Pasta arrabiata

En simpel pastaret uden kød, men med masser af smag. Den er kendetegnet ved
at indeholde chili, men af hensyn til børnene – drysses chili på ved servering. Den
er ikke særlig dyr i ingredienser og fyldt med grøntsager. Sovsen med
grøntsagerne bliver blendet, så de mindste kan også være med.

Pasta arrabiata

En simpel pastaret fyldt med grøntsager og smag
1 stk løg (hakket fint )
2 stængler bladselleri (hk fint )
4 fed hvidløg (hele uden skræl )
3 spsk olie
2 ds hakket tomat (uden tilsatte krydderier )
500 g pasta (Penne, skruer, spaghetti eller lign)
1 pose Revet parmesan (eller hel friskrevet )
Evt frisk basilikum til servering
Evt 1 tsk mørk balsamico (kan sagtens undlades, hvis du ikke har det

stående )
Chiliflager til servering
Salt og peber
1. I en middelvarme pande med olie steges bladselleri, løg og hvidløg i ca 10
min.
2. Sær imens vand over til pasta og kog efter anvisningen
3. I en minihakker blendes grøntsagerne fra panden med dåse tomaterne
4. Hæld tilbage på panden og lad simre i ca. 20-30 min.
5. Smag til med salt, peber og evt balsamico
6. Vend den kogte pasta i sovsen
7. Server med chiliflager og parmesan (evt basilikum)
Hovedret
Italiensk
pasta, tomat

Mørbradbøffer i fad

Denne her ret minder til forveksling om koteletter i fad. Men hvis ikke du har
prøvet at lave der med svinemørbrad – så kan jeg virkelig anbefale det.
Kødet bliver super mørt og lækkert.
Server med ris eller kartoffelmos.

Mørbradbøffer i fad

En skøn ret i fad med det møreste kød.
1 svinemørbrad
3 spsk mel
3 tsk salt
1,5 tsk peber
3 tsk paprika
1 løg (hk fint)
2 fed hvidløg (hk fint)
100 g bacon i tern

100 g cocktailpølser
Smør/olie til stegning
1/2 liter madlavningsfløde
1 ds hakket tomater (400 g)
1 rød peberfrugt (skåret i tern)
Ris eller kartoffelmos
1. Tænd ovnen på 200 grader varmluft
2. I en pande stages baconen sprød og tages af på et fedtsugende papir
(køkkenrulle)
3. Bland mel med salt og peber i en skål
4. Skær sener af mørbraden (de hvide der er skinnende) og skær mørbraden
i 2 cm tykke skiver
5. Mas mørbraden flad med hånden og vend den i melet
6. Kom lidt fedtstof på panden og steg løg, hvidløg, pølser og paprika i ca 3-4
min ved middelvarm
7. Kom i et ildfast fad
8. Steg derefter mørbradbøfferne ved høj varme i fedtstof i ca 2 min pr side
9. Kom op i det ildfaste fad
10. I en skål blandes fløde og tomater sammen IG hældes over ingredienserne
i det ildfaste fad
11. Kom i ovnen i 25 min
12. Imens laves ris/kartoffelmos
Hovedret
dansk
Mad i fad, Svinemørbrad

Den bedste lasagne

Okay, glemt alt om Knorr og forestil dig at du spiser på en god restaurant i
Italien. Denne her lasagne kræver lidt mere tid ca. 2 timer (til at simre og få
smag) og så giver en hjemmelavet bechamel en herlig smag.
Mine drenge var også super vilde med den. Der er en del grønt i, i form af løg,
gulerødder, bladselleri og squash. Men man bemærker dem ikke, når de er hakket
fint – så bidrager de primært med at skabe en god og fyldig smag.
Til den slags lasagne her, bruger jeg også altid hakket oksekød med lidt højere
fedtprocent (omkring 15-18%). Det bidrager også til smagen.

Den bedste lasagne

Det ultimative bedste lasagne, hvor kødsovsen får lov at simre og med en
hjemmelavet bechamelsovs

Kødsovs
3 spsk olivenolie

1 løg (hk fint)
1 stor gulerod (skåret i bittesmå tern)
2 stængler bladselleri (skåret i bittesmå tern)
1 squash (skåret i bittesmå tern)
2 dl rødvin (gerne en lidt tør)
500 g hk oksekød (15-18 % fedt)
1 ds hakkede tomater (400 g)
1 spsk tomatpuré
Salt og peber

Bechamel
100 g smør
100 g hvedemel
50 g friskrevet parmesan
1 liter sødmælk
1/2-1 tsk revet muskatnød
Salt og peber

Øvrige
Lasagneplader (ca. 16 stk)
50 g friskrevet parmesan
evt 50 g koldt smør i små tern
Evt brød og salat til servering

Kødsovs
1. I en gryde ved middelvarme tilsættes olie, gulerødder, bladselleri og løg.
Lad simre 5 min
2. Kom derefter kødet i og steg til kødet er færdigstegt
3. Krydr med salt og peber
4. Hæld vinen i og lad simre igen i ca 5 min, til det meste af vinen er
fordampet
5. Nu tilsættes squash, hk tomat og tomatpuré
6. Lad simre under låg ved svagvarme i min 1 time (gerne 2)
7. Smag til med salt og peber
8. Tænd ovnen på 180 grader varmluft

Bechamel
1. Smelt smørret i en gryde ved middelvarme
2. Kom mel i og pisk godt sammen, lad “stege” ca 1 minut (så den melede
smag forsvinder)
3. Tilsæt mælk lidt efter lidt og pisk godt, så det ikke klumper
4. Skru op til middel/høj varme og pisk konstant i ca 5-7 min indtil det tykner
5. Tag af varmen og rør den revede parmesan deri
6. Smag til med muskatnød, salt og peber

Klargør lasagnen
1. Find et ildfast fad på ca. 20x 30 cm
2. Start med at komme et lag bechamel i bunden
3.
4.
5.
6.
7.

Kom nu lasagne plader i og derefter kød
Start forfra med bechamel, plader, kød osv
Jeg lavede 4 lag med lasagneplader
Efter det sidste lag lasagneplader kom jeg godt med bechamel på toppen
Derudover dryssede jeg med 50 g friskrevet parmesan og fordelte små
stykker smør
8. Bages øverst i ovnen i ca. 25 min
9. Stil herefter midterst i ovnen og bag ydeligere i 15 min
10. Tages ud og lad hvile min 10 min inden den skæres ud
Retten passer til 6-8 personer. Du kan også vælge at tilsætte bacon i små stykker
for endnu mere smag.
Hovedret
Italiensk
kødsovs, lasagne, pasta

Krydrede
oksetern,
bearnaise og fritter

grønt,

Jeg fik en ide forleden. Da jeg gik i gymnasiet arbejdede jeg i en fastfood café. Vi
solgte særligt én ting, såkaldt “pindebøf”. Det var oksekød der blev kort
friturestegt og rullet i en spicy krydderiblanding. Man fik en pind med og kunne
med pinden dyppe kødet i bearnaisen. Tilbehøret var pommes fritter, bearnaise
og salat.
Opskriften var hemmelig, men jeg er kommet frem til en, som minder meget om.
En super nem og lækker ret. Pommes fritter kan evt erstattes af bagt kartoffel
eller flute.

Krydrede oksetern, grønt og bearnaise

En lækker ret med ''rødder'' fra Struer
600 g oksekød i tern (skåret ud eller ribeye du selv skære ud)
3 spsk olie
2 spsk smør

3 fed hvidløgsfed (2 hk fint og 1 i skiver)
ca. 16 store cocktailtomater
1 pakke Bimi ((også kaldet asparges broccoli))
Salt og peber
1 bøtte bearnaise (ca. 300 g)
800 g frosne pommes fritter

Krydderi blanding (til kødet)
1 spsk sød paprika
1/2 tsk cayennepeber
1,5 tsk salt
1/4 tsk stødt peber
1/2 tsk chilipulver (stødt eller flager)
1 tsk løgpulver
1,5 tsk hvidløgspulver
1 tsk timian
1/2 tsk oregano
1 tsk brun farin
1. Tænd ovnen på 190 g varmluft
2. Skyl asparges broccolien og skær det nederste af stokken af. Halver de
store af dem
3. Kom asparges broccoli samt de skyllede tomater (gerne med stilk) i et
ildfast fad
4. Hæld en 1 spsk olie over, fordel hvidløgsskiverne og drys med salt og
peber
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Steg i ovnen i ca 35 min
Pommes fritterne steges også i ovn (efter anvisning på pakken)
Bland alle ingredienserne til marinade sammen i en skål
Vend kødet i krydderi blandingen, så den er godt dækket
Varm en pande med 1 spsk olie godt op
Steg 1/2 af kødet 2-3 min og tag af og gentag med det sidste kød
Derefter skrues ned til middelvarme og kommes smør på panden sammen
med de 2 hakkede fed hvidløg, når smøret er smeltet tages det af varmen
12. Kom kødet på panden og vend i det varme smør

13. Server straks med grøntsager, kold bearnaise og fritter
Hovedret
bearnaise, oksekød

Jordskokke risotto

Jeg havde længe haft lyst til at lave noget med jordskokker. Det er lidt overset
rodfrugt og det er en skam, for den er skøn og tilføjer en skøn cremet og
nøddeagtig smag.
Du kan sagtens laver en mere simpelt udtage uden tigerrejer og jordskokkechips.
Men har du aldrig lavet jordskokkechips, så snyd ikke dig selv! De er
vanedannende gode.

Jordskokke risotto

En dejlig risotto med jordskokker i samt sprøde jordskokke chips
500 g jordskokker
2 stk skalotteløg (hk fint)
3 stilke frisk timian
2 spsk olie
400 g risottoris
2 dl hvidvin
11- 12 dl vand

2,5 terning hønsebouillon
1 håndfuld frisk spinat (skyllet)
Salt og peber
1 dl friskrevet parmesan (og lidt til servering)
evt 200 g frosne tigerrejer med skal (optøede)

Jordskokkechips
200 g jordskokker
1 liter solsikkeolie
salt

Jordskokke chips
1. Skræl jordskokkerne og skær dem i papirtynde skiver
2. Kom olien i en gryde og varm op til der begynder at komme bobler fra
bunden (det skal ikke koge)
3. Jeg rester altid 1 jordskokkeskive for at tjekke varmen. Den skal blive
gylden på nogle minutter, vend undervejs
4. Når den er gylden, tages den op med en hulsi på køkkenrulle og drysses
straks med lidt salt

Risotto
1. Skræl jordskokkerne og skær i små tern på 0,5 x 0,5 cm. (De giver lidt bid
i retten. Ønsker du ikke det, kan du også rive dem groft)
2. Kom olie i en gryde og svits løg, timian og jordskokker i 2-3 minutter
3. Kom risene i og steg under omrøring i ca 2 min
4. Tilsæt vinen og lad den koge indtil det meste af vin er kogt ind
5. Hæld 600 ml vand og 2,5 hønsebouillon terning i, lad simre ved
middelvarme og rør jævnligt
6. Tilføj mere vand lidt efter lidt
7. Smag på risene undervejs ift hvornår de er færdige
8. Lige inden du tager risottoen fra varmen tilsættes den friske spinat og
parmesan
9. Smages til med salt og peber
10. Kom smør på en pande og steg rejerne i ca 1 min pr side
11. Server risottoen med jordskokkechips, tigerrejer og friskrevet parmesan

Hovedret
jordskokker, risotto

Svenske kødboller (a la Ikea)

De fleste har nok smagt en portion kødboller fra Ikea med flødesovs, tyttebær og
kartoffelmos. Jeg har forsøgt at lave mine egen version af den klassiske ret. Jeg
valgte at servere en simpel kålsalat til af rødt spidskål, appelsiner og
græskarkerner.

Svenske kødboller (a la Ikea)

Hvis du elsker de ikoniske kødboller, men gerne vil undgå en tur i Ikea – så er her
opskriften på en hjemmelavet version

Kødboller (ca 24 stk)
500 g kalv/flæsk
1 stk løg (skrællet og revet fint)
2 fed hvidløg (skrællet og revet fint)
1 stk æg
0,75 dl panko rasp (eller alm)
0,5 dl mælk

1 tsk salt
1/2 tsk peber
Olie til stegning

Flødesovs
50 g smør
3 spsk hvedemel
1 terning oksebouillon
5 dl vand
1 dl fløde (piskefløde eller madlavnings)
1/2 tsk dijonsennep
Salt og peber
evt kulør

Kartoffelmos
1 kg kartofler (skrællet og evt halveret hvis de er store)
25 g smør
1 dl mælk
Salt og peber
evt lidt stødt muskatnød

Øvrigt
Tyttebærmarmelade

Kødboller
1. Bland alle ingredienser i en skål (pånær olie) og rør det godt sammen med
en ske
2. Hvis muligt, så lad farsen stå og hvile 5-10 min
3. Form til ca 24 ensartede boller
4. Varm olien ved moderat varme i en pande og steg kødbollerne ca 6-7 min,
til de er gennemstegte
5. Stil fra på en tallerken (gem panden til at lave sovs med)

Kartoffelmos
1. Kom kartoflerne i en gryde og dæk dem med usaltet vand, koges indtil
kartoflerne er møre
2. Hæld vandet fra, kom smøret i gryden og mas med en kartoffelmoser
3. Tilsæt mælken lidt efter lidt indtil de har den ønskede konsistens
4. Smag til med salt, peber og evt muskatnød

Flødesovs
1. Smelt smørret i panden (som du stegte kødbollerne på)
2. Kom melet deri og pisk sammen, steges i ca 1 min (så den melede smag
forsvinder)
3. Hæld langsomt vandet i og pisk godt sammen
4. Mas bouillonterningen deri
5. Tilføj fløde og sennep og lad det koge op under jævnlig omrøring og indtil
det tykner
6. Tag af varmen, smages til med salt og peber
7. Brug evt kulør for mørkere farve
8. Server sovsen med kødbollerne i, kartoffelmos og tyttebær
Hovedret
Svensk
flødesovs, kartoffelmos, kødboller, mos

Tigerrejer, flødesovs og frisk pasta

Herhjemme elsker vi tigerrejer. Idag blev det til en dejlig cremet pastaret med
tigerrejer.

Ingredienser (4 personer)
400 g tigerrejer, optøede frosne rå med skal
5 spsk smør
3 fed hvidløg
1 skalotteløg, hk fint
2 dl vand
1,5 spsk flydende fiskefond (eller 1 hønsebouillon terning)
2 dl hvidvin (jeg brugte en halvtør)
1 1/4 dl piskefløde
1-2 spsk jævner
400 g frisk pasta
Salt og peber
Frisk persille/dild til servering, hk fint
Chiliflager til servering, hvis du kan lide det stærkt

Fremgangsmåde
Pil skrællen af rejerne (men lad evt halen sidde tilbage, hvis du vil have
det visuelle med). Fjern evt tarme
Krydr rejerne med salt og peber
Smelt 3 spsk smør på en pande med 1 presset fed hvidløg og steg rejerne
i et par minutter. Til de er stegte og lyserøde
Tag rejerne op i en skål
Sæt vand over til pasta og kog efter anvisningen

Kom 2 spsk smør i panden og steg løg og hvidløg i 1 minuts tid.
Tilføj bouillon, vand og hvidvin og lad småsimre i ca. 6 min
Kom jævner i og lad småkoge et par minutter til det tykner
Tilsæt fløden og smag til med salt og peber
Vend den kogte (siede)pasta i sovsen sammen med rejer
Server med friske urter og evt chili

Simreret med okse, tikka masala
og kokosmælk

Når det blæser, regner og er koldt udenfor – findes der så noget bedre end
simremad. Mad der bare har stået og passet sig selv, med det saftigste kød og
propfyldt med smag. Nej vel?!
Denne ret er smagfuld med tikka masala som bærende krydderblanding sammen
med skønne møre oksekødstern og cremet kokosmælk.
Kan også laves simre i stegeso (fremfor gryde) i ovnen ved 160 grader varmluft i
ca. 5 timer.

Simreret med okse, tikka masala og
kokosmælk

Denne ret er smagfuld med tikka masala som bærende krydderblanding sammen

med skønne møre oksekødstern og cremet kokosmælk.
3 spsk smør
1 spsk friskrevet ingefær
2 spsk tikka masala krydderi (købte i menu)
1 kg oksegrydesteg (af tykkam, skåret i store tern)
1 ds hakket tomat
250 ml grøntsagsbouillon
250 ml kokosmælk
2 stk gulerødder
1-2 spsk majsstivelse
Smages til med salt (peber og sukker)
Ris (naanbrød og evt frisk basilikum til servering)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Varm 1 spsk smør i en gryde og brun 1/2 af kødet af i ca 3-4 min. Tag op
Varm det resterende kød i 1 spsk smør og tag op
Varm 1 spsk smør og steg ingefæren i 1 min
Tilføj tikka masala og steg yderligere i 1 min
Kom ds tomat, bouillon og kød i gryden
Lad simre i 3-4 timer , indtil kødet er godt mørt
Med ca. 1 time tilbage tilføjes gulerødderne
Kog risene og lun brødene
Ca 10 min før servering tilføjes majsstivelse/jævner og kokosmælk
Smages til med salt, peber og sukker
Drys evt frisk basilikum over

Hovedret
gryderet, kokosmælk, oksekød, simreret

Tærte med broccoli og bacon

Tærte er noget de fleste kan lide, store som små. Og det er oveni købet ret nemt
at lave- især hvis du ikke vælger at lave din egen dej.

Tærte med broccoli og bacon

En skøn tærte, som er et hit for store og små. Server eventuelt med en lækker
frisk salat, vi får ofte råkost
1 stk færdigrullet tærtedej (gerne fuldkorn)
200 g bacon i tern
1/2 stk broccoli (skåret i små buketter)
1 stk løg (finthakket)
4 stk æg
1 dl madlavningsfløde 9%
1 dl creme fraiche 18%
1 tsk salt
1/2 tsk peber
100 g revet ost

1. Tag tærtedejen ud af køleskabet og lad hvile i ca. 10 min
2. Beklæd en springform på 24-27 cm med bagepapir og tænd ovnen på 180
grader
3. Kom tærtedejen i formen og prik bund og sider med en gaffel
4. Forbag i ovnen i ca.10-12 min.
5. Imens steges bacon på panden nogle minutter, derefter tilføres broccoli
og løg og svitses med i et par minutter mere
6. Find en skål og pisk æg, madlavningsfløde, creme fraiche, salt og peber
sammen.
7. Fordel bacon og grøntsagerne fra panden på den forbagte bund.
8. Hæld æggemassen over
9. Drys osten på og bag i ovnen 20-25 min, til dejen og osten bliver gylden.
10. server med salat (Eks rødbede råkost med æble og gulerod)
Hovedret
æg, bacon, broccoli, tærte

