Karrysuppe med kylling og ris

Når det er mørkt og koldt udenfor, så er det altså helt perfekt med en suppe at
lune sig på. Suppen er nem at lave og forholdsvis budgetvenlig. Du kan undlade
citrongræs, hvis ikke du kan få det og tilføje et skvæt citronsaft i stedet for.
Suppen har et asiatisk strejf fra både citrongræs, ingefær, kokosmælk og
koriander. Kan serveres som den er eller med lidt flute til.

Karrysuppe med kylling og ris

En super cremet suppe med et strejf af asien
1 stk. løg (hakket fint )
1 spsk frisk ingefær (hakket fint)
1 stk. stang citrongræs (yderste blad fjernet, og hakket fint)
1 stk. æble (hakket fint)
1 spsk. karry
Olivenolie til stegning
1 ds. kokosmælk

2,5 dl madlavningsfløde (8 eller 15 % )
5 dl hønsebouillon
300 g kyllinge inder filet/bryst (skåret i tynde strimler/små tern )
Salt og peber
200 g kogte ris
Frisk koriander
1. Kog risene efter anvisningen (medmindre du har en rest klar)
2. Kom olie i en gryde og svits løgene i ca. 3 min
3. Tilføj nu ingefær, æble, citrongræs og karry og steg 1 min.
4. Hæld kokosmælk og hønsebouillon i gryden og lad simre ved lavmiddelvarme ca. 10-15 min
5. Kom kyllingen i gryden og lad den koge med til den er færdigtilberedt
(afhænger meget af hvor store stykker kylling det er). Men det tager blot
3-4 min.
6. Smag til med salt og peber
7. Server med ris og evt. frisk koriander til
En super ret at få brugt en rest kolde ris på. Ris kan også erstattes af kikærter,
pasta eller kartofler.
Suppe
Karry, kokosmælk, kylling, ris, suppe

De sprødeste kyllingenuggets

Er du vild med kyllingenuggets, så skulle du prøve at lave dine egne. Med denne
opskrift får du de lækreste og super sprøde nuggets. Jeg kan bedst lide at stege
mine i fedstof på panden, men skal du spare på kalorierne, så kan du også bage
dem i ovnen ved 180 grader i ca. 12-15 min (sprøjt dem evt. med en anelse olie)
eller i en airfryer.
Jeg serverede dem med en grønkålssalat, kogte pasta og en lækker dip (pesto,
haydari, aioli, chilisovs eller lign.)

De sprødeste kyllingenuggets

Lav dine egne lækre nuggets, som slår take away versionen
2 stk kyllingebryster (ca. 400 g)
2 stk æg (pisket sammen )
1,5 dl mel
1 tsk salt
1/2 tsk peber

75 g tortilla/nachos chips
1 dl rasp
Fedtstof til stegning
1. Skær kyllingebrysterne ud i tynde skiver (ca. 0,5 cm i tykkelsen)
2. Gør klar til panering
3. Pisk æggene sammen i en skål
4. I en tallerken blandes mel, salt og peber sammen
5. Kom chipsene i en frysepose og knus dem med en ske eller hånden, så
stykkerne er rimelig små (men det er fint der er nogle lidt større flader
også). Bland chipsene med raspen og kom i en tallerken
6. Dyp nu kyllingestykkerne rundt i melet, dernæst æg og til slut rasp/chips
blandingen
7. Steg i fedtstof på en pande ved middelvarme i ca. 2 min pr side.
Hovedret
kylling, nuggets, tortillachips

Pasta med salsiccia, mascarpone
og tomat

En lækker cremet pastaret, som smager skønt. Den kræver få ingredienser.
Salsiccia er en mild krydret italiensk pølse, som giver god smag (jeg køber min i
SuperBrugsen, men har også hørt at de kan købes i meny).

Pasta med salcissia, mascarpone og tomat

En skøn og hurtig pastaret
400 g Fettucine
Olie til stegning
2 fed hvidløg (hk fint )
1 stk løg (hk fint )
20 stk cherrytomater (halveret )
3 dl hvidvin
250 g mascarpone ((kan erstattes med Naturel flødeost))
1,5-2 dl kogevand (fra pastaen)

300 g salsiccia (taget ud af skindet og skåret i små stykker )
Salt og peber
Evt frisk basilikum og revet parmesan til servering
1. Kog pastaen efter anvisningen
2. I en pande med olie svitses løg, hvidløg og salcissia i ca 3 min
3. Tilsæt vin og tomat og lad simre i ca 5 min
4. Tilsæt mascarpone og kogevand. Smag til med salt og peber
5. Vend pastaen med det øvrige i panden
6. Server straks og evt med frisk basilikum og parmesan
Hvis du ikke kan skaffe Salsiccia, så kan du bruge bacon eller chorizo i stedet for.
Hovedret
hvidvin, mascarpone, pasta, salsiccia

Kylling i ovn med mozzarella og
parma

På den her måde får du den mest saftige kylling med god smag. Derudover er den
super nem at lave. Server gerne med bådkartofler eller pasta samt grøn salat.

Kylling i ovn med mozzarella og parma

Saftige kyllingebryster med smeltet ost
4 stk kyllingebryster
8 skiver parmaskinke
1 stk frisk mozzarella (skåret i 8 tynde skiver )
salt og peber
1. Tænd ovnen på 200 g varmluft
2. Krydr kyllingen med salt og peber. Placer 2 skiver mozzarella på hvert
kyllingebryst

3. Vikl 2 stykker parmaskinke om hvert bryst
4. Lig i et ildfast fad og steg i ovnen ca 30 min. (Tiden afhænger af hvor tyk
kyllingebrysterne er. Så test evt en)
Hovedret
kylling, mozzarella, parmaskinke

Pastaret med champignon, kylling
og soltørret tomat

Er du til en cremet og smagfuld pastaret, så er denne lige noget for dig.

Pastaret med champignon, kylling og
soltørret tomat

Smagfuld pastaret
300 g kyllingebryst eller inderfilet (skåret i mindre stykker/tern)
Smør eller olie til stegning
1 stk løg (hakket fint )
3 fed hvidløg (hakket fint )
10 stk champignon (renset og skåret i skiver )
1/2 dl soltørret tomater (hakket fint )
1/2 l madlavningsfløde 8%
1 tsk tørret timian
Evt kulør

1/2 dl kogevand fra pastaen
1 terning hønsebouillon
80 g frisk spinat
400 g parpadelle (eller anden pasta eks spaghetti )
Evt frisk oregano og parmesan til servering
1. Kog pastaen efter anvisning på pakken
2. I en pande med lidt smør/olie steges løg og champignon i ca 5 min ved
middel/høj varme
3. Tilsæt nu kylling og hvidløg. Lad kyllingen blive brunet på begge sider i
ca. 2 min pr side
4. Tilsæt soltørret tomat, bouillon og madlavningsfløde. Lad simre ved
middelvarme i ca. 8-10 min.
5. Smag til med salt og peber. Kom evt. kulør i for mere brun farve. Vend
spinaten rundt.
6. Vend pastaen med det øvrige og server evt med friske urter og parmesan
Hovedret
champignon, kylling, pasta, soltørret tomat

Kyllingegryde á la Trine

En dejlig nem hverdagsret, som jævnligt var på bordet under min studietid. Du vil
nemt kunne vytte frmtsgaene ud wller komme enndu flere i

Kyllingegryde á la Trine

Lækker pastaret på bare 20 minutter
500 g pasta (jeg brugte sløjfer )
400 g kyllingebryst/inderfilet (skåret i mindre stykker )
1 pose champignon i skiver (eller 10 champignon skåret i skiver )
100 g hvidløgs flødeost
1,5 dl madlavningsfløde 9%
100 g bacon i tern
2 stk porre (skåret i ringe )
1 stk løg (hakket fint )
Evt frisk rucola, ærtespire eller lign til servering
Olie/smør til stegning
Salt og peber

1. Kog pastaen efter anvisningen
2. I en pande steges bacon, løg og kylling og tages op.
3. Kom lidt fedtstof på panden og steg champignon samt pore på panden
4. Tilsæt kødet igen, fløde, ost, salt og peber
5. Vend pastaen deri og server evt med frisk grønt på toppen
Hovedret
bacon, champignon, flødeost, hvidløg, kylling, pasta

Risengrød under dynen

At lave risengrød under dynen, er en metode jeg husker fra min barndom. Det er
en metode lige efter mit hoved (eller nærmere tålmodighed), fordi man kan undgå
at stå og røre rundt i lang tid på komfuret.
Der har været snak om at der kan danne sig bakterier ved denne
tilberedningsmetode. Nu har jeg læst op på det, hvis du koger grøden op, pakker
godt ind og lader stå i 1 time – så skulle det være fint.
Du frarådes at lade den stå i mere end 2 timer ift at temperaturen bliver lavere og
det kan resultere i bakterier.

Risengrød under dynen

En skøn risengrød, som bliver lavet færdig under dynen
2 dl vand
400 g grødris
2 liter sødmælk
salt

Til servering: smør, kanelsukker og evt. rød saft
1. I en stor tykbundet gryde koges vandet op
2. Tilsæt ris og kog ydeligere et par minutter
3. Hæld mælken i og varm op indtil det koger. Under jævn/konstant
omrøring (det er vigtigt at det bobel koger)
4. Kom låg på gryden og pak ind i 2 håndklæder og til slut en dyne
5. Efter 1 time tages den ud af dynen igen. Rr godt rundt, du kan evt give
kort opkog igen inden servering
6. Server med smørklat, kanelsukker og evt rød saft
Hovedret
jul, kanel, risengrød

One pot baconsuppe

En super smagfuld suppe, som er nem at lave og forholdsvis billig i ingredienser.
Mine drenge på 5 år er ikke altid de store suppe fans, men denne spiste de det
hele af!

One pot baconsuppe

En nem smagfuld suppe for hele familien
3 ds hakket tomater
2 stk løg (hk fint )
3 fed hvidløg (hakket fint )
3 stk gulerødder (skåret i små tern )
2 stk porre (skåret i ringe )
2 spsk olie
400 g bacon i tern
2 tsk tørret timian
1 tsk tørret rosmarin
3 terninger Grøntsags bouillon

1,8 liter vand
200 g pastahorn
2,5 dl fløde (jeg brugte piskefløde )
salt og peber
evt flute til servering
1. I en gryde med olie svitses løg og hvidløg er par minutter
2. Tilsæt bacon, gulerødder og porer og svigs til baconen er stegt
3. Tilsæt vand, bouillonterninger, timian, rosmarin, salt, peber og dåse
tomater
4. Kog op og lad småsimre under låg i ca. 15-20 min
5. Hæld suppehornene i og lad koge indtil de er al dente (gerne med lidt bid,
da de vil koge videre i den varme suppe)
6. Tilsæt til slut fløden og smag til med slat og peber
7. Server evt med flute
Hvis du planlægger suppen til 2 dage, så vil jeg anbefale du koger suppehornene
for sig. De vil ellers suge meget af væden fra suppe og mere blive en pastaret end
suppe.
Fløden kan sagtens undlades eller erstattes af creme fraiche, creme fine eller
lign.
Suppe
bacon, one pot, pasta, suppe, tomat

Kylling og grønt i fad

En dejlig nem hverdagsret, som er smagfuld uden at være for kraftig i smagen.
Det betyder, at hele familien kan være med. Du kan nemt bytte ud i grøntsagerne
og eks erstatte squash med gulerødder eksemplvis.

Kylling og grønt i fad

En nem hverdagsret for hele familien
1 bøtte minimajs (skåret i minder stykker )
1 stk peberfrugt (skåret i grove tern )
1 stk squash (skåret i mindre tern )
2 fed hvidløg (hk fint )
3 tsk karry
salt og peber
400 g kyllingebryst (skåret i mindre stykker )
1/2 dl sød chilisovs
1/2 liter Madlavningsfløde
Olie til stegning

1 tsk sukker
Ris til servering
Evt. Frisk koriander
1. Tænd ovnen på 200 grader varmluft
2. I en pande med olie svitses kyllingen nogle minutter sammen med karryen
3. Hæld kyllingen op i et ildfast fad sammen med alle grøntsagerne og
hvidløget
4. I en skål blandes fløde, sød chilisovs og sukker. Smag til med salt og
peber
5. Hæld blandingen over ingredienserne i fadet
6. Kom i ovnen i ca. 25 min (tjek evt et stykke kylling, det afhænger af
størrelsen)
7. Imens koges risene
8. Server evt med frisk koriander
Hovedret
grønt, kylling, Mad i fad

