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Indledning
Når jeg handler ind til aftensmaden, er det ofte nemt at finde kødet 
til hovedretten. Men ofte står jeg og bliver i tvivl om tilbehøret. Der 
er nemlig så mange muligheder. 

Jeg har i denne e-bog prøvet at samle salater og tilbehør, så det er 
nemmere at få en idé til aftensmadens ’grønne’ del.

Husk at salater og grønne grønsager helst bør fylde halvdelen af 
tallerkenen. En kvart del bør være med protein som fx kød, æg, 
bønner eller linser. En kvart del med sunde fedtstoffer som fx nødder, 
kerner eller frø.

Alle opskrifter er fra 2-4 personer, afhængig af salatglæde og sult.

Salaterne kan også bruges på LCHF/lavkarbo, palæo/stenalderkost, 
hvis man er vegetar eller veganer (udelad tun, æg og brug ægfri 
mayonnaise).

God fornøjelse!

Karina Villumsen
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En olie må aldrig stå i direkte lys eller et sted, hvor det er for varmt, for så 
oxiderer (ilter) den og bliver dårlig. Olier skal helst opbevares i mørke flasker, 
og de må gerne være koldpressede og ekstra jomfru, som kan oversættes 
til første presning, uden at miste enkeltumættede fedtstoffer, vitaminer og 
antioxidanter.

Olivenolie er lige så forskellig som vin. Smagen afhænger af olivensorten, og 
hvor og hvordan den er produceret. Urtekrams olivenolie er mild og en rigtig 
god starterolie, for de personer, der endnu ikke er vant til den let krydrede og 
fyldige smag, de lidt dyrere varianter har. 

Hampeolie har det optimale forhold mellem omega-6 og omega-3 fedtsyrer, 
nemlig 3 til 1. Dette forhold menes at være ideelt til at fremme helbredet på 
langt sigt ved at mindske sandsynligheden for udvikling af hjertesygdomme og 
forhøjet kolesterol. Hampeolie kan hældes over salater, hvis der ønskes en let 
nøddeagtig smag. Hampeolie skal stå på køl både før og efter åbning.

Hørfrøolie indeholder store mængder af den essentielle fedtsyre omega-3, som 
er næring for vores celler, immunforsvar og hormonsystem. Hørfrøolie smager 
af hørfrø - altså let bittert og af nødder. Hørfrøolie skal stå på køl både før og 
efter åbning.

Tidselolie eller solsikkeolie bør ikke bruges til salater, da de indeholder 
store mængder omega-6-fedtsyrer og samtidig gennemgår nogle specielle 
processer, for at blive til olier. Rapsolie indeholder omega-3-fedtsyrer, men der 
er mange for og imod rapsolie i helsebranchen, på vegetarsider og i veganske 
samfund. Brug den helst ikke.

 Kokosolie bruges ikke i salater, men det er særdeles velegnet til at stege i, da 
den kan tåle høje temperaturer. Det vil sige, at olien er stabil under opvarmning 
og ikke omdannes til transfedtsyrer. Ghee er også velegnet til at stege i, og 
olivenolie kan bruges til salater, bagning og blid stegning. 

Lidt om olier
Alle olier kan bruges ovenpå salater. Det er kun en smagssag. Ved 
hver opskrift, hvor der står olivenolie, kan denne erstattes af en 
anden olie her på siden, med undtagelse af kokosolie.

Bruges æbler eller avocado i en salat, er det en fordel at vende dem i citron- 
eller limesaft. Citron- og limesaft hæmmer oxidation (iltning) af frugter, så man 
undgår brune kanter.

Hvis salaten skal med i madpakken dagen efter, undlades olie på salaten. Tag 
olien med i en lille bøtte ved siden af, og hæld olien på salaten, når denne 
skal spises.

Hvis salatbladene er blevet lidt slatne i køleskabet, kan de gøres sprøde igen i 
isvand. Fyld en stor skål med vand, hæld isterninger i vandet, og læg salaten 
i vandet i 10-15 minutter. Hurtigt og nemt. Det samme kan gøres med runkne 
gulerødder, blegselleri og squash.

Brug poser med små huller i, til små salatrester eller skyllet spinat. Så holder 
spinat og salat længere i køleskabet. Hæld den færdige salat i en bøtte med 
låg, så holder salaten længere i køleskabet, hvis der ikke er olie i.

Tips til friskhed og holdbarhed 
af salat
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Salatemner:

Hovedsalat, feldsalat/vårsalat, romainesalat, hjertesalat, spinat og rucola. (Læg 
mærke til, at iceberg ikke er med på listen, da iceberg kun er vand, og ikke har 
synderlige basedannende egenskaber. Iceberg kan dog bruges som en sprød 
salat sammen med de andre.)

Krydderurter:

Pebermynteblade (gerne schweizisk mynte), basilikum, persille.

Grønsager:

Gulerødder, rødbeder, gulbeder, blegselleri, broccoli, blomkål, rødkål, hvidkål, 
grønkål, løg (forårsløg, salatløg eller rødløg), radiser, fennikel, kolde kartofler, 
selleri, pastinak, persillerod, søde kartofler, champignon.

Bælgfrugter:

Kidneybønner, mungbønner, butterbeans (smørbønner), pintobønner, 
sojabønner, sorte bønner, linser, kikærter, majs og ærter. 

Hvad kan bruges i en salat?
En salat er ikke bare agurk, iceberg og tomater. En salat er så 
meget mere, så mange smagsnuancer, en lækker sprødhed, et 
farvevæld for øjnene og ren energi for kroppen. En salat bør være 
frisk, sprød og farverig. 

Grønsager/frugter markeret med blåt, er natskyggefamiliemed-
lemmer, som mange kan have svært ved at fordøje.

Spirer:

Mungbønner, linser, kikærter, lucerne, karse, solsikkefrø, bukkehornsfrø 

Frugt:

Tomater, peberfrugter, agurker, squash, granatæblekerner, æbler, pære, 
appelsiner, klementiner, avocado, mango, melon. Auberginer kan også bruges, 
men disse skal steges først.

Salt og knas:

Frø og kerner: Pinjekerner, solsikkekerner, sesamfrø, græskarkerner, 
pistacienødder, birkes, nigellafrø (jomfru-i-det-grønne),

Nødder: Hasselnødder, kokoschips, mandler, cashewnødder, pekannødder.

Andet: Oliven, kapers, syltede hvidløg, soltørrede tomater, brødcroutoner af 
brød eller rugbrød (Evt. glutenfrit).

Krydderier og smagsforstærkere:

Chili, karry, salt, peber, spidskommen, olivenolie, rødvinseddike/balsamico 
(hvid eller rød), æbleeddike, citron, lakridspulver.

Animalsk:

Æg, kylling, tun, makrel, laks, bacon (også kalkunbacon)

Andet:

Ris, sorte ris, vilde ris, pastaskruer og -penne (evt. glutenfri), 
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Gulbede salat med æbler og 
peberroddressing
Dejlig sur/syrlig/sød råkost.

Ingredienser

3 store gulbeder 
(rødbeder eller bolsje-
beder kan også bruges)

3 æbler – gerne gule

3 gulerødder

3 spsk. græskarkerner

Sådan gør du:

Skræl gulbeder, gulerødder og æbler. Riv 
gulbeder og gulerødder groft. Skær æblerne 
i tern. Hæld det op i en skål. 

Drys græskarkerner over. 

Rør det hele sammen med peberrodsdressin-
gen (herunder).

Ingredienser

1 dl æbleeddike

2 spsk. peberrod – 
fintreven

1 dl olivenolie

4 medjool dadler eller 6 
almindelige dadler

Peberrodsdressing
Sådan gør du:

Blend dressingen i en minifoodprocessor eller 
blender.

GGaammmmeeldaggss rååkkoooosssstt
2 2 æbbleler,r, 3 mmeelleemstoore ggululerrødødded r, 22 
appep lsininerer,, ½½ dldl sololsisikkkekekernener,r, ½ dl 

rosisinener. 

Skærr ææblblernene ii tterern,n, ellllerer rriviv ddemem ggror ft. 
RiRiv guleerørøddd ernee groroftft eellller fint. Skær deden n 
enene appelslsiin i tern, og prpreses safteenn frfraa dedeennn n
anden appelsin oover rår kokoststeen.. DrDrysysys mmededed 
sosolslsikkkek kerner oogg roro isinenerr, oogg g rrørørr ddedett hele 

sasaammmmmmmeneen.
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Forårssalat
De små hvide blomster, man finder i græsset, hedder bellis og kan 
spises med stilk.

Ingredienser

2 stængler kørvel (eller 
blegselleri)

1 stor håndfuld skval-
derkål (eller spinat)

2 dl friske mungbønne-
spirer (se side 66)

1 rødt æble

1 håndfuld vaskede 
bellisblomster

Evt. ½ fennikel skåret i 
tern

Dressing

2 spsk. olivenolie

1 spsk. æbleeddike

Salt og peber

Sådan gør du:

Hak kørvel og skvalderkål groft. 

Skær æblet i tern. Hæld det op i en skål. 

Tilsæt mungbønnespirer og fennikel. 

Pynt med bellisblomster, efter dressingen er 
hældt over.

Dressing:

Rystes sammen i en melryster eller bøtte med 
låg. 

Hæld over salaten, og pynt med bellisblom-
ster.

Nip skvalderkålen af i naturen, når de 
stadig er helt grønne og blanke. Når 

skvalderkålen først er grumset grøn, har den
for meget smag, og egner sig bedst til at 

juice i en juicemaskine.
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Mungbønnesalat
A la Salade de Niçoise. Med æg, tun og sorte ris.

Ingredienser

1 agurk

12 cherrytomater

2 dl spirede mungbønner 
(se side 66)

1 stængel blegselleri

½ salatløg

2 dl ærter – optøede

½ håndfuld dild

4 L æg 

3 dl sorte ris (brune ris 
kan også bruges)

1 dl blåbær

1 dåse tun i olie – gerne 
tun i økologisk olivenolie

Sådan gør du:

Skyl risene godt, og hæld dem i en gryde. 
Hæld 6 dl vand på, og kog dem op. Lad risene 
koge på svag varme i ca. 30-40 minutter. Hvis 
du bruger sorte ris, vil der være meget sort/
lilla farve tilbage, som først skal skylles efter 
kogning: Hæld de færdige ris op i en si, og 
skyl dem grundigt. Når risene er klar, hældes 
de sammen med salaten.

Skær agurk, tomater, blegselleri og salatløg i 
tern. Hak dilden groft, og hæld det hele i en 
skål. Hæld ærterne over. Bland det hele rundt.

Kog æggene – gerne smilende: Hæld vand i 
en kasserolle, og sæt blusset på fuld varme. 
Når vandet koger, bruger jeg en spiseske til 
at placere æggene i vandet. Hæld 1 tsk. salt 
i, så æggene bliver nemmere at pille. Skru 
ned til halv varme, så vandet bliver ved med 
at boble svagt. Kog æggene i 7 ½ minut. Når 
uret ringer, hældes vandet fra og der fyldes op 
med koldt vand af et par omgange. Nu kan 
æggene pilles.

Åbn tunen. Hæld indholdet op i en skål eller 
over salaten. Jeg plejer ikke at hælde olien fra, 
men det er meget efter smag og behag.

Server salaten med halverede æg, tun og 
blåbær til pynt. Risene kan også serveres ved 
siden af. Servér med sød senneps dressing (se 
boks).

 Sød-sennneeppss-ddrreessssiiinngg
4 spsk.. olivenololieie

2 spskkk.. hhvhvidvinsnsededdiddikke

½ tsk. Dijon sennep

½½ tstsk.k ssalt

¼¼¼ ttstskk. peber

1-2 tsk. honning – afhæn igig g af sødmeeee

Hældldld alle ingredienser op i enen bøtte med 
låg, og ryst dem godt sammen. Hældd 

dressingg oooover salaten med det samme e eleleee leler 
tag den med ind ttil bordet.
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 Kold  kartoffelsalat

Ingredienser

1 dl mayonnaise

2 ½ dl ’cremefraiche’ 
(se forrige side)

1 håndfuld hakket 
purløg

500 g kogte, kolde 
kartofler

1-2 tsk. paprika eller 
karry

1 tsk. Herbamare urte-
salt eller salt

¼ tsk. peber

Evt. 1-2 tsk. citronsaft

Sådan gør du: 

Bland mayonnaise og cremefraiche sammen 
i en skål. Tilsæt krydderurter, krydderier, salt 
og peber. Smag til med citronsaft og mere 
krydderi, hvis nødvendigt.

Brug en æggedeler til at skære kartoflerne ud 
i fine skiver. 

Hæld kartoflerne op i skålen, bland det hele 
sammen, og pynt med ekstra purløg.

I stedet for kartofler kan der bruges 200 
gram rejer og 200 gram asparges i tern.

Agurker eller radiser smager også godt 
sammen med kartoflerne.
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Salte mandler

Ingredienser

1 spsk. groft salt

2 dl vand

200 g mandler med skal

(Cashewnødder, 
macadamianødder, 
solsikkekerner og 
græskarkerner kan også 
bruges)

Sådan gør du:

Bring salt og vand i kog på en pande og 
tilsæt mandler. Lad vandet koge helt væk, så 
mandlerne dækkes af et tyndt, hvidt lag salt.

Hæld mandler i en bradepande, og lad dem 
tørre i ovnen ved 150 grader i 15-20 minut-
ter.

Tag mandler ud, og lad dem køle helt af.

Opbevar mandlerne i en lufttæt beholder. 

De smager rigtig godt, hakkede over en salat.

Ingredienser

1 dl mandler

1 tsk. kokosolie

Salt

(cashewnødder, 
valnødder, macadamia-
nødder, græskarkerner, 
solsikkekerner, sesamfrø, 
hasselnødder og jord-
nødder kan bruges)

Sådan gør du:

Rist mandlerne på svag varme i kokosolien. 

Når mandlerne popper, drysses med salt. 

Fordel mandlerne på en plan flade, og vent,  
til de er kølet af. De kan nemlig brænde både 
mund og hånd.

Saltmandler


