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Forord

Det er om sommeren, at vi oplever maden. For så vælter det op af 
jorden med eventyrlige råvarer – nogle af dem koster endda ikke noget. 
Og i ferien har vi tid til at tilberede og spise maden sammen med venner, 
familie, naboer, børn og voksne. Vi slapper af, genoplader batterierne, 
nyder maden og pludselig går solen ned.

Den danske sommer handler om mad, der vækker alle vores sanser, 
selvom det er vejret, vi snakker om. Jordbær svulmer af saft og sødme, 
kartofler dufter, agurker vokser sig store som græskar og smørret er 
gult. Vi kan spare os krydderier og vitaminpiller, for maden smager af 
noget og er sprængfyldt med næring. 

Ude i sommerlandet afprøver vi nye retter og opskrifter – og nogle 
gange bliver maden fantastisk, andre gange bliver den mindre vellykket. 
Det gør ikke så meget, for man er ikke i sommerhus for at prale med sine 
menuer, men for at være til og for at mærke sig selv og hinanden. Vi har 
tid til at vente på, at maden bliver færdig af sig selv – den kan få lov til at 
hvile, hæve, simre, trække sig sammen og blive helt sin egen – mens vi 
selv ligger i hængekøjen, spiller gris, bader i havet eller falder i staver over 
en krabbe, der lægger æg. 

Her i Sommerhuskogebogen myldrer det med lokale danske råvarer, og 
der er tænkt på nemhed, økonomi og sundhed. Der er ingen, der skal få 
præstationsangst, for her er ikke noget mad-snobberi – alle kan være med 
og føle sig i godt selskab. Her er endda nyttige råd om, hvordan man fx 
sliber en kniv uden slibestål, genopliver slatne grøntsager og undersøger, 
om en fisk er frisk. Og hvis man bruger kogebogen som hyggelæsning i en 
liggestol, får man viden om alt fra svenske snapseviser til agurkens fætre 
og æggehviders opførsel. 

Uanset om man har sommerhus eller ej, så gør Sommerhuskogebogen 
godt og skal nok gå hen og blive en klassiker.

Man får sgu helt lyst til at spise bogen!

Søren Gericke
Marts 2011 
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Honningristede havregryn

4 personer

2 spsk honning
2 spsk smør
2 dl havregryn 

– gerne grovvalsede

Varm honningen på en pande, 
tilsæt smørret og lad det smelte. 
Hæld havregryn i og rør rundt i 
dem indtil de er gyldne. 
Læg på bagepapir og køl af. 

Dag 2
Tykmælken sættes i køleskab i 
mindst 1 time.
Servér fx med nødder, revet 
rugbrød og friske bær eller med 
honningristede havregryn.

Fif
Tag 1 dl af tykmælken fra, og brug 
den i stedet for kærnemælk til at 
starte en ny portion tykmælk.

Dag 1
Hæld sødmælk og fløde i en gryde 
og varm op til kogepunktet, sluk 
straks og afkøl. 

Når temperaturen er omkring de 
25 grader (tjek evt. med et stege-
termometer) tilsættes kærne-
mælken, og der røres rundt. 

Mælkeblandingen fordeles i seks 
glas eller seks dybe tallerkener og 
dækkes med husholdningsfilm 
eller et viskestykke og stilles til 
side ved stuetemperatur i 18 timer, 
hvor den kan stå og tykne. 

Hjemmelavet tykmælk kan ikke sammenlignes med den, man køber på 
karton. Det er en delikatesse, når den serveres iskold og med sommerens 
bær. Har man adgang til frisk komælk, behøver man hverken at tilsætte 
piskefløde eller at varme mælken op. Vi andre er nødt til at lune mælk og 
fløde for at genskabe mælken, nogenlunde som den er, når den kommer 
ud af koen, før vi tilsætter kærnemælken.

Tykmælk

6 personer

1 liter sødmælk, gerne uhomogeniseret
1 dl piskefløde
1 dl kærnemælk

Hjemmelavet tykmælk kan 
ikke sammenlignes med 
den man køber på karton. 
Det er en delikatesse, når 
den serveres iskold og med 
sommerens bær. 

·

“
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Pandekager til morgenmad skal være små, tykke og luftige i modsætning 
til dessert-pandekager. Det bliver de, når man bruger natron og mælk tilsat 
citronsaft og lader dejen hvile. 

Variation
Blåbærpandekager laves ved, at 
man lægger lidt blåbær på hver 
klat dej. Regn med i alt 1½ dl 
blåbær til denne portion.

Bonusinfo
Hvis man bruger for meget natron, 
eller hvis den ikke er blandet godt 
nok i dejen, kan det påvirke 
blåbærrene, så de bliver grønne. 

Fif
Mælk og citronsaft kan erstattes 
med kærnemælk.

Bland mel og natron.
Pisk æg, mælk, citronsaft og 
sukker sammen.

Hæld melblandingen i mælke-
blandingen, rør godt sammen, og 
stil i køleskabet i ½ time. 

Varm en pande med smør eller 
margarine på svag-medium varme 
og læg 2-3 klatter med hver ½ dl 
dej på panden ad gangen. Når 
pandekagerne er brune i siderne, 
vendes de og steger færdig.

Servér fx med ahornsirup, 
råsyltede bær (side 104) eller 
hjemmelavet sirup (side 243). 

Amerikanske pandekager

12 stk.

150 g hvedemel, gerne halvt grahamsmel
2 tsk natron 
1 æg
2½ dl mælk
1 tsk citronsaft 
1 spsk sukker
2 spsk smør eller margarine + ekstra til stegning

·

·

·
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Grød er sund, nem og billig mad. Man får især noget 
for pengene, hvis man sætter gryn og kerner i blød 
i vand, så vitaminer og mineraler kan blive frigjort og 
optaget i kroppen. Jo grovere kerner man bruger, 
desto længere skal de trække i vand.

Grov grød

4 personer

1 dl knækkede rugkerner
1 dl knækkede hvedekerner
1 dl havregryn
1½ liter vand
en lille bitte smule salt
1 dl hakket frisk frugt eller ½ dl tørret frugt

Bland kerner, gryn, vand og salt i en skål og lad det 
stå og trække natten over eller i mindst 15 minutter. 

Bring i kog, skru ned til helt svag varme og lad det 
simre under låg i ½ time. 

Grøden bliver mildere, hvis man fx tilsætter jordbær, 
rosiner, pærer eller abrikoser under kogningen. Frisk 
frugt koges med de sidste 5 minutter, tørret frugt 
koges med de sidste 10 minutter.

Fif
Kog en stor portion uden frugt og opbevar den i 
køleskab, hvor den kan holde sig i fire dage. Spis den 
kold med frisk frugt og yoghurt. 

Havregrød 
med lavendler

4 personer

5 dl havregryn 
1 tsk lavendelblomster
en lille bitte smule salt
1½ liter vand
2 spsk sukker, gerne rørsukker

Knus lavendelblomsterne i en morter eller med en 
renvasket strandsten på et skærebræt. Bland i en 
gryde med havregryn, salt og vand og lad det 
trække i 15-30 minutter. 

Bring grøden i kog, rør rundt og skru ned til lav 
varme. Læg låg på og lad den koge i 3 minutter. 
Smag til med sukker og tilsæt ekstra vand, hvis 
grøden er for tung. Servér fx grøden med yoghurt 
eller mælk.
 

·
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Fif
Tørgær er praktisk, fordi den har 
så lang holdbarhed i forhold til 
frisk gær og derfor kan ligge klar 
til brug i køleskabet i månedsvis. 
Der er ingen forskel på bage-
egenskaber og smag. Tørgær kan 
godt opløses i væske, men bør 
helst blandes med mel. Dansk 
tørgær sælges i poser a 11 gram, 
der svarer præcist til en pakke 
frisk gær på 50 gram.

 

Lad brødene efterhæve under et 
fugtigt viskestykke i 30 minutter.
Pensl og drys med birkes.

Sæt bagepladen i midten af en 
kold ovn og tænd for 200 grader. 

Bag brødene i 50 minutter, til det 
lyder hult, når man banker under 
dem, men vær opmærksom på, 
at ovne varmer forskelligt. Sluk 
evt. for varmen efter 35 minutter 
og brug eftervarmen.

Tøm et par afblomstrede valmue-
hoveder for birkes og læg frøene 
til tørre på et stykke køkkenrulle i 
solen eller på køkkenbordet. 

Opløs gæren i vandet, tilsæt olie 
og bland med resten. Ælt det 
hele rigtig godt sammen. Stil dejen 
lunt og trækfrit i 1-2 timer.

Gør en bageplade klar. Form dejen 
til to brød – hvis man lister dejen 
forsigtigt ned på bageplade eller 
i form, bliver lufthullerne forskellige 
i størrelse; slår man derimod dejen 
ned og former den, bliver hullerne 
ensartede. 

Det danske sommerlandskab bugner med kornvalmuer, fyldt med små 
blå frø – bedre kendt som birkes. Ligesom hos andre valmuer indeholder 
frøene faktisk opium, men det er så lidt, at effekten er alt for svag til, at 
man bliver påvirket. Til gengæld har birkesfrøene stor pynteeffekt. 

Ligesom hos andre valmuer 
indeholder frøene faktisk opium, 
men det er så lidt, at effekten er alt 
for svag til, at man bliver påvirket. 
Til gengæld har birkesfrøene stor 
pynteeffekt. 

Birkesfranskbrød 

2 brød

1 kg hvedemel
6 dl fingervarmt vand 
1 pakke gær
1 spsk oliven- eller rapsolie
1 tsk salt

æg, vand, fløde, mælk eller kaffe til pensling
valmuefrø 

·

“
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Elsker man friskbagt brød (hvem gør ikke det?) – og er der er langt til en 
bager, så er koldhævet dej løsningen. Lav fx en stor portion dej om morgenen 
eller om aftenen, stil den i køleskabet og bag af den 10 timer senere eller op 
til tre døgn efter. Dejen skal ikke æltes særlig grundigt, og den skal heller ikke 
efterhæve. 

Fif
Det kan godt betale sig at 
anskaffe en glas- eller plastik-
beholder med låg, som kan have 
fast ophold med morgenbolledej 
i køleskabet. Sørg for, at den er 
stor nok til, at dejen kan hæve til 
næsten tredobbelt størrelse.
 
Bonusinfo 
Koldhævning blev opfundet i 
den østrigske hovedstad Wien 
i 1920’erne, hvor bagerne 
opdagede, at dej var 10 gange 
længere om at hæve, hvis den 
stod koldt. På den måde kunne 
de nøjes med at stå tidligt op i 
stedet for at være på arbejde hele 
natten. De fandt også ud af, at 
brødets smag og struktur oven i 
købet bliver bedre, når gær og 
bakterier får lov til at udvikle sig 
langsomt.

Opløs gæren i vandet, tilsæt olien 
og rør det hele sammen til en tyk 
grød. Stil tildækket i køleskabet i 
mindst 10 timer. 

Gør en bageplade klar.

Tag dejen ud af køleskabet. Den 
er jo kold, så det er smart at forme 
bollerne med to spiseskeer – 
bollerne behøver ikke at blive 
smukke og runde, de retter sig 
under bagningen. Hvis ikke du 
bruger al dejen, sætter du bare 
resten tilbage i køleskabet.

Bollerne sættes direkte i en kold 
ovn, som tændes på 200 grader. 
Så snart de er gyldne, og de lyder 
hule, når man banker under dem, 
er de færdige – det tager ca. 30 
minutter. 

Koldhævet morgenbolledej 

4 personer hver morgen i 3 dage

1½ kg hvedemel, evt. halvt grahamsmel
1 liter koldt vand
½ pakke gær
2 spsk oliven- eller rapsolie
1 spsk groft salt
evt. 150 g solsikkekerner eller kogte, knækkede hvedekerner

·

·
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Fif
Gem evt. noget af dejen i køle-
skab, så der kan bages boller fx 
til madkurven eller næste morgen.

Variation
Man behøver ikke lade dejen 
hæve så længe, hvis man opløser 
gæren i fingervarmt vand og lader 
dejen hæve lunt to gange. Lad 
dejen hæve i 1½ time, form den 
derefter til boller på en bageplade 
og lad dem efterhæve i 40 
minutter. 
Bag dem i en 200 grader varm 
ovn i ca. 15 minutter.

Hvis man lægger dejen i forme, 
bør man smøre bunden af formen 
med lidt fedtstof, så de slipper. 

Bollerne pensles og drysses med 
mel. De sættes direkte i en kold 
ovn, der tændes på 200 grader. 

Bollerne er færdige, når de lyder 
hule, idet man banker under dem. 
Det tager ca. 25 minutter.

Opløs gæren i vandet. Bland mel, 
gryn og vand godt sammen til en 
meget tyk og tung grød. Sæt den 
i køleskabet i mindst 10 timer og 
højst 72 timer. 

Eventuelle hasselnødder, rosiner 
eller blåbær blandes i dejen, lige 
inden den formes til boller. 

Bollerne kan formes med 2 spise-
skeer og sættes direkte på en 
smurt bageplade eller bagepapir. 

At brød bagt med groft mel er sundere end brød bagt med fint mel, 
skyldes især tre forhold: 1) Man får kerner og kim med, som indeholder 
mineraler og vitaminer. 2) Kernerne hjælper på fordøjelsen, fordi de trækker 
væske med sig ned i tarmen. 3) Kulhydraterne optages langsommere i 
kroppen og virker derfor stabiliserende på blodsukkeret. 
Her er en opskrift, der er spækket med fuldkorn. Hvis det bliver for meget 
af det gode, kan man kan snildt erstatte noget af den grove mel med 
almindeligt hvedemel – omvendt kan man også bruge, hvad man måtte 
have stående af andre grove melsorter, gryn eller sågar müsli. 

Koldhævede grovboller 

36 stk.

8 dl koldt vand
1 pakke gær
200 g havregryn
300 g fuldkorn speltmel 
150 g grahamsmel 
150 g hvedemel
1 spsk groft salt
æg, vand eller kaffe til pensling
evt. 50 g hasselnødder, 75 g rosiner eller 200 g blåbær
evt. papirforme

·

·
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Müslien blev opfundet af den schweiziske læge 
Maximilian Oskar Bircher-Benner omkring år 1900. 
Doktor Bircher gjorde syge mennesker raske ved at 
sørge for, at de fik frisk luft, motion, sollys og en kost 
med nødder, frugt og havregryn. Andre læger på den 
tid mente, at kød, hvile og mørke var vejen frem. En 
enkelt anden læge, John Harvey Kellogg, prædikede 
de samme principper i USA, men fik mere ud af det 
økonomisk end doktor Bircher. Han grundlagde 
nemlig Kellogg’s morgenmad. Her er opskriften på 
den nogenlunde originale müsli.

En hurtigere version af Doktor Birchers morgenmad 
er en smoothie med havregryn.

Sæt havregryn i blød i saft og vand natten over. 

Bland med æbler, yoghurt og honning næste morgen. 

Pynt med nødder og bær inden servering.

Bircher Müsli

6 personer

5 dl havregryn
saften af 2 citroner eller 1 appelsin
3 dl vand

2 revne æbler med skal, usprøjtede
5 dl yoghurt
1 dl honning
1 dl friske bær
1 dl hakkede hasselnødder

Smoothie 
med havregryn

1 person

1 banan
2 dl æblejuice
4 spsk havregryn
honning efter smag

Blend eller pisk de første tre dele sammen og smag til 
med honning.

Fif
Skær bananen i småstykker og læg den i fryseren 
i ½ time, inden den skal bruges, for at smoothien 
bliver kold.

Doktor Bircher gjorde syge 
mennesker raske ved at sørge 
for, at de fik frisk luft, motion, 
sollys og en kost med nødder, 
frugt og havregryn.

·

“



Morgenmad 21

Her er verdens nok mest populære omelet. Den hedder 
fx frittata i Spanien og Italien, men kookoo i Iran. Smager 
også godt kold og som fyld i en rugbrødssandwich. 

Løft jævnligt æggemassen med 
en spatel, så den rå æggemasse 
kan løbe ned og blive varmet på 
panden. 

Vend, når æggene er ved at 
størkne på overfladen og lad 
omeletten stege videre et kort 
øjeblik. 

Skær i kvarte og servér lun med 
rugbrød.

Variation 
Brug andre grøntsager end 
peberfrugter, fx 2 tomater i både 
eller 2 spsk revet squash.

Fif
For at kunne vende omeletten er 
det vigtigt, at panden kan slippe, 
og at den ikke er for stor. Brug 
en bred spatel til at vende med. 
Man kan også lade omeletten 
glide over på en tallerken og 
lægge stegepanden over 
tallerkenen og derpå vende alle 
tre dele. 

Læg smør eller olie på panden 
og varm ved medium varme. 

Skær peberfrugterne i tern og 
brun let i fedtstoffet på alle sider. 

Pisk æg og mælk let sammen 
med en gaffel og hæld over 
peberfrugterne på panden. 

Dæmp varmen og læg et låg over 
panden. 

Omelet med peberfrugt 

2 personer

1 hel peberfrugt eller 1/3 hver af en gul, en grøn og en rød
4 æg
½ dl mælk
smør eller olie til stegning

·

·
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Morgenburgere 

Morgenburgerboller

20 små stk.

300 g durummel
150 g grahamsmel
4 dl vand 
¼ pakke gær
¼ tsk groft salt
lidt æg, kaffe, mælk eller vand til pensling
evt. 1 tsk sesamfrø

 

Røræg

til 6 små burgere

3 æg
1 spsk mælk
1 tsk olie eller smør

Morgenmad 23

Opløs gæren i vandet. Bland mel, 
salt og væske godt sammen med 
en grydeske, til det minder om 
en tyk havregrød, der falder 
langsomt af skeen i store, tunge 
klumper. Men stop med at røre, 
når dejen er ensartet – durum kan 
ikke lide, at man roder for meget 
rundt med den.

Hæld dejen i en skål (dæk med 
husholdningsfilm eller en tallerken) 
og stil den i køleskab i mindst 10 
timer og højst 3 døgn.

Beklæd 2 bageplader med bage-
papir og form med 2 store skeer 
dejen til 20 klumper, der fordeles 
på pladerne. Under bagningen vil 
bollerne splatte ud og blive ca. 
7 cm i diameter. 

Varm olie eller smør på en pande 
over middel varme.

Pisk æggene let sammen med 
mælken i en skål – brug en gaffel. 
Hæld massen på panden og lad 
den varme et øjeblik. 

Brug en spatel eller paletkniv til at 
skrabe frem og tilbage henover 
bunden af panden, mens ægge-
massen stivner. 

Når massen er lige ved at være 
størknet, men den stadig er lidt 
våd, fjerner man panden fra varme-
kilden og lader æggemassen stå 
og trække et øjeblik. På den måde 
får man en dejlig blød og ikke ind-
tørret røræg.
 
 

Morgenburgere er et godt lokkemiddel, hvis man vil have syvsovende 
teenagere til at stå op. Opskriften på burgerbollerne kræver, at man er på 
forkant og sætter dejen til at hæve aftenen før – eller flere dage før. Man 
kan bruge andre hjemmebagte eller købte boller, de skal bare helst ikke 
være ret store. 
Her er de fyldt med Chorizopølse, røræg, salatblade og en tomatrelish 
(side 225), men man kan fx også fylde dem med stegte cocktailpølser, 
bacon, røget laks, skinke eller tomater, agurk, ost etc.

Brug pensel eller køkkenrulle til at 
duppe med æg, kaffe, mælk eller 
vand og drys med sesamfrø.

Sæt bollerne i en kold ovn og 
tænd den på 175 grader. 

Bag i 20 minutter eller til bollerne 
er gyldne og det lyder hult, når 
man banker under dem med en 
træske. Byt evt. om på pladerne 
undervejs, så ale burgerboller 
bages lige meget.

Tag bollerne ud af ovnen og lad 
dem køle af på en rist eller vend 
dem på bagepladerne, så de får 
luft og ikke bliver klæge.
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Ristet rugbrød smager godt, og hvis rugbrødet er smørstegt, bliver det ikke 
meget bedre – det skulle da lige være, hvis der ligger et spejlæg og smiler 
til én. Brødskiven skal være stor og tyk, og ægget skal helst være lille, hvis 
man vil lave smilende toast. Har man ikke et lille æg, kan man forsøge at si 
lidt af hviden fra det æg, man har. 

Smelt smørret på en middelvarm 
pande. 

Steg brødstykkerne et minut på 
panden, vend dem og hæld 
æggene ud i hullerne. 

Steg til æggeblommerne er varme. 

Skrab evt. lidt af den æggehvide, 
der ligger henover blommen væk, 
så bliver ægget hurtigere stegt. 

Fif 
Steg de to brødcirkler og den 
ekstra hvide på en anden pande 
og spis, imens de smilende toast 
gør sig færdige.

Bonusinfo
Høns lægger ca. 250 æg om året 
og et æg vejer ca. 3% af hønens 
vægt. Det vil sige, at en høne i 
gennemsnit lægger otte gange sin 
egen vægt i æg på et år.

 

Stik huller i brødstykkerne med et 
lille glas, der har en diameter på 
ca. 4 cm – eller skær firkanter ud 
med en kniv. 

Slå æggene ud i hver sin kop 
og fjern evt. lidt af hviden med en 
ske for at få den til at fylde mindre.

Smilende toast 

2 personer

2 skiver rugbrød eller groft brød i 1 cm tykke skiver
2 små æg
1 tsk smør eller olie

Brødskiven skal være 
stor og tyk, og ægget skal 
helst være lille, hvis man 
vil lave smilende toast. 

·

·

“
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Variation
Spring lagen over og spis sildene 
lune direkte fra panden med ny-
kogte kartofler. Hvis sildene ligger 
dobbelt kan man fore dem med 
dild eller persille blandet med lidt 
smør inden stegningen. Så er der 
også til et helt aftensmåltid.

Fif 
Har man ingen rugmel til pane-
ringen, kan man bruge havregryn 
eller rasp. Men brug ikke hvede-
mel til at panere med. Det klumper!
Sildene kan holde sig i en uge, 
hvis de anbringes med lagen i en 
lufttæt beholder i køleskabet.

Vend sildefileterne i rugmels-
blandingen. 

Steg dem ved middel varme i 3-4 
minutter på hver side. 

Er panden stor, kan sildene steges 
åbne. Ellers foldes de sammen. 

Læg sildene på et fad og lad dem 
køle lidt af. 

Skær løget i skiver og læg dem på 
sildene, hæld eddikelagen over.

Sildene kan spises med det 
samme, men smager bedst efter 
at have trukket tildækket i mindst 
2 timer i køleskabet.

Kog en lage af eddike, sukker og 
krydderier. 
Når sukkeret er opløst, stilles 
lagen til side og køler af.

Bland rugmel med salt og peber 
på en tallerken.

Fold sildefileterne ud, hvis de 
ligger dobbelt og fjern evt. store 
ben og rygfinner. Skyl dem i koldt 
vand under hanen og dup dem 
tørre med køkkenrulle. 

Sæt en pande over med 
fedtstoffet. 

Stegte sild i lage er en klassiker, som man kan gøre yndig lyserød, 
hvis man bruger røde løg. Retten er populær hos de fleste, men vær 
opmærksom på, at det kan skyldes det høje sukkerindhold. Start med at 
lave eddikelagen, så den ikke er varm, når den hældes over sildene. 

Stegte sild i eddikelage 

4-6 personer
 
4-8 udbenede sildefileter
3 spsk rugmel
salt og peber
2 spsk smør eller margarine til stegning

Eddikelage
1½ dl lagereddike 
½ dl sukker
1 laurbærblad
2 peberkorn
evt. 4 nelliker

1 løg, gerne rødt

·

·

·



Sommerhuskogebogen30

Skulle man blive træt af at spise nye, kogte kartofler og røgede sild, 
kan man blande de to sammen og få en helt ny smag frem. Det gør 
man i Sverige, hvor denne ret er typisk sommermad.

Bland sildestykker, kartoffeltern 
og dressing forsigtigt sammen. 

Lad retten trække tildækket 
mindst en time i køleskabet og 
smag til med salt og peber, inden 
den hældes over i en ren skål og 
serveres med rugbrød eller groft 
brød. 

Variation 
Brug et stort glas marinerede sild 
i stedet for røgede sild. Læg dem 
i en si og fjern evt. urter, peber-
korn og løgskiver. Skær i mindre 
stykker og bland med kartofler og 
dressing.

Bonusinfo
Ifølge Fødevarestyrelsen må 
syrnet fløde kun betegnes “creme 
fraiche”, hvis den indeholder 
mindst 18 pct. fedt. Derfor kaldes 
syrnet fløde med en fedtprocent 
på 9, fx: Thise, Thrane eller 
Cheasy Fraiche.

 

Har man allerede kogte, kolde 
kartofler, skæres de i små tern. 

Hvis ikke man har kolde kartofler 
stående, skrubber man 250 g, 
skærer dem i mindre tern og 
koger dem i let saltet vand i 
5 minutter, slukker for vandet og 
lader dem dampe færdige under 
låg. Derefter hældes vandet fra, 
og kartoflerne lægges til afkøling 
på en tallerken. 

De røgede sild befris omhyggeligt 
for ben og skind og skæres i 
mindre, mundrette stykker. 
Hak purløg og dild fint. 

Riv løget og bland med krydder-
urter, kaviar og creme fraiche til en 
dressing.

Kartoffelsildesalat

6-8 personer

250 g kogte, kolde kartofler
6 røgede sild 
2½ dl creme fraiche 18% eller fraiche 9%
½ løg (rødt eller gult)
1 lille glas dansk kaviar, ufarvet
1 lille bundt purløg
1 lille bundt dild
salt og peber

Skulle man blive træt af at spise 
nye, kogte kartofler og røgede 
sild, kan man blande dem og få 
en helt ny smag frem. 

·

·

“
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Det tager ikke tager mange minutter at rode et par sild sammen med 
rødbeder og creme fraiche og skabe denne ret, som lyser op på ethvert 
frokostbord. 

Variation 
Sildesalaten får ekstra smag, 
hvis man tilsætter 1 spsk af 
enten fintreven peberrod, syltet 
agurk i tern eller kapers sammen 
med det revne løg – eller 1 tsk af 
hver.

 

Læg sildefileterne i en si – fjern 
evt. syltede løg og peberkorn 
– og lad fileterne dryppe af. 
Skræl æblet og skær dette og  
rødbederne i små tern. Riv løget 
fint og bland det med æble- og 
rødbedetern.

Rør sennep og creme fraiche 
sammen i en stor skål, bland 
med æbler, rødbeder og løg. 

Skær silden i små stykker og 
bland med resten. Dæk til og sæt 
i køleskabet i mindst en time. Rør 
godt rundt, smag til med salt og 
peber og hæld over i en ren skål. 

Pynt gerne med purløg og servér 
med rugbrød og fx halve hård-
kogte æg.

Russisk sildesalat 

4 personer

1 lille glas kryddersild eller marinerede sild 
1 æble med kraftig smag, gerne syrligt 
100 g syltede rødbeder (se side 237)
1 dl creme fraiche 18% eller fraiche 9%
1 tsk dijonsennep
½ løg 
salt og peber
evt. 1 spsk hakket purløg

Pynt gerne med purløg 
og servér med rugbrød og 
fx halve hårdkogte æg.

·

“
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Fordel æggeblommerne i de kogte 
æggeskaller eller i snapseglas.

Rengør og nip eventuelle radiser.

Udben eventuelt fisken.

Anret og servér det hele sammen 
med rugbrød.

 

Kog de halve æggeskaller, så evt.
salmonella fjernes og sæt dem 
fast i saltbunker. Hvis ikke man har 
æggeskaller, kan blommerne fx 
hældes op i snapseglas.

Bland hakket purløg og rødløg. 

Egentlig er det selvfølgelig røgede sild, man bruger til den bornholmske 
specialitet Sol over Gudhjem. Men røget makrel – eller som her røget 
hornfisk – er slet ikke så ringe endda med sol over.

Sol over Gudhjem 

4 personer

1 røget hornfisk eller makrel (eller 4 røgede sild)
1 bundt hakket purløg
1 hakket rødløg
4 pasteuriserede æggeblommer
groft salt
evt. radiser
evt. 4 halve æggeskaller

Egentlig er det selvfølgelig 
røgede sild, man bruger til den 
bornholmske specialitet Sol 
over Gudhjem. Men røget 
makrel – eller som her røget 
hornfisk – er slet ikke så ringe 
endda med sol over.

“
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Sardinmousse

Ca. 1½ dl

1 dåse sardiner i olie 
 eller rester fra næste opskrift
½ dl creme fraiche 18% eller fraiche 9%
saften af ½ citron
en smule peber
evt. lidt friskhakket oregano
evt. lidt salt

Sardinerne flækkes og rygrader fjernes, hvis de er 
store. 
Mos det hele groft sammen med en gaffel eller 
(stav)blend til en let creme. Smag til med peber, evt. 
salt og oregano.
 

Retten her gør sig godt på et frokostbord, kræver 
ganske få råvarer, og man skal hverken bruge skåle 
eller tallerkener – man har jo dåserne. Desuden er 
det fx godt for knoglerne at spise fiskeben og dem 
kan man jo ikke undgå at få nogle af, når man 
spiser sardiner.

Man skal hverken bruge 
skåle eller tallerkener 
– man har jo dåserne. 

Sardiner i dåse 

2 personer

2 dåser sardiner i olie
4 små, kogte kartofler
1 tsk hakket purløg

Skær de kogte, kolde kartofler i mindre stykker. 

Åbn dåserne halvt og læg halvdelen af sardinerne til 
side og brug dem fx til sardinmousse.

Flæk resten af sardinerne – fjern rygrader hvis de 
er store – skær dem i bidder og bland dem i dåsen 
sammen med purløg og kartofler. 

Servér med ristet rugbrød og evt. citronbåde. 
Sardinerne skal spises med det samme. Fødevarer bør 
ikke opbevares i dåserne, når først de er åbnet.

De fleste voksne synes, at sardinmousse er udsøgt 
kræs som pålæg, dip før en middag, i en sandwich eller 
serveret med toast. Det er de færreste børn enige i.

“
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Ofte kan man få en fornuftig salat ud af en gang rester fra 
aftensmaden, hvis man supplerer med de grøntsager, man nu har. 
Her er et eksempel med kylling og kartofler.

Asparges skæres i 5 cm lange 
stykker lidt på skrå af stænglen.

Ben og skind fjernes fra kyllinge-
kødet, der flås i mindre stykker. 

Drys med pinjekerner. 

Bland dressingen og servér den 
ved siden af – blandes den med 
salaten, bliver salaten slatten og 
kan ikke gemmes, hvis ikke der 
bliver spist op.

Spis fx ristet rugbrød til salaten.

Variation
Hvis man har rester af fisk, smager 
det også godt i stedet for kylling i 
en salat.

 

Læg de forskellige råvarer i 
salatskålen, efterhånden som de 
bliver gjort i stand:

Stokken på salathovedet fjernes, 
bladene skylles, tørres og flås i 
mindre stykker. Spinatbladene 
skylles og tørres, grove stilke 
fjernes.

Kartoflerne skæres i stykker, 
peberfrugten skæres i skiver og 
frø og lameller fjernes. 

Det nederste på blegsellerierne 
fjernes og de skæres i skiver. 
Avokadoen befries for sten og 
skal, skæres i skiver og dryppes 
med citron. 

Salat med kylling 

4 personer

resterne af en stegt eller kogt kylling
1 hjertesalathoved
2 håndfulde friske spinatblade
250 g kogte kartofler
1 rød snackpeber
½ bundt dampede asparges 
2 stængler blegselleri
1 avokado
lidt citronsaft
1 spsk pinjekerner – evt. lynristet på panden i olie 
 og tørret på køkkenrulle
sennepsdressing, se side 224

·
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Bonusinfo
Salade Niçoise kaldes også 
Nizza-salat; Nice har engang hørt 
under Italien og kaldes stadig 
Nizza på italiensk.

 

Fif
Ansjosfileter kan udelades eller 
erstattes med benfri sild. 
Tilbered bønnerne ved at bringe 
3 cm vand i en pande i kog (mens 
bønnerne nippes, hvis de er 
friske). Når vandet koger, lægges 
bønnerne i og dampes 2 minutter. 
Vandet hældes fra og bønnerne 
rystes på den tørre, varme pande 
over det varme blus i 20 sekunder. 
Køles af. Frosne bønner skal ikke 
nippes eller optøes.

Bland enten hele molevitten 
sammen i en skål, eller læg de 
enkelte råvarer i fine bunker på et 
stort fad, så man selv blander sin 
salat ved bordet.
Vil man lave en særlig flot serve-
ring, lægger man alle ingredienser 
lagvis i en stor glasskål.
Bland dressingen og servér den 
ved siden af – hvis blandes den 
med salaten, bliver retten slatten 
og kan ikke gemmes, hvis ikke der 
bliver spist op.

Spis brød til.

Variation
Kolde, kogte kartofler, peberfrugt, 
brødcroutoner (side 228) og agurk 
er både velsmagende og 
nogenlunde autentisk i en salade 
niçoise.

Når tunfisk, ansjoser og sorte oliven møder et par hårdkogte æg i 
en dansk salatskål, hedder retten pludselig Salade Niçoise efter den 
sydfranske badeby.

Tunsalat  
Salade niçoise  

4 personer

1 dåse tun i vand (ca. 200 g)
1 salathoved i strimler (fx romaine, iceberg eller hjerte)
12 sorte oliven
2 hårdkogte æg i kvarte
200 g kogte, grønne bønner
4 tomater i både
6 ansjosfileter (sardeller)
vinaigrette, evt. tilsat hakket fransk estragon, se side 224

·

·

·

·
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Ceasarsalat, der groft sagt består af salatblade og brødcroutoner, er en 
af de mest kendte og elskede amerikanske retter, men stammer fra Tijuana 
i Mexico tæt på San Diego. Her havde en mand ved navn Ceasar Cardini 
en restaurant, hvor salaten blev serveret. Historierne om hvordan og hvor-
for, salaten blev til, er mange, ligesom man diskuterer om der oprindeligt 
var ansjoser eller hvidløg i den. Højst sandsynligt er diskussionerne i 
virkeligheden et marketing-stunt, for Cardini er nu et stort brand inden for 
salatdressinger. 

Skær brødstykkerne i mindre 
stykker og steg dem hastigt i 
olien. De skal bare lige suge lidt 
olie og varme. Læg dem på 
køkkenrulle og lad dem tørre. 
Fordel ansjoserne på salat-
bladene.

Pisk en dressing af æggeblom-
me, citronsaft, parmesan og 
smag til med salt og peber. Hæld 
dressingen over salatblade og 
ansjoser.
Strø brødstykker over salaten og 
servér.

Gnid indersiden af et fad eller en 
skål med det ene hvidløgsfed.

Fjern stokken i salaten, skyl 
bladene og dup dem tørre i 
køkkenrulle. Flå dem i mindre 
stykker og fordel dem i skål 
eller fad.

Skær de 2 andre hvidløgsfed i 
skiver og steg dem i olien på en 
pande et kort øjeblik, fisk dem 
op og smid dem ud. 

Lad ansjoserne dryppe af i en si.

Ceasarsalat

4 personer

1 romaine salathoved
1 lille glas ansjoser

Brødcroutoner
4 store skiver franskbrød eller 8 skiver flutes, helst daggamle
3 fed hvidløg
olie til stegning 

Dressing
saften af 1 citron
1 pasteuriseret æggeblomme
50 g fintrevet parmesanost
salt og peber

Variation
Ceasarsalat serveres ofte med 
stykker af grillet kyllingekød eller 
bacon og med hjertesalat, 
rugbrøds-croutoner og tomat-
både. Parmesanosten serveres 
også som flager i stedet for at 
være rørt i dressingen. 
Man skal huske på, at der ikke er 
noget Ceasar-politi, så man kan 
gøre, som man vil. Så længe det 
er enkelt, er det i hvert fald i 
Ceasars ånd.

·

·



Sommerhuskogebogen40



Frokost 41

Har man lyst til en let og sommerlig salat, er den flotte caprese et godt bud.
Den består af tomater, mozzarella-ost og friske basilikumblade, her kombineret 
med pasta. Den kan spises enten varm eller kold, og er en glimrende ret at 
have stående i køleskabet, hvis man pludselig skulle blive sulten.

Variation
Bag tomaterne i ovnen, inden de 
blandes i pastaen. Se side 226.

Fif 
Læg mozzarellaen i fryseren en 
time, inden den skal bruges, så er 
den nem at rive eller flå i mindre 
stykker.

 

Kold pasta
Kog pastaen efter anvisning på 
pakken, men uden låg og olie. 
Hæld i en sigte og overhæld flere 
gange med koldt vand, så 
stivelsen skylles ud, og pastaen 
derfor ikke klistrer og hæver. 
Bland med olien. 

Varm pasta
Kog pastaen efter anvisning på 
pakken, men med låg og 1 spsk 
olie. Hæld vandet fra og bland 
med olien. 

Skyl tomaterne og tør dem i 
køkkenrulle. Skær dem i kvarte.
Flå mozzarellaosten i mindre 
stykker.

Bland tomat og ost med pastaen 
og pynt med basilikumblade og 
peber.

Pasta Caprese 

4 personer

250 g pasta (fx skruer, rør eller ører, gerne fuldkorn)
250 g tomater (fx cherrytomater i forskellige farver)
100 g mozzarella-ost
basilikumblade efter smag
2 spsk olivenolie
salt og peber

·

·
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Kog pastaen efter anvisningen på 
pakken, men uden låg og olie og 
skyl i flere hold koldt vand, så 
stivelsen skylles ud. 

Læg pastaen i en salatskål eller på 
et fad. Hæld dressingen over.

Salatbladene er gratis, for her bruges mælkebøtteblade. Men de skal 
være friske, og man skal, så vidt det nu er muligt, sikre, at der ikke er 
nogen hunde eller katte, der har besørget i dem(!). Ellers bør man bruge 
penge på at købe nogle rucolasalatblade.

Pastasalat med mælkebøtteblade  

4 personer 

1 bundt mælkebøtteblade (eller rucola)
250 g pasta, gerne fuldkorn
12 soltørrede tomater i olie
20 sorte oliven
150 g røget skinke i tynde skiver
200 g mozzarella
1 tsk tørret timian og/eller et par kviste frisk timian
evt. friske basilikumblade
salt og peber
vinaigrette-dressing, se side 224

Skyl mælkebøttebladene godt og 
tør dem i køkkenrulle. 

Flå mozarellaen i mindre stykker 
og skær skinken i aflange, mund-
rette stykker. 

Bland det hele og pynt med oliven 
og timian samt evt. basilikum-
blade.

Salatbladene er 
gratis, for her bruges 
mælkebøtteblade. 

“




