
 

Af Eline Lange Hansen  

AKA Gulerodskrigeren 

 

Opskrifter til online foredrag om klimakærlig 

familiemad for Caritas 29. marts 2022 

 

Dukkah  

Dukkah er en marokkansk blanding af ristede nødder og krydderier. Det er 

en min absolutte yndlings topping - mine børn siger at det får alt til at 

smage af chips. Genialt. Jeg drysser det på suppe, kolde, kogte 

kartofler, salat – alt hvad der trænger til knas og krydderier. 

Oprindeligt serveres det med brød, som man dypper i olivenolie og 

derefter i dukkah’en.     

 

Du skal bruge:  

1 spsk. hele korianderfrø 

1 spsk. hel spidskommen 

1/2 dL sesamfrø 

1/2 dL mandler (solsikkefrø, hasselnødder eller en blanding af de nødder 

du har i skabet)  

1,5 spsk. Flagesalt 

Lidt friskkværnet peber 

 

Sådan gør du  

  

1. Rist mandlerne på en tør pande ved middel varme, indtil de er 

blevet lysebrune. Hak dem fint, og kom dem i en skål. 

2. Rist sesamfrø indtil de har taget farve og begynder at dufte og 

hoppe. Kom dem ned til mandlerne.   

3. Rist spidskommen og koriander indtil de dufter. Kom dem i en morter 

eller minihakker og knus dem.  

4. Bland nødder, krydderier og salt sammen.  

5. Server og gem resten i et lufttæt glas.  
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Grøn Sushi  

Herhjemme er sushi den absolutte livret, og vi elsker at lave det selv. 

Jeg bruger bare grødris, men du kan sagtens opgradere og købe rigtige 

sushiris. Jeg putter alt muligt indeni og er inspireret af den koreanske 

ret ”Kim Bap”. Her ruller man marinerede ris ind i noritang, ligesom i 

japan, men man putter kogt skinke, kimchi (fermenteret, krydret kål) og 

pølse i. Hvis man slipper normerne lidt, kan det på den måde blive en 

glimrende tøm-køleskabet ret.  

For det meste fylder jeg min sushi med frugt og grønt. Jeg tager hvad 

sæsonen har at byde på, og så skærer jeg det i helt tynde stave og 

organiserer et lille saml-selv-sushi bord. Derefter hjælper børnene med 

at rulle deres egne maki-ruller. Jeg har ikke alverdens udstyr – man kan 

sagtens bare bruge et stykke bagepapir i stedet for sushimåtter. 

Mine børn synes desuden, at det er ret fedt at få maki-ruller, som ikke 

er skåret ud (altså en slags sushi-durum) eller sushi sandwich med på 

madpakke.  

 

Du skal bruge  

Ris: 

5 dl grødris  

8 dl vand  

 

Marinade:  

1 tsk salt 

5 spsk risvinseddike  

2 ½ spsk sukker  

 

Fyld:  

1 gulerod 

½ agurk 

½ mango 

Lidt kål 

Lidt porre  

2 spsk ristet sesam  
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Eventuelt nogle fyldige smagsgivere: miso, gomadressing, wasabi, smøreost 

naturel, silketofu, kimchi eller hvad du nu kan finde på.  

Desuden:  

8 plader nori-tang 

 

Til servering: 

Wasabi  

Syltet ingefær 

Soja 

 

Sådan gør du 

Ris: 

1. Lav risene i god tid – mindst en time før du skal rulle sushi. De 

skal nemlig køle ned til stuetemperatur, før du kan bruge dem.  

2. Bland risvinseddike, sukker og salt i en lille gryde, og varm det 

op, indtil sukker og salt er opløst. Lad marinaden køle af.  

3. Kom ris og vand i en anden gryde, og kog i 15 minutter med låg på. 

4. Sluk og lad risen trække under låg i 10 minutter. 

5. Hæld marinaden over risene og rør rundt med en dejskraber. Smag 

risene til. Måske skal de have mere salt, sukker eller eddike.  

6. Kom risene i en skål, og lad dem køle godt af.  

 

Fyld:  

1. Skær frugt og grønt i tynde stave. 

2. Rist sesam på en tør pande.  

3. Kig i dine skabe efter sjove ting, man kan putte i.  

 

Rulning;  

1. Kom koldt vand i en skål til at dyppe fingre og ske i, så risene 

ikke klistrer helt fast på dig.  

2. Læg en tangplade med den glatte side nedad på en sushimåtte eller 

et stykke bagepapir. 
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3. Fordel ris i et lag på ½ cm på 2/3 dele af arket.  

4. Fordel dit fyld i en stribe midt på risene.  

5. Rul tangrullen fast sammen, og lad den ligge med foldningen nedad, 

imens du laver de næste ruller. 

6. Hvis tangen ikke vil lukke, kommer du lidt vand på fingeren og 

stryger langs kanten. 
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Restevafler  

Man kan lave vafler af næsten alt, og man kan lave dem enten søde eller 

salte. Vaffeljernet er genialt til at udnytte og smukkesere rester. Spis 

salte vafler som en sandwich med fx salat og humus. Kom dem i madpakken 

eller spis dem som snack.  

Når man laver mad med rester, kan man aldrig følge en præcis opskrift, så 

man må eksperimentere hver gang. Blend dine rester. Tilsæt enten væske 

eller mel indtil dejen er tyk eller stadig flydende. Lav en test-vaffel, 

smag til og tilsæt det du tror den mangler.  

Man kan sagtens lave vafler uden æg, hvis man gerne vil have måltidet 

vegansk. Æggene gør vaflerne luftige og binder dejen godt sammen, men er 

ikke nødvendige. Til gengæld er æg en god proteinkilde.  

 

Til 6 vafler 

Du skal bruge  

350 g kogte kartofler/ris/grøntsagsmos  

2 æg (kan undlades) 

2,5 dl mælk/plantemælk/suppe eller anden væske 

100 g hvedemel eller havregryn 

½ tsk bagepulver  

1 tsk. Salt 

Fedtstof til vaffeljernet.  

 

Sådan gør du 

1. Kom det hele i en blender. Blend.  

2. Tænd vaffeljernet på medium varm og smør med lidt fedtstof.  

3. Kom dej i vaffeljernet. Bag vaflen i 2-3 minutter og smag den så. 

Mangler den væske, mel, gryn, salt? Var det den rigtige mængde dej i 

vaffeljernet? Rigtige mængde fedtstof i jernet? Tilpas, bag og smag igen.  

4. Bag resten af vaflerne. 
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Burritos med re-fried beans, ærtemole og løgsalsa 

En dejlig saml-selv ret til søndag aften – den sydamerikanske udgave af 

durum. Løgsalsa er måske mest for voksne med erfarne munde, men burritos 

er for alle. Du kan tilføje flere ting til at putte indeni, hvis du har 

lyst. Fx ris, snittede grøntsager, revet cheddar og diverse rester.  

 

Re-fried beans 

Du skal bruge 

100 g tørrede bønner, som du sætter i blød i vand i mindst 12 timer og 

koger i 2-3 timer, før vi går i gang 

eller 1 dåse bønner på dåse (kidney, sorte eller borlotti bønner)  

2 spsk tomatkoncentrat 

2 løg 

2 fed hvidløg 

2 tsk knust spidskommen 

1 tsk røget paprika eller røget chili (chipotle) 

2 tsk oregano 

2 spsk tørrede svampe eller soltørrede tomater 

 

Sådan gør du 

1. Skær løg i små tern.  

2. Kom olie på en pande, og lad løgene stege ved svag varme i 10-15 

minutter.  

3. Knus hvidløg.  

4. Knus svampe i blender, morter eller hak dem fint med en kniv. Hvis 

du bruger soltørrede tomater, så hak dem fint.  

5. Når løgene har stegt, så tilsæt hvidløg, svampe/soltørrede tomater 

og spidskommen. Lad det stege et minuts tid.  

6. Hæld vandet fra bønnerne og kom dem på panden. Mos dem lidt med 

grydeskeen. Tilsæt oregano, tomatkoncentrat, salt og chili.  

7. Tilsæt eventuelt lidt vand eller fond, hvis retten er for tør. Smag 

til.   
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Ærtemole 

Et alternativ til guacamole. Jeg elsker avokadoer, men det meste af tiden 

skal de rejse virkeligt langt for at kommer hertil, og de kræver ekstreme 

mængder vand under dyrkning. Derfor er avokado en luksus-spise for mig, 

og ærtemole er en fint alternativ i min søndags-burrito.   

 

Du skal bruge  

300 g frosne ærter  

1 fed hvidløg  

1 citron 

1 tsk salt  

4 stilke frisk mynte (kan undlades) 

 

 Sådan gør du 

1. Kog vand i en lille gryde.  

2. Pil hvidløg, skyl mynten og pil bladene af, mens du venter på at 

vandet koger op.  

3. Tilsæt ærterne, når vandet koger.  

4. Så snart vandet koger igen, hælder du ærterne over i en si og 

skyller dem med koldt vand.  

5. Blend ærter, hvidløg, mynteblade til en glat creme. Smag til med 

citronsaft, salt. Tilsæt en slat olivenolie, hvis cremen ikke vil 

blive glat.  

 

Servering  

 

Anret alle retter (samt evt. øvrige rester og tilbehør)i skåle og server 

dem sammen med fladbrød. Ved bordet kan alle samle deres egen burrito, 

med de det har lyst til inden i.  
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Ristede kikærter 

En god snack til mellemmåltider eller madpakken – og en god med at lære 

at elske kikærter på.  

 

Du skal bruge:  

240 g kogte kikærter (1 dåse eller hjemmekogte) 

2 spsk  olivenolie 

2 tsk røget paprika 

1 tsk stødt spidskommen 

1 tsk fint salt 

 

 

Sådan gør du:  

Tænd ovnen på 2=0°C, varmluft. 

Hæld vandet fra kikærterne.  

Kom bagepapir på en  bageplade. Kom kikærterne på bagepladen og vend med 

olie, salt, røget paprika og spidskommen. 

Bag kikærterne i ca. 30 minutter, til de er sprøde.Rør rundt i dem et par 

gange undervejs.  

Køl kikærterne af og spis dem som snack.  


