spi-
ser kål ca. hveranden dag. Vi har flere klassikere herhjemme. 
Som råkost med enten en dressing af  rapsolie og balsamisk 
eddike eller en mere asiatisk dressing. Bondesupper, spidskål 
med mormordressing og peberrod eller bare smørdampet kål 
kommer også tit på bordet.”

Claus Meyer, gastronom og iværksætter. Har været med til at grund-
lægge det nordiske køkken og restaurant noma. Ejer og medejer af  flere 
virksomheder og restauranter.





savojkål 
På lang afstand ligner den næsten et salathoved med sine store, 
grønne blade, der folder sig løst omkring hinanden, men ved nærmere 
eftersyn er der ingen tvivl om, at man har med kål at gøre. Bladene 
er grove og krusede i strukturen, og smagen er henimod det sen-
nepsagtige, men mildere end andre kåltyper. Savojkål er let at hånd-
tere, da den ikke er så tung og grov som f.eks. hvidkål. Den er god at 
snitte helt fint til salat, men den egner sig især til kåldolmere. De store 
grønne blade får en intens grøn farve, når de bliver blancheret, og 
bladenes størrelse gør dem velegnet til at pakke kød og fisk i. 

Savojkålen kommer oprindeligt fra Savoie i Frankrig, hvor den 
blev udviklet i middelalderen, og man mener, at den er stamfader til 
rosenkålen, der senere blev særligt udbredt omkring Bruxelles. Savoj-
kålen og rosenkålen har derfor også den samme bitre smag til fælles. 
Savojkålen har været i Danmark siden slutningen af  1600tallet, men 
den er aldrig blevet lige så udbredt som f.eks. rød og hvidkål. Dog er 
savojkålen mere hårdfør end f.eks. hvidkål og kan derfor høstes langt 
hen på vinteren. 

Savojkål er rig på Cvitamin, Bvitaminer, jern og fosfor. Kålen er i 
den kaloriefattige ende med kun 31 kalorier pr. 100 g. Savojkål inde-
holder desuden et stof, der kan have en unik forebyggende effekt på 
flere forskellige kræfttyper. 

Sæson : Danske savojkål fås fra juni og hen til for-
året. 
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lynstegt savojkål
– med svampe og brombær 

En rigtig efterårssalat, der går godt til både vildt, and og tungere kødretter. 

400 g savojkål 
olivenolie
300 g blandede svampe, renset  
og skåret i mindre stykker
1 spsk balsamico
1 bakke brombær, friske 

Snit kålen i fine strimler. Varm olivenolie op på en pande og lynsteg kålen, til den 
bliver akkurat mør, men stadig sprød, et til to minutter. Tag kålen af  varmen og 
kom den op på et fad eller i en skål. Drys med salt og peber. Rens svampene og 
skær dem i skiver. Rist svampene på en pande i lidt olie, til de får en flot farve. 
Hæld balsamico over og lad det koge væk. Kom svampene sammen med kålen og 
vend rundt. Pisk ingredienserne til dressingen sammen og vend den i salaten. Pynt 
med friske brombær.

Dressing :
½ dl solbæreddike 
½ dl olivenolie
1 tsk sød sennep 
salt og peber 
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interview:

jeg går aldrig  
ned på kål 
Louise Bruun spiser kål to gange om dagen. Både for 
smagens og sundhedens skyld. De mange antioxidanter, 
der er i kål, er nemlig med til at holde os sunde og stær-
ke, fortæller hun. 

“Jeg har altid været meget optaget af, at jeg vil være sund og 
spise ordentlig mad. Jeg er besat af  kål. Hvis der er noget, 
jeg aldrig går ned på, så er det kål. I mit køleskab er der altid 
citroner, hvidløg, olivenolie og kål. Altid ! Jeg har altid en eller 
anden form for kål i køleskabet. Om det er broccoli, hvid-
kål eller rødkål, så er det der altid. Jeg spiser kål to gange om 
dagen. Stort set hver dag til frokost og aften. Det mætter, og 
jeg synes, det smager sindssygt godt. Jeg elsker f.eks. en fint-
snittet kålsalat med tranebær, græskarkerner og æg til frokost. 
Så ved jeg, at jeg er dækket ind, og så kan jeg mærke, at det er 
godt for min mave og fordøjelse. Jeg køber aldrig take away. 
Jeg nægter det simpelthen. Så skal det virkelig stå skidt til. For 
jeg kan altid lave en kålsalat. Det holder, og det mætter. 

Som barn fik jeg rigtig meget kål. Særligt min mor lavede 
mange kålsalater, og jeg har i princippet ført traditionen videre 
fra min mor. Mine forældre var meget optaget af  sundhed, og 
de vidste, at kål er sundt. Jeg tror ikke, de vidste præcis hvor-
for, men de vidste, at det var sund og god og naturlig mad. Og 
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så var det billigt. Da jeg begyndte at læse til ernæringsterapeut, 
blev jeg klar over, hvor fantastisk en fødevare kål er. 

Kål er en superfood. En fødevare, der kan noget exceptio-
nelt. Kål indeholder mange fibre, vitaminer og mineraler. 
De forskellige typer kål kan hver især noget forskelligt rent 
vitaminmæssigt. Men det vigtigste er antioxidanterne, der er 
i kål. De er med til at holde os unge og stærke. Antioxidanter 
sørger for at slå nogle af  de dårlige ting ned – de frie radika-
ler – som kan opstå i forbindelse med for meget dårlig mad, 
forurening, tilsatte hormoner i maden etc. Derfor er det vig-
tigt, at vi får masser af  antioxidanter. Det er ikke noget, man 
bare selv kan lave i kroppen – det er noget, man skal have fra 
maden. Og det får man rigtigt meget fra kål.

Det er en skrøne, at man prutter af  kål, og så alligevel 
ikke. Mange reagerer rent fordøjelsesmæssigt i starten, hvis de 
ikke er vant til at spise rå kål. Det kan være hårdt for maven, 
fordi man virkelig giver maven noget at arbejde med, og det 
kan så resultere i, at maven hæver lidt, og man får noget luft 
i maven, men det er bare et spørgsmål om tilvænning, og det 
udligner sig altså. Jeg oplever det aldrig. 

De folk, jeg giver kostvejledning, får virkelig en ahaople-
velse med kål. De får kål HELE tiden. Nogle bliver helt cho-
keret, når de læser kostplanen og ser, hvor meget kål de skal 
have. Men når de er i gang, så er det en helt ny verden, der 
åbner sig for dem. De opdager, hvor nemt, lækkert og skønt 
det er. Det geniale er også, at du kan lave en ordentlig portion 
ad gangen, så du har til næste dag. Så ligger det bare og mari-
nerer. Det bliver ikke slattent i modsætning til salat. Man kan 
sagtens gemme både broccolisalat og hvidkålssalat. 

Jeg har det mest kiksede køkken. Men jeg har to knive, 
som jeg elsker, og som bare bliver ved med at være skarpe. 
En stor og en mindre, et godt hakkebræt og nogle flotte skåle. 
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Så er jeg lykkelig. Det er det, jeg bruger i min hverdag, når jeg 
snitter kål. Jeg har en foodprocessor som jeg bruger, når jeg 
har mange til middag eller afholder mine retreats (sundheds-
kurser, som Louise Bruun afholder, red.), og jeg skal lave mad 
til 16. 

Grønkål er virkelig min favorit, fordi den er i sæson i kort 
tid, og så bliver jeg ekstra lykkelig, når man kan få den. Men 
jeg sørger for at spise dansk kål. Så ved jeg, hvor og hvordan 
den er dyrket. Og der er jo også bæredygtigheden i det. Det 
gror jo lige her.

Af  alle salater elsker jeg mest en salat med grønkål, sort 
quinoa, solsikkekerner og så med æblecidereddike og oliven-
olie over. Den laver jeg altid på mine retreats, og folk bliver 
helt vilde med den. Det er jo ikke nem mad, fordi det skal 
tygges, men det stimulerer vores sanser og alle vores fordøjel-
sessafter inde i munden. Det kræver noget at spise kål, men 
det er godt for os.”

Louise Bruun er uddannet ernæringsterapeut og personlig træner. Forfat-
ter til flere bøger om sundhed. Afholder kurser, foredrag og workshops 
om sund livsstil.





rødkål 
Syltet rødkål med eddike og sukker. Sådan kender vi rødkål bedst, 
hvor den er utænkelig at undvære juleaften, hvad enten menuen står 
på and eller flæskesteg. Men rødkål er ligesom hvidkål utrolig velegnet 
fintsnittet i salater eller som fyld i en wok. Det kræver godt værktøj at 
give sig i kast med det store, tunge kålhoved, for kålen skal snittes fint, 
før den er værd at spise – ellers er den grov og svær at tygge sig igen-
nem. Dog kan de store, røde kålblade også bruges som wrap og giver 
en flot, dekorativ farve. Hvis du bruger eddike eller anden syre ved 
tilberedning af  rødkål, kan det forstærke dens flotte, røde farve. 

Rødkål har været i Danmark siden 1500tallet, men det var først 
fra 1800tallet, at den syltede rødkål vandt frem – og siden har den 
tilberedningsform været synonymt med rødkål. Derfor er det også i 
november og december, at salget boomer, men de senere år er salget 
steget i de øvrige vintermåneder, da flere har opdaget, at rødkål kan 
bruges til meget mere end tilbehør til julemad og flæskesteg. 

Sundhedsmæssigt udmærker rødkål sig ved at have et højt indhold 
af  kostfibre, der er med til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom-
me og diverse kræftformer. Den flotte røde farve er på linje med de 
mikroskopiske plantestoffer, der findes i blåbær og solbær, og som er 
gavnlige for immunforsvaret. Desuden finder du et højt indhold af  
A, B og Cvitamin. 

Sæson : Rødkål har sæson fra august og til hen i april.
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rødkålsalat 
– med appelsin, nødder og chili 

En salat, der stråler af  farver og er fyldt med gode sager i de mørke måneder, hvor forkølelser 
truer. 

½ rødkålshoved 
en god håndfuld grønkålsblade,  
kan udelades, hvis ikke det er i sæson 
23 clementiner, alternativt 1 lille appelsin 
½ rød chili 
50 g hasselnødder

Snit rødkålen helt fint på en mandolin eller lignende. Vask grønkålen grundigt og 
hak bladene fint. Skær skrællen af  clementinerne og skær dem i både. Skær chilien 
i fine skiver – skrab evt. kernerne ud først, hvis du vil have salaten mindre stærk. 
Kom alle ingredienserne op i en skål. Kom nødderne på en varm, tør pande og 
rist dem, til skallerne begynder at falde af. Nulr dem af, hak nødderne groft og 
kom dem i salaten. 

Dressing :
Skræl ingefæren og riv den helt fint. Bland ingefær, fiskesauce, citronsaft og chi-
lisauce sammen til en dressing. Kom den over salaten og vend godt rundt. Hak 
persillen groft og kom den over til sidst. Server som tilbehør til mad i de mørke 
måneder – kylling, laks, rødt kød eller and. 

Dressing :
3 cm ingefær 
3 spsk fiskesauce 
saft af  ½ lime 
1 spsk sød chilisauce
en håndfuld bredbladet persille
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forfatteren
Mette Mølbak (1978) er madskribent, kogebogsforfatter og 
redaktør. Hun har siden barndommen elsket mad og har i 
hele sit voksenliv haft en stor passion for at lave, spise og 
skrive om mad. Hun er ansat ved dagbladet Politiken som re-
daktør af  Spis&Bo og har i en lang årrække været ansat som 
madredaktør på ALT for damerne. 

Ud over “Kål – 57 sunde, sprøde og lækre opskrifter” har 
hun udgivet kogebogen “Mad til 2 dage”, der er blevet over-
sat til tysk.

Hun bor med sin mand og to børn i København.
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