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Mål og vægt

Et nip, et lille drys eller lidt = Ca. 1 
knivspids/knsp. = ¼ ml

1 tsk. = 1 teske = 5 ml

1 spsk. = 1 spiseske = 15 ml

1 dl = 1 deciliter = 100 ml

 

Fødevarer i opskrifter

Æg er mellem æg på ca. 60 g

Avocado er mellemstørrelse avocado 
og allerhelst af sorten Hass

Alle rodfrugter skrælles medmindre 
andet er nævnt

Alle grøntsager vaskes grundigt inden 
brug
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mere basisk, end jeg gjorde i forvejen. Jeg sørgede for, at min mad kun bestod af 
basiske fødevarer og af frisk, ioniseret vand. Det gjorde underværker. Derudover 
arbejdede jeg rigtig meget med mig selv psykisk og lod mig selv græde, hvis jeg 
havde behov for det, slå i en pude, hvis vreden skulle ud og bare stille og roligt 
lade mig selv vokse igen.

Det er ikke en dans på roser at forholde sig til sig selv. Det kræver enormt meget 
arbejde. Jeg kan i hvert fald kun sige, at jeg er glad for mine turbulente år, at jeg 
er glad for at være på vej ovenpå.

Efter disse to år, hvor jeg har haft meget lidt energi, ved jeg også hvor svært det 
kan være at stå om aftenen med hovedet i køledisken og finde på både glutenfri 
og mælkefri retter, samt retter, som er basiske og fulde af liv. 

Jeg har lavet denne bog for at give dig inspiration til aftensmad, som foruden 
at være glutenfri og mælkefri også skal give dig lyst til at få flere grøntsager og 
basedannende mad ind i din dagligdag. Dette giver mere energi, man føler sig 
mindre sulten om aftenen og kan desuden holde blodsukkeret stabilt.

Det skal være nemt og overskueligt at være på glutenfri og mælkefri diæt, derfor 
kommer jeg også med gode råd og vejledning til, hvor flere af produkterne 
kan købes. De fleste større 
supermarkeder er begyndt at føre 
flere og flere glutenfri og mælkefri 
produkter. Det er derfor blevet 
lettere at holde sig til det glutenfri 
og mælkefri køkken i dag, end det 
var for blot 5 eller 10 år siden.

Aftensmaden er lavet over emnet 
’dansk’ mad, med præg af 
middelhavskøkkenet, Østen og 
de arabiske lande. Hvis kød og 
fisk ikke er en del af din kost, kan 
retterne gøres vegetariske.

God fornøjelse, fordøjelse og 
velbekomme.

Karina Villumsen

For snart to år siden flyttede jeg fra min kæreste, som jeg havde været sammen 
med i syv år. Det har været ligesom en skilsmisse og utroligt hårdt for mit system. 
Jeg har lært så meget om mig selv, om mine egne mekanikker og hvordan jeg skal 
passe på mig selv og rense mig selv, når jeg bliver for vred og ked af det. 

Når man kommer så langt ud, som jeg har været i forhold til dette brud, lærer man 
en del. Man lærer at være tålmodig. Man lærer at se efter de små ting og man 
lærer at passe endnu bedre på sig selv. Det har været mange aftener med gråd, 
med vrede, med pandekager og søde sager. Når ens psyke kommer derud og 
man går ind i en stress-tilstand, så reagerer kroppen også med at lukke ned.

Jeg var lukket ned det første år. Jeg opdagede slet ikke, hvad jeg egentlig gjorde 
ved mig selv. Jeg tabte mig rigtig meget. Prøvede at få mit liv til at fungere på 
den mest fornuftige måde og bare klø på. Jeg glemte at Være. Jeg glemte at gøre 
ingenting og bare kigge ud af vinduet. Indtil jeg en dag opdagede, hvad jeg 
egentlig gjorde ved mig selv. Jeg opdagede, at jeg holdt mig selv spærret inde i 
en boble af vrede, selvhad og ignorance. Jeg oplevede problemer på min hud, 
som jeg aldrig havde haft før.

Fra da af arbejdede jeg med mig selv. Jeg forsøgte at komme ovenpå. Og sådan 
noget tager tid. Virkelig lang tid. 

Jeg opdagede også, at jeg tog mit liv for seriøst. Jeg glemte at lege og være glad 
for livet. Jeg glemte mit indre barn og min indre barnlige side. Derfor besluttede 
jeg at tage på et børneaktivitetsguidekursus. En uge fyldt med leg, følelsen af at 
være på og opmærksom og med i en gruppe af fantastiske unge mennesker, som 
tog mig ind i gruppen, som om jeg var på samme alder som dem, selvom jeg var 
alderspræsident og endda ældre end instruktørerne. 

Det gav mig så meget og jeg er vildt taknemmelig for den uge og får at få lov 
til at være den, jeg er indeni. En rigtig barnlig og legesyg kvinde, som elsker 
udfordringer og at have med børn og barnlige sjæle at gøre. Det overraskede 
mig, at jeg havde gemt hende væk så længe. Men hun er dukket op på ny og 
bliver omfavnet dagligt. Hun er med mig i køkkenet, når jeg eksperimenterer, hun 
er med mig, når jeg hører fantastisk musik og med på gåture og rulleskøjter. Jeg 
danser med, nynner og tager ikke livet helt så tungt. Min glød er vendt tilbage og 
jeg nyder hvert lille sekund af min dagligdag, selvom den pt. er lidt skræmmende, 
da jeg stadig er i gang med at fundere over, hvor jeg er på vej hen. Nogle af mine 
mottoer er nu, at jeg overgiver mig til flowet, at jeg skal have leg, glæde, ro og 
kærlighed ind i mit liv, og så se, hvad tiden bringer.

I forbindelse med min vrede, min hud og mit sindelag begyndte jeg at leve endnu 

Min historie

MADGUDINDEN
KARINA VILLUMSEN
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• Prøv at undgå brød, kornprodukter, hvide, polerede ris og pasta for at blive 
mere basisk – rene fuldkornsprodukter er bedre, hvis man ingen problemer 
har med hverken sukkerstofferne eller glutenproteinerne i kornprodukter. 

• Undgå overforbrug af søde og tørrede frugter, da frugt er moderat 
syredannende. Citron, lime og tomat er dog basedannende.

• Undgå præfabrikerede føde- og drikkevarer med konserveringsmidler, 
e-numre, farvestoffer, smagsforstærkere, gær, dårlige fedtstoffer, som ikke kan 
tåle opvarmning (solsikkeolie, rapsolie og tidselolie), sukker, sødemidler og 
raffineret salt.

• Salt som kan bruges er Himalaya salt, Kalahari salt, middelhavssalt og atlan-
terhavssalt.

• Vær opmærksom på din psykiske side og ikke kun på kroppen: Vær 
opmærksom på tanker og følelser, kend dig selv, vær bevidst om det, som 
tynger dig ned, fokuser på det smukke og dejlige i livet, undgå usund stress 
– stress, som varer længe, hvor lidt stress til eksamener eller inden vigtige 
opgaver er ok, og boost dit selvværd. Tænk over, hvad der er vigtigt for dig – 
ikke for din mand, kæreste eller børn, men for dig selv lige nu. Vær din egen 
kerne og voks med opgaven. Giv dig selv kærlighed. Anerkend dig selv, 
kram dig selv og elsk dig selv.

• Undgå helst nydelsesmidler som syredannende kaffe – drik helst kun én kop 
økologisk kaffe dagligt, og helst om eftermiddagen inden 16, underlødig 
chokolade, sort te, alkohol, sukker, slik med tilsætnings-
stoffer, farver og smagstilsætninger, energibarer, 
kunstige sødemidler, sodavand, sportsdrikke 
og frugtjuice – som fungerer fuldstændigt 
ligesom at drikke cola eller sodavand. 

• Desuden skal man være opmærksom 
på medicin, nikotin og junkfood.

Det kan lade sig gøre at leve så 
basisk som muligt. Og det giver 
god energi!

Læs mere fra side 18

Når man lever basisk eller efter det, som man også kalder Alkaline Living, spiser 
man mange flere grøntsager, husker at drikke nok vand, undgår fuldstændig 
dårlige præfabrikerede madvarer og madvarer med stivelse og andet, som 
kroppen opfatter som sukker (fx mælk, hvede, sukker og sødemidler), samt tænker 
på, hvordan kroppen og psyken har det og sørger for gåture, god vejrtrækning i 
frisk luft, træning og at undgå tankemylder. 

• Sørg for dagligt at få sunde fedtsyrer som omega 3 og 6 (især omega 3), 
vigtige vitaminer og mineraler og eventuelle kosttilskud, hvis der er brug for 
dette. Omega-3 fedtsyrer findes fx i fiskeolie, algeolie eller hørfrøolie.

• Sov gerne ved 22-22.30 tiden. Det er mellem denne tid og kl. 2.00 kvalitets-
søvnen ligger, og sov gerne for åbent vindue.

• Spis så meget du kan fra jord til bord. 70 % af din tallerken må gerne være 
fyldt med grøntsager. 

• Vælg så vidt muligt økologiske fødevarer, da pesticider, pesticidrester og 
sprøjtegifte i konventionelle fødevarer er syredannende.

• Drik grøntsagssafter, grøntsagssmoothies, vand eller urtete dagligt – 
økologiske grønne og hvide teer er fine, men rene urteteer er bedre.

• Drik op til 2-2 ½ liter vand dagligt og gerne ioniseret basisk vand (s. 24).

• ½ times gåture dagligt er skønt.

• ½ times træning hver anden dag, såsom svømning, dans, pilates, yoga, 
zumba, rulleskøjter, aerobic eller høj intensitetstræning, alt efter, hvad man er 
til.

• Sæt forbruget af animalske fødevarer ned, da disse er syredannende – 
dette gælder både kød, æg og mejeriprodukter. Hvis der spises animalske 
produkter, så vælg kød, hvor dyret har gået på græs, vælg økologi, vælg 
kvalitet frem for kvantitet og spis fortrinsvis kød fra fjerkræ, lam og vildt. 
Man kan sagtens spise stegt flæsk med persillesovs, bare man husker ekstra 
persille i sovsen, at spise knap så meget kød og at spise råkost eller broccoli 
og gulerødder til. Hvis man laver lasagne, river man ekstra squash eller 
gulerødder og tilsætter det til kødsovsen. Eller tilsætter revne rodfrugter til 
frikadellerne. For hvert 100 gram kød, skal man spise 300 gram grøntsager 
for at opveje syreeffekten fra kødet i kroppen.

• Hvis man er syg, har en svampe- eller bakterieinfektion, er stresset eller hvis 
kroppen kæmper med inflammation, kan man prøve at spise så basisk, som 
overhovedet muligt.

Basisk livsstil
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De mange sporstoffer og mineraler i fødevarer afgør hvorvidt fødevaren er basisk 
eller sur. Når jeg her skriver om sur eller basisk mad, tænker jeg ikke på, hvordan 
maden smager. 

Appelsin- og citronsaft smager surt, men den sure smag dannes af organiske syrer, 
som forbrændes, så snart de møder mavesyren. Imidlertid er der basiske mineraler 
i appelsiner og citroner, såsom kalium og magnesium, hvilke gør, at citroner og 
appelsiner bliver til base i kroppen. 

Mælk smager ikke surt, og det gør kød heller ikke, men så snart disse fordøjes, sker 
der en reaktion med deres syreholdige mineraler, som kan ende i et syreoverskud 
i kroppen.

Selvom kød, skaldyr og æg er syredannende, betyder det ikke, de bør fjernes fra 
kosten. Din krop har brug for både syredannende og basiske fødevarer. Når man 
spiser nok basiske grøntsager og små mængder af frugt på en basisk kost, vil de 
neutralisere syren fra kødet og skabe et sundt og afbalanceret pH-niveau. Fedt og 
olie er neutralt og vil ikke have indflydelse på din pH-værdi i kroppen.

80 % af din mad skal bestå af fødevarer indenfor de 3 basedannende grupper, 
som man kan se i skemaet side 12. 20 % kan bestå af mild og moderat 
syredannende mad, som vises på side 13.

De fleste mennesker af i dag spiser for meget kød, for meget sukker, for meget hvede, 
drikker kaffe og alkohol, spiser forarbejdede fødevarer, drikker kulsyreholdige og 
sukkerfyldte drikkevarer, ryger cigaretter eller tager stoffer, men spiser ikke nok 
basiske fødevarer, som kan holde hele denne syrepåvirkning i balance. Dette 
skaber sygdomme, infektioner, inflammationer, betændelser, livsstilssygdomme, 
overvægt og depression. 

Hvis man spiser en bøf på 300 gram skal man spise 1200 gram basiske grøntsager 
blot for at opveje syrepåvirkningen fra kødet. Til en 100 gram bøf skal man spise 
400 gram grøntsager, og her er det trods alt lettere at spise 600 gram grøntsager 
til bøffen for at komme over på den basiske side, end 1200 gram grønt på én 
gang. 

Basisk mad og syre
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Fiskefrikadeller
Saftige fiskefrikadeller uden numre.

10-12 stk.

Ingredienser

600 g fisk (fx laks eller 
torsk)

2 æg

1 spsk. grove 
loppefrøskaller

1 spsk. citron- eller limesaft

1 ½ spsk. karry

1 tsk. salt

½ tsk. peber

1 tsk. Herbamare bouillon 
uden gær

Kokosolie til at stege i 
(uden smag)

Sådan gør du:

De hele stykker fisk blendes med resten af ingredi-
enserne i en foodprocessor. 

Form fiskefarsen til frikadeller med en ske, og steg 
dem i kokosolie på en pande.

Bland eventuelt hjemmelavet eller ægte mayon-
naise og karry sammen i en skål, og servér til 
fiskefrikadellerne.

Kartoffeltortilla
2 personer

Ingredienser

½ squash – skåret i tern 
eller revet

4-5 kogte kartofler i tern 
eller revet

¼ selleri i tern eller revet 
på rivejern (eller brug 
2 store persillerødder, 
gulerødder eller 
pastinakker)

1 pakke kalkunbacon i tern 
(kan udelades, evt. tilsættes 
ekstra salt)

Evt. 1 håndfuld spinat

4 æg

½ tsk. koriander

¼ tsk. muskatnød

Salt

Peber

Kokosolie uden smag

Sådan gør du:

Rist squash, kartofler, selleri og kalkunbacon på 
panden i lidt kokosolie uden smag, indtil sellerien 
er næsten mør.

Bland æg i en skål. Hæld krydderier, salt og 
peber i æggene. 

Vend fyldet fra panden sammen med æggemassen 
og spinatblade, og hæld det hele på panden. 
Læg et låg over æggemassen. Lad omeletten stå 
på svag varme i 6-10 minutter. 

Løsn æggemassen fra bunden af panden, og læg 
låget over omeletten. Vend panden, så omeletten 
vendes ud på låget. Forsigtigt foldes omeletten 
ned på panden igen, så toppen nu vender nedad. 
Lad omeletten få 6-10 minutter på den anden side.

Servér varm med groft 
brød og frisk salat til. Lidt 
økologisk ketchup er også 

godt.
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Kyllingelasagne med karry
Skøn lasagne med karry, kylling og grønt.

Giver ½ liter

Ingredienser 

Majs- eller rislasagneplader  
(skiver af søde kartofler, 
squash, aubergine eller 
kartofler kan bruges i 
stedet)

450 g hakket kyllingekød

1 spsk. karry

2 løg

2 fed hvidløg

1 dåse hakkede tomater

2 spsk. tomatpure

3 dl frossen spinat

3 dl frosne ærter

3 dl frosne majs

Kokosolie og olivenolie

1 spsk. oregano

1 spsk. basilikum

2-3 tsk. salt

½ tsk. muskatnød

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 200 grader. 

Hak løg og hvidløg fint.

Svits karry, løg og hvidløg i en gryde med lidt 
kokosolie. 

Svits kyllingekødet med til det er brunt. 

Tilsæt hakkede tomater fra dåse, tomatpure og 
krydderier. 

Imens laves enten bechamelsauce (side 94) 
eller blomkålsbechamelsaucen (side 95), mens 
retten varmes igennem på svag varme. 

Hæld lidt olivenolie i sammen med spinaten. 

Når spinaten er tøet op, tilsættes ærter og majs. 

Alt røres hurtigt sammen. 

Sluk for varmen, så de frosne ærter og majs 
ikke når at blive alt for varme. De skal nok blive 
færdige i ovnen.

Læg et lag lasagneplader i bunden af et fad, der 
er smurt med kokosolie. Hæld kødsovsen over, 
derefter bechamelsaucen (spar på saucen). Lav to 
lag mere. 

Slut af med lasagneplader på toppen, overhældt 
med bechamelsaucen. 

Bages ved 200 grader i 30 minutter eller indtil 
toppen er gylden og lasagnepladerne bløde.

Hjemmelavet vegetar 
’kød’, baseret på 

grøntsager, kan findes på 
side 85.
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Koteletter i tomat’oste’sauce
En herlig ret at servere for gæster, der skal imponeres. Nem og meget 
enkel. Prøv selv!

4 personer

Ingredienser

4 koteletter

1 bakke økologisk spinat, 
grofthakket

6 blommetomater, skåret i 
skiver

Evt. 4 æg

Tomat’oste’sauce

1 dåse kokosmælk

1 stor dåse tomatpuré

½ spsk. oregano

½ spsk. basilikum

½ tsk. havsalt

1 spsk. quinoamel, 
fuldkornsrismel eller 
hirsemel med top

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 180 grader. 

Smør et fad med kokosolie. Læg koteletterne i 
fadet. 

Hæld først den grofthakkede spinat over kotelet-
terne. Dernæst tomater og tomat’oste’saucen, som 
er lavet af kokosmælk, tomatpuré, oregano, basi-
likum, havsalt og quinoamel, som røres sammen 
i en skål.

Bag retten i 30 minutter ved 180 grader. 

Man kan, når de 30 minutter er gået, slå 4 æg ud 
over retten. Bag æggene i 6-8 minutter i ovnen. 

Servér.

Som morgenmad kan 
koteletterne skiftes ud 
med 2 pakker hakket 

bacon, fx kalkunbacon. 
Eller en eller anden form 
for tyk skinke. Hold igen 

med saltet!

Karry-kyllinge-kødsovs
En fryd for øjet!

2 personer

Ingredienser

1 kyllingebryst

3 gulerødder

½ squash

½ spidskål

2 dl frosne ærter

5 cherrytomater

¾ tsk. salt

½ tsk. peber

2-4 spsk. karry

Olivenolie og kokosolie til 
stegning

Pasta

Se side 47

Sådan gør du:

Skær kyllingebrystet i tern og steg det på en 
pande med kokosolie sammen med karry.

Skær grøntsagerne i tern, og steg det med på 
middel varme, til de er møre. 

Hæld ærterne over, rør det hele sammen og lad 
det simre, til ærterne er blevet varme.

Smag til med salt, peber, karry og ekstra oliven-
olie.

Servér ovenpå pasta.

Butterbeans kan bruges i 
stedet for kyllingekødet.
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Pasta med kødsovs
Kødsovsen er fuld af grøntsager og smag.

Til 4 personer

Ingredienser 

1 stort løg

1-2 fed hvidløg

400-500 g okse- eller 
kyllingefars

1 stor gulerod

½ squash

1 tsk. paprika (kan 
udelades)

2 stængler bladselleri (kan 
udelades)

1 dåse hakkede tomater

1 lille dåse tomatpuré

Evt. 1 dl majs

Evt. 1 dl ærter

1 ½ tsk. salt

½ tsk. Herbamare bouillon

¾ tsk. peber

1 spsk. tørret oregano

1 spsk. tørret basilikum

1 tsk. tørret timian

1 spsk. kokosolie

Sådan gør du: 

Hak løg og hvidløg fint, og sautér dem i kokosolien 
på lav varme sammen med paprika. Løg og 
hvidløg er klar, når de er gennemsigtige. 

Tilsæt okse-/kyllingekødet, og rør rundt, til kødet 
er næsten gennemstegt. 

Skræl gulerod og squash. Riv dem på den grove 
side af et rivejern, og tilsæt det sammen med 
finthakket bladselleri til kødsovsen. Rør rundt, og 
tilsæt salt, peber, Herbamare bouillon, oregano, 
basilikum og timian. 

Tilsæt tomatsovs og -puré. Hæld ½ dl vand i 
kødsovsen.

Lad kødsovsen boble på svag varme (det tager 
cirka 10 minutter), mens pastaen gøres klar. Der 
må gerne røres i kødsovsen af og til.

Pasta

Sæt en gryde med 1 liter vand i kog. Når vandet 
koger, skrues ned på laveste varme. Tilsæt ½ tsk. 
salt og 1 tsk. olivenolie. Hæld pastaen i vandet, 
og kog i 5-10 minutter afhængigt af pastatypen.

Når pastaen er klar, hældes vandet fra. 

Hæld 1-2 spsk. olivenolie i kødsovsen, og servér 
med pasta og friske basilikumblade.

Glutenfri: Majsspaghetti, risskruer, penne eller tagliatelle. Man kan også få 
boghvedeskruer og blandede pasta. Doves Farm, Rømer eller Biogan har mange 
forskellige typer, som kan findes i helsekostbutikker. Find også glutenfri pasta 
i Netto, Fakta, Rema, Meny, Irma og andre førende supermarkeder. Vær dog 
opmærksom på, at de fleste glutenfri pastatyper er lavet på hvide, polerede ris og 
derfor ikke egner sig på en basedannende kost. Doves Farm er bedst her.

Grøntsager: Brug en squash, knoldselleri, gulerod eller sødekartoffel, og skræl 
med en skrællekniv på langs. Det giver nogle fine tagliatelle. 

Squash kan laves til spaghetti på en spaghettimaskine. Squash smager ikke af 
meget og egner sig derfor godt til retter/salater, hvor det skal opsuge smag.

Spidskål, hvidkål, rødkål, savojkål og andre former for kål skylles grundigt og 
snittes meget tyndt. Frisk spinat kan bruges i stedet for pasta.

Bønne-pasta: Find sojabønnepasta, sortbønnepasta, ærtepasta og linsepasta i 
førende supermarkeder og helsekostbutikker. 

Nudler lavet på shirataki (konjakrod) er meget fiberholdige og er næsten uden 
kulhydrater.

Pastamuligheder

Der går cirka 500 g pasta til 4 personer.

Hjemmelavet vegetar 
’kød’, baseret på 

grøntsager, kan findes på 
side 85.
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Hvid kyllingethaigryde
Let og lækker ret til aftensmaden. Kyllingekødet kan erstattes af en dåse 
hvide butterbeans.

Til 4 personer

Ingredienser

400 g kyllingefilet – skåret 
i tern

1 ds. ananas i tern (uden 
sukker)

1 ds. vandkastanjer, skåret 
i kvarte

1 ds. bambusskud

1 ds. kokosmælk

2-3 stængler bladselleri, 
skåret i tern

1-2 gulerødder i tern eller 
julienne

1 håndfuld cashewnødder, 
gerne lagt i blød i 1 time

½ tsk. knuste korianderfrø

½ tsk. knust spidskommen

1 ½ - 2 tsk. havsalt

¾ tsk. peber

1 ½ - 2 spsk. strøget 
arrowroot, røres i lidt 
kokosmælk

Brune ris, 1 dl pr. person

Sådan gør du:

Sæt risene over efter opskriften på pakken.

Hæld ananassaften i en gryde. 

Svits kyllingeternene i gryden. 

Hæld væsken fra vandkastanjer og bambus, og 
hæld dem i gryden. 

Tilsæt bladselleri og cashewnødder sammen med 
korianderfrø, spidskommen, havsalt og peber. 

Hæld ananas i, og rør rundt. 

Når kyllingen er klar, røres arrowroot i lidt kokos-
mælk. Hæld kokosmælk og arrowrootblandingen 
i gryden. 

Rør rundt, og lad saucen blive tyk. 

Server ris og chutney til.
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Rucolasalat med pinjekerner
Skøn, frisk og nøddeagtig salat.

Ingredienser

3 håndfulde rucola – skyllet 
og grofthakket

½ dl pinjekerner

1 dl halvtørre tomater eller 
tomater i olie

1 dl grønne eller sorte 
oliven

2 spsk. olivenolie

1 spsk. hvid balsamico

Lidt salt

Sådan gør du:

Bland alle ingredienser sammen i en stor salat-
skål. 

Hæld olie, hvid balsamico og salt over. 

Rør det sammen, og servér.

Kikærtesalat med spinat
Kikærterne smelter på tungen.

En blanding af spinat og rucola er også godt.

Ingredienser

1 dåse kikærter, drænet 
og skyllet eller 3 dl kogte 
kikærter (følg vejledningen 
på pakken)

10 store ruller spinat, 
gerne optøet

1 tsk. karry

1-2 tsk. Herbamare 
bouillon

Lidt kokosolie uden smag

Sådan gør du: 

Kokosolien smeltes i en gryde. Hæld karryen i, 
og svits det let. 

Tilsæt bouillon, spinat og kikærter. 

Hvis spinaten er frossen, hældes den i sammen 
med karryen, og tør op lige så stille. Derefter 
tilsættes kikærter og bouillon. 

Lad retten blive varm, og smag til med lidt mere 
salt, hvis der mangler.
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Appelsin-grønkålssalat
4 personer

Ingredienser

2 stilke grønkål

2 håndfulde spinat

2 pærer

2 appelsiner

1 squash

4 spsk. usaltede 
pistacienødder eller ristede 
solsikkekerner

Sådan gør du:

Skær grønkål og spinat i grove bidder. Skær 
pærer og squash i tern. Skær enderne og kanterne 
af appelsinen, og skær den i tern. Hæld pistacie-
nødder over salaten, og bland det hele sammen.

Salaten smager godt som den er, men lidt hvid 
balsamico og lidt salt kan gøre underværker.

Rødkålssalat
4 personer

Ingredienser

4-5 dadler, figner eller 
svesker

½-1 dl æbleeddike

1 lille rødkål, fint snittet

1 appelsin i tern

2 skrællede æbler i tern

2 spsk. olivenolie

½ tsk. salt

Evt. 50 g hakkede 
valnødder, mandler eller 
hele, ristede solsikkekerner

Sådan gør du:

Skær dadlerne i tern, og giv dem et kort opkog 
med æbleeddiken. 

Bland æbleeddike, dadler og resten af ingredien-
serne sammen, med undtagelse af valnødder.

Pynt med valnødderne.

Lad salaten trække i et par timer, før servering.
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Grøntsager på grill
Om sommeren er det herligt med friske grøntsager på grillen.

Ingredienser

Squash

Tomater

Fennikel

Peberfrugter

Spidskål

Søde kartofler

Sådan gør du:

Mange slags grøntsager kan bruges på grillen.

Skær tomater i halve, squash i tykke skiver, 
fennikel, peberfrugter og spidskål i kvarte eller 
halve stykker og søde kartofler i både.

Hæld olivenolie eller smeltet kokosolie på grøntsa-
gerne. Drys med salt.

Læg grøntsagerne på grillen. Vend dem efter 5 
minutter.

Søde kartofler skal have 15-25 minutter på grillen.

Grøn salat med tomater
Ingredienser

½ glas Svansø tomater i 
olie – drænet

1 snittet hjertesalat

1 squash i tern

1 avocado – overhældt 
med lidt citron i skålen

2 stængler bladselleri

½ fennikel – snittet

Salt og lidt peber

3 spsk. balsamico

6 spsk. olivenolie. 

Sådan gør du:

Det hele røres sammen i skålen.
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Tomat-asparges salat

Ingredienser

1 bakke cherrytomater

6 forårsløg

1 bundt grønne friske 
asparges

½ bakke rucola

½ tsk. salt

1 tsk. olivenolie

Sådan gør du:

Varm en stor pande op til mellem-varme. Hæld 
olivenolie på. Skær cherrytomater i halve, 
forårsløg i skiver, asparges i tern (gem lidt til 
sidst). Skyl rucolaen.

Sautér cherrytomater, asparges og forårsløg 
på panden sammen med salt og evt. lidt ekstra 
olivenolie, til cherrytomater og asparges er 
næsten møre. Sluk for varmen, og hæld rucola og 
de sidste asparges over.

Servér med det samme.

Gammeldags råkost

Ingredienser

2 æbler

3 mellemstore gulerødder

2 appelsiner

½ dl solsikkekerner

½ dl rosiner. 

Sådan gør du:

Skær æblerne i tern, eller riv dem groft. 

Riv gulerødderne groft eller fint. 

Skær den ene appelsin i tern, og pres saften fra 
den anden appelsin over råkosten. 

Drys med solsikkekerner og rosiner, og rør det 
hele sammen.

Pynt evt. med græskarkerner og lidt friskrevet 
peberrod.
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Hurtig grøn salat
Med quinoa og avocado.

1-2 personer

Ingredienser

½ sprødt, økologisk 
iceberg eller 1 hjertesalat

7-8 cherrytomater

½ agurk

1 gulerod

1 spsk. olivenolie

1 spsk. balsamico

Lidt salt og peber

1 spsk. pinjekerner

Tilbehør

1 avocado

Kogt quinoa – kan fås 
færdiglavet i poser eller 
købes som instant quinoa i 
helsekostbutikker

Sådan gør du:

Skær iceberg eller hjertesalat i grove strimler. 
Halvér strimlerne, hvis salaten skal være i mund-
rette bidder.

Skær cherrytomaterne i halve, agurk og gulerod 
i tern.

Rør det hele sammen med olivenolie, balsamico, 
salt, peber og pinjekerner.

Servér med kogte quinoa og avocado.

Spirer
Nem måde at lave spirer på. Spirer er meget basedannende og fulde af 
næring og smag. Husk at skylle spirer 2-3 gange dagligt.

Ingredienser

1 dl mungbønner giver 2 
dl friske mungbønnespirer

1 dl linser giver 2 dl linse-
spirer (fx le puy linser, 
grønne linser eller beluga 
linser)

1 dl quinoa giver 2 dl 
quinoaspirer

Andre frø til spirer

 � Lucernefrø

 � Solsikkefrø – ikke -kerner

 � Kikærter

 � Boghvede (skal kun spire 
en enkelt dag og skylles 
grundigt!)

 � Bukkehornsfrø, spirer 
bedst på vat

 � Karse, spirer bedst på 
vat

 � Kløverfrø, radisefrø, 
sennepsfrø, rucolafrø, 
broccolifrø – fås via Biogan 
og helsekostbutikker

 �Aromatisk frøblanding, 
Rødkløver- og broccolifrø 
fra A. Vogel

Spirer uden spireglas og spireboks: 

Spireglas og -bokse findes i helsekostbutikker.

Læg bønner/linser/frø i blød natten over. 

Om morgenen hældes de i en sigte med en skål 
under. 

Læg et viskestykke over sigten. 

Skyl 2-3 gange dagligt. De må ikke blive for tørre. 

Allerede om aftenen dagen efter vil der komme 
små haler på spirerne. De kan sagtens spises nu, 
men bliver bedst hvis de får et par dage mere.

Opbevar færdige spirer i en bøtte med et stykke 
køkkenrulle i bunden, som opsuger ekstra fugt. 

De kan holde i op til 1 uge i køleskabet.
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Coleslaw
Med hjemmelavet mayonnaise og krydderurter

1-2 personer

Ingredienser

Lav en portion mayonnaise 
side 92 – brug kun 
halvdelen

3-4 tsk. æbleeddike

Evt. ekstra citronsaft

Salt efter smag

Peber efter smag

-

3 gulerødder

½ spidskål

1 håndfuld dild

1 håndfuld persille

Evt. en lille håndfuld purløg

Ristede mandler

2 tsk. kokosolie

1 dl mandler

Salt

Sådan gør du:

Brug halvdelen af mayonnaisen. Smag den til 
med æbleeddike, citronsaft, salt og peber, så den 
er sød/sur efter smag.

Skræl gulerødderne, og riv dem på den grove 
side af rivejernet.

Skær spidskålen i tynde strimler.

Hak krydderurterne.

Rør det hele sammen i en skål.

Servér med mandler, der er ristet i kokosolie på 
svag varme på en pande. Drys med salt.

Indisk tomatgryde
Tomatsauce fuld af smag og farve.

1-2 personer

Ingredienser

6-8 ruller frossen spinat

1 dåse hakkede tomater

1 ½ tsk. garam 
masala (færdigblandet 
krydderiblanding)

1 tsk. gurkemeje

½-1 tsk. karry

1 tsk. Herbamare bouillon

1 lille dåse majs

Salt og peber

Kokosolie til stegning

Evt. 1 dåse kikærter eller 4 
dl kogte kikærter

Sådan gør du:

Hæld lidt vand på en pande. Optø spinaten under 
låg i 5-10 minutter på mellem varme. 

Hæld 1 spsk. kokosolie på panden, og svitz kryd-
derier og bouillon, til bouillonen er opløst. Bland 
de hakkede tomater i.

Tilsæt den drænede majs, og smag til med salt 
og peber. 

For en fyldigere ret kan kogte kikærter tilsættes.

Servér ovenpå glutenfri grove pasta (se side 
47). 

Her er retten serveret på brede nudler fra 
Clearspring, lavet på fuldkornsrismel.

Garam Masala

2 spsk. hele spidskommen

1 spsk. sorte peberkorn

1 spsk. hele koriander

8 stk. hel kardemomme

5-10 hele nelliker

1 spsk. stødt kanel

Sådan gør du:

Mal eller blend alle 
krydderierne sammen.
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Middelshavssalat

Ingredienser

1 agurk

2 håndfulde spinat

4 blade fra et spidskål

1 æble eller 2 tomater eller 
10 cherrytomater

1 stængel bladselleri

2 spsk. pinjekerner

Oliven

Dressing

1 dl olivenolie

½ dl balsamico/
rødvinseddike

½ tsk. løgpulver (eller ¼ 
rødløg i tern)

½ tsk. hvidløgspuilver (eller 
½ knust hvidløg)

1 spsk. frisk basilikum (1 
tsk. tørret)

1 spsk. frisk oregano (1 
tsk. tørret)

½ tsk. salt

¼ tsk. peber

½ tsk. dijonsennep

Sådan gør du:

Skær agurken i tern. 

Spinaten hakkes groft. 

Spidskål skæres i fine strimler. 

Æble/tomat skæres i tern (cherrytomater 
halveres). Bladselleri skæres i tern. Pinjekerner 
drysses over. Rør det hele sammen.

Lav dressingen ved at ryste det hele sammen i en 
melryster eller bøtte med låg.

Hæld dressingen over salaten.

Pynt med oliven.

Grøntsagsterrine
En 1-liters-form

Ingredienser

1 lille løg eller 1 porretop

2 stængler bladselleri

2 gulerødder

1 squash

½ broccoli

1 spsk. kokosolie + 1 spsk. 
olivenolie

3 æg

¼ dl vegetabilsk ’mælk’

1 tsk. havsalt

½ tsk. peber

Sådan gør du:

Løg eller porretop hakkes fint. Bladselleri, gule-
rødder, squash og broccoli skæres i tern og små 
buketter.

Varm olien op, hæld løget på, og sautér det, til det 
bliver klart (porretoppen skal blot blive lidt mør). 
Sautér de andre grøntsager på panden i 2 minutter. 

Pisk æggene med vegetabilsk ’mælk’, havsalt og 
peber, og hæld det over grøntsagerne på panden. 
Vend det hele hurtigt rundt, og hæld det i en smurt 
form. 

Bag terrinen ved 200 grader i ca. 40 minutter.

Afkøl terrinen. 

Skær i skiver, og servér til fx glutenfrit rugbrød.
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Skøn Ratatouille
Lav hellere dobbelt portion til frokosten i morgen. Ratatouille smager 
nemlig også godt kold. 

Ingredienser

1 stort løg

1 fed hvidløg (kan 
udelades)

1 stor aubergine

1 stor squash

4 store gulerødder

3 store tomater

1 spsk. tørret timian

1 spsk. tørret basilikum

1 tsk. salt

½ tsk. peber

1 tsk. Herbamare 
urtebouillon

½ dl olivenolie

1 spsk. kokosolie til at 
stege i (uden smag)

Sådan gør du:

Skær løg og hvidløg i tern. Skræl auberginen, og 
skær den i tern. Skær squash i skiver på ½ cm. 
Skræl gulerødderne, og skær dem i skiver. Hak 
tomaterne groft.

Varm kokosolien i en stor gryde, og sautér løg, 
hvidløg og salt heri på mellem-varme. 

Tilsæt aubergine, squash og gulerødder, sammen 
med timian og basilikum. Rør i det i 5-7 minutter. 

Når aubergineternene er blevet bløde, tilsættes 
tomater, olivenolie, bouillon og peber. Lad det 
hele koge sammen i 10-15 minutter. Gulerødder 
og squash må gerne have lidt bid.

Server ratatouillen med brune ris/kogte quinoa  
(side 53) og en stor skål salat.

Sådan gør du:

Hak løg og hvidløg fint. Skær bladselleri i tern.

Steg de hakkede løg og hvidløg i kokosolie i en 
stor gryde.

Tilsæt  tomatsauce og tomatpuré. Rør rundt, til 
tomatsaucen er kogt lidt ind. 

Skær oliven og soltørrede tomater i tern.

Hæld oliven, olivenolie, soltørrede tomater, kapers 
og balsamico i  gryden.

Hæld til sidst hele spinatblade i gryden, og smag 
til med salt og peber.

Lad spinatbladene få lidt varme, men de må gerne 
stadig have en flot grøn farve.

Servér med grøntsagspasta (side 47).

 

Tomatsauce a la Puttanesca
Fyldig og cremet tomatsauce. UHM!

Ingredienser

1 løg

1 hvidløg

1 spsk. kokosolie

2 stængler bladselleri

2 glas tomatsauce (fx 
Urtekram) eller 2 dåser 
hakkede tomater med 
basilikum

1 dåse øko tomatpuré

½ dl olivenolie

1 dl grønne halkidiki oliven 
eller 1 dl sorte kalamata 
oliven

1 dl soltørrede tomater i olie

4 håndfulde skyllede spinat

3 spsk. kapers

1 spsk. balsamico

Smag til med salt og evt. 
peber
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Rodfrugter i fad
Søde kartofler, selleri, pastinak, persillerod, jordskokker og rødbeder 
kan bages.

Til 4-6 personer

Ingredienser

500 g blandede rodfrugter

3 gulerødder

1 løg

Olivenolie eller smeltet 
kokosolie uden smag

Salt

Krydderurter: Fx 1 spsk. 
tørrede dildspidser, timian, 
oregano eller basilikum

Sådan gør du: 

Sæt ovnen på 200 grader. 

Skræl rodfrugter og gulerødder. Skær rodfrugter 
og gulerødder i mindre stykker. Løget skrælles, 
og skæres i både. Hæld rodfrugter, løg og gule-
rødder i et fad. Hæld olivenolie eller kokosolie 
over, og drys med salt og krydderurter. 

Sæt fadet i ovnen på varmluft i ca. 35-45 minutter, 
afhængigt af størrelsen på rodfrugter og gule-
rødder. 

Rør af og til i blandingen, så rodfrugterne bliver 
lige sprøde over det hele.

Rodfrugtmos
Persillerod, søde kartofler og jordskokker kan bruges. Rødbede er ikke 
velegnet.

Til 4-6 personer

Ingredienser

1,5 kg blandede rodfrugter 
(fx 500 g selleri, 500 
g pastinak og 500 g 
gulerødder)

2-3 spsk. olivenolie

1 ½ tsk. salt, efter smag 

Ca. 1 tsk. peber

¼-½ tsk. stødt muskatnød

3-5 dl kogevand

Sådan gør du: 

Skræl rodfrugterne, og skær dem i mindre stykker. 
Lad rodfrugterne koge, dækket med vand, til de 
er møre og lidt til. Si kogevandet fra i en skål, og 
gem det til mosen. Tag gryden af varmen.

Hæld olivenolie i gryden. Brug en elpisker, stav-
blender eller foodprocessor til at mose rodfrug-
terne med.

Drys med salt, peber og lidt muskatnød, og pisk 
det hele sammen med lidt af kogevandet, til det 
har den rette konsistens. 
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Store ovnrodfrugter
Selleri, pastinak, søde kartofler, persillerødder og jordskokker kan 
bages. Rodfrugter bliver ikke nær så sprøde som kartofler.

Til 4 personer 

Ingredienser

8 store rodfrugter eller 1 
stort selleri

Olivenolie/smeltet 
kokosolie uden smag

Salt

Sådan gør du: 

Tænd ovnen på 200 grader.

Skrub rodfrugterne grundigt, eller skræl dem. 
Skær dem i både, skiver eller aflange stænger. 

Hæld rodfrugterne i en skål og fordel olie og salt 
ligeligt i skålen. 

Læg stængerne på en bageplade med bagepapir, 
eller direkte på en finmasket rist til ovnen. 

Bag rodfrugterne ved varmluft i 35-45 minutter, 
eller indtil de er bløde og gennembagte.

Af krydderier kan bruges karry, dildspidser, 
timian, lidt muskatnød, paprika, oregano, 

blandede krydderurter med flere.Søde kartoffelchips
Søde mundfulde i en lækker dip.

Til 2 personer 

Ingredienser

2 store søde kartofler, 
skrællet

Isvand (vand med 
isterninger)

2 spsk. olivenolie/smeltet 
kokosolie uden smag

Salt

Sådan gør du: 

Brug en mandolin eller skarp kniv til at skære 
søde kartoflerne i tynde 2 mm skiver. 

Læg skiverne i en skål, hæld isvand over, og lad 
dem stå i vandet i 20 minutter.

Sæt ovnen til 200 grader.

Rens søde kartoffelskiverne og dup dem tørre med 
et viskestykke. Fordel olie på skiverne. Læg dem 
på to bageplader med bagepapir i et jævnt lag.

Bag skiverne i 20 minutter, og vend dem under-
vejs. Drys med salt efter bagning.

Hvis du bruger varmluft, så hold ekstra øje med 
skiverne, da de ellers kan have tendens til at 

blive sorte. 


