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Kidneybønnemos med kastanjer/tapas snack  - 6 personer 

Det skal du bruge: 

1ds. kidneybønner 

8 stk. kastanjer, gerne optøet fra frost 

2 fed hvidløg 

Saft og skal af ½ økologisk citron 

1-1,5 spsk. salt 

Lidt peber 

1 tsk. stødt spidskommen 

2 spsk. olie 

Lidt vand 

Sådan gør du: 

Skyl bønnerne og blend dem med kastanjer og alle øvrige ingredienser. 

Tilsæt lidt vand så mosen for den rette tykkelse. 

Nordisk rejesalat med peberrod og æbler - 4personer 

Set skal du bruge: 

150g rejer 

1 dl skyr 

1 dl peberrodssalat 

Skal og saft af ½ citron 

1 æble efter sæson (evt. Sunrise øko) 

Karse 

Salt og peber 

Sådan gør du: 

Dræn rejerne. Vend skyr med peberrodssalat, citron, karse små æbler i tern samt 
rejer. 

Smag til med salt og peber. 
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Rugbrøds Nutaaq torsk med frilandsmayo (snacks) Kohberg -  4 
personer 

Det skal du bruge: 

2 stk. Nutaaq torskefileter 

100g rugbrødsrasp – (blend rugbrød fra Kohberg fint i blender) 

1 æg 

50g Real mayo 

Dild 

Sådan gør du: 

Tø torskefileterne og skær fileten i 6 stk. 

Panèr  fisken i æg og rugbrødsrasp. 

Serveres med mayo og pyntes med dild 

Svampetærte med anamma vegofars - 6personer 

Det skal du bruge: 

300 g blandede svampe efter sæson 

500 g anamma vego fars 

300 g almindelige løg 

1 dl quinoa mel 

4 stk. æg 

Salt, peber 

Olie til stegning 

Sådan gør du: 

Karamellisèr løgene. 

Steg svampene. 

Tø vegofarsen. 

Bland alle ingredienserne sammen – smag til med salt og peber. 

Fordel blandingen i en form. Bag tærten i ovn ved 180o.               
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Syltede rødløg 

Det skal du bruge: 

2 stk. rødløg 

2dl eddike 

1,5 dl sukker 

Sådan gør du: 

Kog eddike og sukker lagen sammen til en lage. 

Skræl løgene og skær dem i både. 

Løgene vendes i den kogende lage og tages af varmen. 

Lad løgene sylte i lagen.                     

Citronmayonaise 

Det skal du bruge: 

3 stk. pasteuriserede æggeblommer 

2 spsk. hvidvinseddike 

1 dl citronolie fra Lehnsgaard 

Salt og peber 

Sådan gør du: 

Pisk æggeblommer og eddike godt sammen. 

Tilsæt olie under piskning. 

Smag til med salt og peber 
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Grødbrødssandwich med grønkålpesto og ristede solsikkekerner - 4 
stk. 

Det skal du bruge: 

4 stk. grødbrød fra Kohberg 

Revet gammelknas 

2-3 stk. tomater 

100 g grønkål 

50 g solsikkekerner 

Olie 

Salt 

Sådan gør du: 

Blend de ristede solsikkekerner med et fed hvidløg ,olie, salt og grønkål til en pesto. 

Smør grødbrød med pesto, skårede tomater, revet gammelknas. 

Læg sandwichen sammen. 

Rist den i ovnen 180o i cirka 5 min. 

Serveres lune 

Musli barer med mørk chokolade og tranebær – 12 stk. 

Det skal du bruge: 

125 g mandler 

75 g groft hakkede mandler 

75 g tørrede tranebær 

50 g græskarkerner 

10 g chiafrø 

15 g branflakes 

50 g mørk chokolade 

1 spsk. hørfrø 

4 spsk. lys sirup 

1 spsk. peanutbutter 
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Sådan gør du: 

Bland alle de tørre ingredienser. 

Smelt sirup og peanutbutter g vend det sammen med nøddeblandingen. 

Beklæd en form og pres massen sammen i den. 

Bages i 10 min.  ved 160o . 

Køles af og skæres i 12 stk. barer. 

� �7



OPSKRIFTER FRA 
MAD TIL MANGE EVENT 

EFTERMIDDAGSKAGE 
 

� �8



Jordskokkekage med toppings af skyrcreme og persillesukker 

Det skal du bruge: 

120 g smør 

180 g sukker 

2 æg 

200 g blendet purè af kogte og skrællede økologiske jordskokker 

180 g hvedemel fra Aurion 

1 tsk. bagepulver 

Sådan gør du: 

Pisk æg og sukker helt hvidt. 

Smeltet smør og jordskokkepurè vendes i. 

Mel og bagepulver blandes,  sigtes og vendes i. 

Dejen hældes i smurte forme og bages ved 160o  i ca.25-30 min. eller indtil de slipper 
en træpind. 

Toppings - Skyrcreme 

Det skal du bruge: 

½ dl  piskefløde. 

½ dl  økologisk skyr 

½ vaniljestang. 

Sådan gør du: 

Pisk fløden sammen med vanilje,  vend skyr i og fordel det på kagerne. 

Persillesukker: 

Det skal du bruge: 

½ dl skyllet og tørret persille 

½ dl sukker 

Sådan gør du: 

Blend persille og sukker sammen. 

Drysses oven på jordskokkekagerne.
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Confiteret kyllingeoverlår med knoldselleripuré, bagte, farvede beder 
og frisk salat med bær – 10 personer 

Det skal du bruge: 

10 stk. kyllingeoverlår 

1 kg andefedt 

1 bdt. timian 

5 stk. knoldselleri 

1 dl fløde 

100 g smør 

2 kg farvede beder 

1 lille stk. høvlet peberrod 

1 stk. frisésalat 

1 bk. bulls blood 

1 bk. feldsalat 

2 bk. brombær 

1 lille blok feta 

100 g saltede mandler 

Hindbærvinaigrette 

Sådan gør du: 

Kyllingeoverlår lægges i en gastrobakke med andefedt, laurbærblade, peberkorn og 
timian. 

Tilberedes ved 165O til en kernetemperatur på 65O. 

Derefter tages kyllingeoverlårene op og lægges på en gastroplade, hvorefter de bages 
ved 230O til skindet er sprødt. 

Knoldselleri pakkes ind i stanniol med salt og bages møre ved 180O i ca. 1 time. 

Efterfølgende skrælles knoldsellerien og blendes til en glat puré med lidt smør og 
fløde. Smages til med salt & peber. 

Bederne bages møre med skræl på 140O og 50% damp. 

Efterfølgende pilles de, skæres i både og vendes i en gastrik lavet på 
hindbærvinaigrette. 

Al salat skylles og vendes i en vinaigrette, toppes med friske brombær, og feta 
brækket i stykker samt saltede mandler. 
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Muslingesuppe med fritter og dip – 10 personer 

Det skal du bruge: 

4 ds.  Limfjordsmuslinger 

4 hakkede skalotteløg 

6 fed hvidløg 

2 gulerødder i tern 

2 porrer i ringe 

2 tsk. finthakket chili 

2 tsk. finthakket ingefær 

1 bdt. finthakket dild 

6 stænger estragon 

Skal fra 1 citron 

Saft fra 2 citroner 

200 g smør 

2 dl hvidvin 

4 dl skaldyrsfond 

4 dl fløde 

1 kg sødkartofler 

Dijonaise og chilimayonaise 

Sådan gør du: 

Alle grøntsager sauteres godt uden at tage farve. 

Derefter tilsættes hvidvin og skaldyrsfond. 

Derefter tilsættes fløde og efterfølgende smør. 

Muslingerne tilsættes. 

Retten smages til med dild, estragon og citronskal samt saft. 

Sødkartoflerne vaskes og skæres i strimler. 

Vendes med olie, salt, peber og lidt kanel. 

Bages møre i ovn ved 175O  i ca. 30 min. 

Fritterne serveres med dijonaise og chilimayonaise 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Braiseret Svinebryst med knuste kartofler, spidskål og karotter – 10 
personer 

Det skal du bruge: 

2 kg svinebryst 

2,5 kg kartofler 

2 bdt.  finthakket løvstikke 

1 bdt.  finthakket persille 

1 bdt.  finthakket kørvel 

12 stk. finthakkede skalotteløg 

200 g brunet smør 

Ca. 500 g smør 

1 stk. spidskål 

250 g karotter 

1 bdt. karse 

1 l demiglace 

Rosa peber 

5 dl hvidvin 

1,5 dl hvidvinseddike 

Citrusvinaigrette 

Dijonsennep 

Rub (sennepsfrø, fennikelfrø, korianderfrø) 

Ristede og hakkede hasselnødder 

Sådan gør du: 

Svinebryst pakkes i vakuumpose med demiglace og stængler fra urterne. 

Tilberedes ved 80O i ca. 6 timer. 

Kartoflerne bages møre og sprøde ved 200O 

Knuses med brunet smør, dijonsennep, halvdelen af skalotteløgene, rosa peber, 
persille og løvstikke. 

Spidskålen grilles i passende stykker med citronvinaigrette og olie. 

Karotterne sauteres og rulles i en rub af: karse, hasselnødder, sennepsfrø, 
korianderfrø og fennikelfrø 
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Beurre Blanc med urter: 

Den anden halvdel af skalotteløgene kommes i en gryde med hvidvin og 
hvidvinseddike og reduceres til det halve. 

Monteres med smør. 

Smages til og vendes med kørvel og løvstikke. 

Rugbrødscrunch – 10 personer 

Det skal du bruge: 

250 g rørsukker 

4 æggeblommer 

2 spks. koldt vand 

130 g rugbrød 

2 spks. hvedemel 

2 spks. kartoffelmel 

2 spks. god kakao 

2 tsk. bagepulver 

120 g hasselnødder 

5 æggehvider 

Sådan gør du: 

Pisk sukker og æggeblommer. 

Blend rugbrødet så fint som muligt. 

Rist nødderne på en varm pande, og blend dem meget fint. 

Bland rugbrød, hvedemel, kartoffelmel, kakao, bagepulver og nødder i en skål. 

Vend blandingen i æggesnapsen. 

Pisk æggehviderne stive og vend dem derefter forsigtigt i dejen. 

Bages ved 200o  i 10-14 minutter. 

� �14



Æblesorbet – 10 personer 

Det skal du bruge: 

250 g æblesaft 
37 g 
100 g sukker 
glukose 
½ blad gelatine 

Kaffemousse – 10 personer 

Det skal du bruge: 

500 g mascapone 
6 stk. æggeblommer 

150 g sukker 

5 dl piskefløde 

2 dl stærk kaffe 

4 blade husblas 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Se også en video fra dagen her

https://vimeo.com/237917469
https://vimeo.com/237917469

