
80/20 Alkaline
sund plantekost hver dag
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Frø, nødder og korn
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Iblødsætning af havregryn, korn eller grøs natten over er valgfrit, men det har 
mange fordele, da du reducerer tilberedningstiden og øger optagelsen af 
næringsstoffer. 

Hvis du ikke når det skal du blot tilføje mere væske og forøge kogetiden med 
30%.

Tilføj smag.
Til havre, quinoa, amarath, boghvede og hirse (hvis du laver grød) kan du over-
veje at bruge plantebaseret drikke og tilføje krydderier, såsom kanel for ekstra 
smag.

Læs pakkevejledningen.
Kog altid dine korn i henhold til pakkens anvisninger, da tilberedningstider og 
væske, der skal tilsættes, varierer fra mærke til mærke og afhængig af korn 
størrelsen.

Forbedre teksturen.
For de bedste resultater, når væsken er fuldt absorberet slukkes for varmen, så 
kan du lufte grøden med en gaffel, dække gryden igen med et låg og lade det 
sidde og dampe  i 5-10 minutter.

Ægge erstatning 
1 spsk. hørfrø  + 3 spsk. vand. 
Mix og lad stå i 5 min.

1 spsk. chiafrø  +  3 spsk. vand. Mix og lad stå i 15 min. Sørg for at røre ofte, så 
det ikke klumper.  

½ moden mosede banan.

IBLØDSÆTTE
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FRØ OG NØDDER

Iblødsætning af solsikkekerner, sesamfrø, græskarkerner, mandler, nødder og 
hørfrø er vigtig, så enzymhæmmere og phytater fjernes (en slags giftstoffer), 
som gør at kroppen ikke kan optage næringen og vitaminerne, hvis de ikke er 
blødgjorte.
De bliver også meget nemmere at fordøje og får en lækker sprød konsistens.

Salt hjælper med at deaktivere enzymhæmmere og gør dem velsmagende og 
fordøjelige. 

Læg dem i blød med salt og rent vand og lad stå på køkkenbordet i stuetempe-
ratur. Sørg for at de har rigelig med vand:

1 del nødder/frø og 3 dele vand.

Mandler (ca. 70 g) 10 timer 1 spk. himalayasalt og vand

Solsikkekerner 4 timer 2 spk. himalayasalt og vand

Græskarkerner 4 timer 2 spk. himalayasalt og vand

Seamfrø 4 timer 2 spk. himalayasalt og vand

Efter de har stået i blød skylles de grundigt og opbevares i en tætlukket behol-
der på køl op til 3-4 dage.

BEMÆRK: Til nogle retter, som toppings og saucer, hvor sesamfrø og græskar-
kerner skal ristes, lægger vi dem ikke i blød inden. Det er ok for de få gange vi 
gør det.
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MORGEN
MAD
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AVOCADO SMOOTHIE 1 
1 avocado
1 citron uden skræl 
2 store håndfulde spinatblade
Et lille stykke ingefær
2 kopper rent vand
1-2 spsk. koldpresset olivenolie
Lidt Himalayasalt
 
SÅDAN GØR DU

Skyl grøntsagerne og tilføj i blenderen.
Tilføj vand og lidt salt.
Blend i høj speed.
Tilføj nu olien og blend kort.

Du kan tilføje vand så den bliver drikbar og drik et stort glas som det første og gem 
resten til senere eller i morgen. Holder sig max 3 dage i en tætlukket glasbeholder.

FRISK 
TID: 10 MIN.
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AVOCADO SMOOTHIE 2
1/2-1 avocado
1 citron uden skræl 
1-2 håndfulde spinatblade
2 blade grønkål eller palmekål
Et lille stykke ingefær
3-4 dl vand
1-2 spsk. koldpresset olivenolie
Lidt Himalayasalt

SÅDAN GØR DU

Skyl grøntsagerne og tilføj i blenderen.
Tilføj vand og lidt salt.
Blend i høj speed
Tilføj nu olien og blend kort.

Du kan tilføje vand så den bliver drikbar og drik et stort glas som det første og gem 
resten til senere eller i morgen. Holder sig max 3 dage i en tætlukket glasbeholder.

 

FRISK 
TID: 10 MIN.
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ALKALINE BÆR-SMOOTHIE
3 dl. mandeldrik
1 dl. blåbær eller andet bær
1/2 avocado
1 håndfuld spinatblade
2 spsk. mandelsmør eller hampefrø
Lidt kanel
Lidt salt
1 håndfuld havregryn

SÅDAN GØR DU

Blend alle ingredienser og smag til med salt og bær.
 

FRISK 
TID: 10 MIN.
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ALKALADA SHAKE

1/2 avocado
1/4 agurk
1 rød grapefrugt, uden skal
1 håndfuld spinat
2 dl kokosmælk
1/4 tsk salt

SÅDAN GØR DU

Blend alle ingredienser og smag til med salt og bær.
 

FRISK 
TID: 10 MIN.
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SPELTBOLLER 
1 kg. groft speltmel (fuldkornsspeltmel - IKKE det der hedder “sigtet”)
1/2 pk. øko gær
1 liter koldt vand
1/2 spsk. Himalaya-salt

SÅDAN GØR DU

Forvarm ovn til 225 grader.

Opløs gæren i vandet og put salt i. Vend derefter melet i og rør rundt med en 
grydeske. 
(Dejen skal være i en blød konsistens, så du kan lægge på med en stor ske).
Det skal derefter koldhæves på køl i 8-10 timer.

Brug en almindelig str. grydeske og tag en skefuld ad gangen og læg en “klat/bolle” 
på pladen. 
Fordel al dejen på 2 plader - lav plads mellem bollerne.

Bages i 20-30 minutter (ved varmluft), når den lyder hul på bagsiden, er den 
færdigbagt.

 

BAGES 
TID: HÆVES NATTEN OVER
BAGES I 30 MIN.
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MANDELDRIK
3 dl mandler
1 spsk. salt
9 dl Vand

SÅDAN GØR DU

Mandler, salt og vand lægges i blød i vand i en lukket beholder natten over. 

Mandlerne skylles godt, inden de blendes sammen med ½-1 liter frisk
vand. 

Bland eventuelt vaniljepulver eller kanel i din mandeldrik. 

Mandeldrikken sies og sættes på køl i en lufttæt beholder.

Mandeldrikken holder sig frisk i 2-3 dage.

Gem eventuelt pulpmassen til bagværk eller supper.
Ryst beholderen, inden du indtager mandeldrikken.

FRISK 
TID: IBLØD 10 TIMER
TILBEREDNING: 10 MIN.
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GRØD 
1 dl. havregryn 
2 tsk. chiafrø 
2 -3 dl vand
¼ tsk. salt 
1 spsk. kokosolie
1 tsk. kanel

SÅDAN GØR DU
Havregryn og evt. chiafrø sættes i blød i vand natten over 
eller 1 time før servering. Jo mere vand, jo mere lind bliver grøden.
Koges ved svag varme i 5 min., så den er ordentlig varm. 

Tilsæt evt. mere vand afhængig af, hvilken tykkelse der ønskes.
Tilføj 1 spsk. kokosolie til sidst.
Ønsker du mandler i, så skal de blødgøres (stå i rent vand 10-12 timer og skylles 
grundigt) inden de kommer i havregrøden.

 

KOGES 
TID: IBLØD NATTEN OVER 
KOGES I 5 MIN.
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HIRSEGRØD MED KOKOSMÆLK 
3 dl vand
2 dl hirse (hel), skyllet
2 dl kokosmælk
1/4 tsk. salt
evt. håndfuld bær/frugter
1 håndfuld mandler (stå i rent vand 10-12 timer inden og skylles grundigt)
1/4 tsk. uraffineret salt
evt. håndfuld bær/frugter
1 håndfuld mandler (stå i rent vand 10-12 timer inden og skylles grundigt)

SÅDAN GØR DU
Kog vandet, tilføj hirse og salt. 
Reducer til lav varme med låg på og kog i ca. 10 min. 
Tilføj kokosmælken, koges videre med låg på i ca. 25 minutter mere.

OBS: Du kan også lave denne ret med boghvedefrø - Hirse suger mere væske til sig 
end boghvedefrø, så juster vandmængden derefter.
Hirseflager skal koge meget lidt ca. 5 min.

KOGES 
KOGES I 40 MIN.
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BOGHVEDEPANDEKAGER 
1 dl. boghvedeme
1 dl. vand 
1/2 tsk. salt

SÅDAN GØR DU

Bland mel og vand og salt. Pisk godt i 2 min. 
Lad stå i 5 min eller mere og tilføj evt. mere vand. 

Steges på en god pande med eller uden kokosolie til gyldenbrun på begge sider.

Du kan bruge dem som wraps, tacos, madpandekager eller dessertpandekager.

STEGES 
TID: 10 MIN.
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TOFU SCRAMBLED
1 pakke tofu (250 g)
2 dl plantemælk (kan undværes)
1 tsk. karry
1 tsk. paprika
1/2 chiliflager
Lidt peber
1 hvidløg, fin hakket
1 lille løg, hakket

SÅDAN GØR DU

Rør krydderiene sammen i en skål og tilføj plantemælken.

Åbn tofupakken/glasset og pres væske ud af den og smuldre den i en ny skål.
Varm en pande på middelvarme og hæld en sjat olie over.
Steg løg i 3 min., så hvidløg i 2 min. Tilføj lidt salt.
Tilføj tofo-stykkerne. Steg dem til er gyldne brune ca. 4-5 min.

Tilføj krydderisaucen og lad væsken dampe af i ca. 2 min. Hvis du ikke bruger plan-
temælken, så tilføj krydderierne og 2 spsk. vand og 1 spsk. tamari/soyasauce. 
Rør rundt og tag væk fra varmen.
Smag til med salt og peber.
Lækker til din brunch med pandekage eller rester fra dagen før - evt. i 
Buddha skålen.

STEGES 
TID: 10 MIN



uge 1
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De mest populære bønner til dyrkning af bønnespirer er mungbønner.
Friske spirer bruges som snack og topping på supperne.

Spirer er en god kilde til energi, og de har et højt indhold af kostfibre og pro-
teiner. Du kan starte med at dyrke de friske spirer nu. Det tager ca. 4-5 dage 
for spirene at blive klar.

Du skal bruge økologisk mungbønner.

SÅDAN GØR DU

Læg 1/4 krus mungbønner i blød i ca. 8-10 timer i stuetemperatur. 

Skyl dem grundigt.
Placer dem i en spirebakke eller spireglas.
Skyl dem 2 gange hver dag.
De er klar efter 4 dage.

Du kan vælge at lade dem spire endnu mere, så kommer der grønne blade 
på, som gør dem lidt bitre.

Skal opbevares i en tætlukket beholder.
Kan holde op til 6 dage på køl.

 

FRISKE SPIRER

SPIRING 
TID: 4 DAGE
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MARINERET GRØNKÅLS SALAT

3-4 grønkålsblade, uden stil
1/2 rød peberfrugt, i tern
1 dl græskarkerner, ristede
1/2 olivenolie
1/2 citron, saft
1 håndfuld ruculablade
1/2 æbel eller 1/2 kerner af granatæbel

SÅDAN GØR DU

Grønkål og palmekålsblade ribbes og skæres i ultra tynde skiver (stammen kan 
gemmes til juice eller suppe)
Massér al kålen med olivenolie og citronsaft i ca. 3 minutter – skal hvile mindst 1 
time før servering eller laves dagen før og stilles på køl natten over.
Tilføj kernerne fra 1 granatæble.

MARINERET SPIDSKÅLS SALAT 

1/4 hvid eller rødkål
1 spsk. oliven olie 
1 spsk citronsaft

Snit fint hvidkål med mandolinjern eller et rivejern 
Bland 1 spsk. olivenolie og 1 spsk., citron saft i. 
Lad stå og trække. 

FRISK 
TID: 15-20 MIN
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RUCULA SAUCE
2 håndfulde rucula
3-5 spsk. hampefrø /eller nødder
1 dl olivenolie
1/2 lime, saften
2-3 hvidløg og eller løg
Salt og peber

Blend og smag til.

TAHIN-SAUCE 
2 spsk. tahin

1 tsk. revet ingefær
1 fed hvidløg, presset (valgfrit)
1/2-1 citron, saft
1/2 dl sesamolie eller olivenolie
1/4-1/2 tsk. salt
1/2 tsk. spidskommen, stødt
Lidt peber
1/2 dl vand eller mere

Pres citronen først og bland med hvidløg og salt.
Mix alle andre ingredienser og blend.

Hvis du håndpisker det, så tilføj vand langsomt og efter ønskede konsistens.

FRISK 
TID: 15 MIN
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CREPES/ TACOS
Tortillas, små majstortilla / lav dem af boghvedepandekager

Se boghvedepandekage opskrift.

FYLD; 
Guacamole:
1 avocado, moses 
2-3 tomater, finthakket
1 hvidløg, presset
1 spsk. citronsaft
1 spsk. frisk koriander
1 spsk. oliven olie
Salt

Bland det hele og lad stå med avocado stenen i.

Frijoles
1 dåse sorte bønner / kidney bønner 
1 løg, fin hakket 
Frisk eller chiliflager 
Mexi krydderier 
Salt og peber

1 løg fin hakkes. Steges i 2 min på panden. 
En dåse bønner med lidt af væsken. Gem resten til senere. 

Ekstra
Salat, korianderblade og marineret grønkåls,- eller hvidkålssalat.

FRISK/STEGE 
TID: 20 MIN



GRÆSKAR GRYDERET
1/2-1 hokaido græskar, skåret i mellemstore tern (med skræl)
2 persillerod, tern
1 stor porrer, skiver 
2 fed hvidløg 
2 gulerødder, tern 
1 fl. tomater / 1 kokosmælk enten eller eller begge dele
3 dl vand og mere 
2 tsk. Allround krydderier
1/2 tsk. Chiliflager
1/2-1 tsk. revet ingefær
Salt efter smag
Peber efter smag 

SÅDAN GØR DU:
Hæld 2-3 spsk. olie i en tyk bundet gryde.
Steg krydderiener, løg og porre først i 3 min.
Placer alle grøntsager og fl. tomater i gryden.  
Tilsæt vand så den næsten dækker grøntsagerne.
Lad det koge. 
Tilføj evt. 1/2 eller 1 dåse kokosmælk. 
Kog videre i 10 min. 

Nydes evt. med quinoa, boghvedefrø eller ris. 

KOGES 
TID: 45 MIN
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TYRKISK  RØD LINSESUPPE

4 spsk. kokosolie
1 løg, hakket
1 hvidløg, presset
1 spsk. tomatpure eller 2 tomater
2 spsk. paprika (sød)
1/2 tsk. spidskommen og eller karry
2 dl linser, røde eller guel, skyllet
1 spsk. hvide ris
2 tsk. Salt
1/2 liter vand

SÅDAN GØR DU

I en medium grydtilføjes 3-4 spsk. olive og varmes. Tilsæt løget og rør i ca. 5 min.
Tilføj: hvidløg og steg i 30 sek., så 1 spsk. tomat paste og paprika og karry/spid-
skommen
Tilføj nu: 2 dl linser, skyllet, 1 spsk. ris (stivelse), 2 tsk. salt og 1/2 liter vand.
Kog med grydelåg 30 min.

Hot infusion dip: 
 Indisk teknik, der infuserer krydderier med varm olie.
Denne opskrift handler om den ekstra krydderi dip (hot-oil infusion) vi laver for 
dem, der elsker lidt smagfuld og stærk mad. Den serveres over linsesuppen for at 
få mere smag til suppen.

FRISK 
TID: 40 MIN
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INFUSED INDISK KRYDDERI

1 dl olivenolie
1 tsk. chili flager
Frø og kværnet krydderier:
1 tsk. spidskommen (lidt mordet)
1,5 tsk. gul sennepsfrø (lidt mordet)
1/2 tsk. karry
4 fed hvidløg, presset
3 forårsløg, toppen i skiver
1 frisk chili (evt uden frø)

Kom oline på panden imiddlevarme. Ingen røg! 
Steges i 2 min. (må ikke steges hel igennem)

Nydes på linsesuppen. Kan gemmes et par dage.

Hot infusion dip: 
Indisk teknik, der infuserer krydderier med varm olie.
Denne opskrift handler om den ekstra krydderi dip (hot-oil infusion) vi laver for 
dem, der elsker lidt smagfuld og stærk mad. Den serveres over linsesuppen for at 
få mere smag til suppen.

STEGES 
TID: 10 MIN
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1 POT GREENS
KOGE/DAMPE METODE
4 spsk. olie
1 tsk. spidskommen (frø - kværn let)
1 tsk. chilipulver/flager
1 tsk. brun sukker

SÅDAN GØR DU 

Stor gryde på middel varme tilføjes olie, tænd for varmen.  
Bland alle ingredienserne og lad det smelte (uden at koge).

Lugt hvordan krydderiener blomstre.

Tilføj 2 dl vand og lidt salt:

Skær 3-4 søde kartofler i ensartet skiver. Ikke for tynde. Ca. 2 cm tykke. 

Kog med lå på til de er aldente. Ca 10 min. + 5 uden låg.

Tag låget af: Kog til vandet er dampet væk: så smagene koncentreres:
Serveres med frisk hakket urter (koriander)

Grøntsagerne (du kan bruge alle grøntsager: broccoli, pastinak,
selleriknold).

KOGES 
TID: 20 MIN
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PUY LINSE RET

1 stort løg, hakket groft 
1 spsk. olivenolie 
4 fed hvidløg, i skiver 
1/2 dåse hakkede tomater
1 tsk. røget paprika 
1 stor gulerod, finthakket 
1 lille squash, i tern 
250 g mørkegrønne franske eller Puy linser/ grønne linser, skyllet 
1,5 liter vand
2 spsk. tamari 
Peber og salt 
1 spsk. olivenolie 
2 spsk. frisk urter (timian, basilikum)

SÅDAN GØR DU

Tilføj olie og løg til en bredbundet pande og steg forsigtigt ved svag varme i 
omkring 5 min., indtil de er bløde og brune. 

Tilsæt hvidløg og steg i 30 sekunder mere. Tilsæt derefter krydderier og efter 30 
sek. mere, tilføj gulerødder og squash og steg i 2-3 min. Tilsæt derefter hakkede 
tomater, linser, soyasauce og vand og rør godt.
Lad det komme op og koge og skru ned til svag varme. Koges i ca. 40 min.
Smag til med peber og salt og lad det simre i yderligere et minut. 

Sluk for varmen og rør den friske timian og olivenolie i.

KOGES 
TID: 50 MIN
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BAGT GRÆSKAR OG PASTINAK MOS

Forvarm din ovn til 180C

3-4 stk. pastinakker, hakket i små tern 
½  butternut squash/Hokaido, skrællet og skåret i små tern 
2 spsk. olivenolie salt 
1 tsk fuldkornssennep (hvis du har for syrlighed)
5 spsk. havrefløde eller kokoscreme
1 dl vand 
Havsalt og sort peber

SÅDAN GØR DU

 
Kom grøntsagerne, olivenolie og salt i en stor bradepande og bag i 35-40 minutter, 
indtil de er bløde og karamelliserende. 

Tilsæt de bagte grøntsager, sennep, havrefløde og vand til din foodprocessor og 
blend til en cremet mos. 

Krydr godt. Nyd til en linseret eller til wrap eller et stk. brød.

BAGES 
TID: 60 MIN
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SELLERIBØF
1/2 knold selleri, skrællet
125 g mandelmælk
4 spsk. mandelmel/ rasp
1 håndfuld persille
1/4 tsk. chiliflager
Lidt salt og peber
2 spsk. olie

SÅDAN GØR DU
Rens sellerien, skræl den og skær den i halv.
Placer 1/2 i en gyde med vand og kog i 15-20 min.
Tag den ud og lad afkøle.
Skær sellerien i 2 cm tykke skiver.

Bland mandelmel med hakkede persille, lidt chilflager og salt. Bland godt.
Hæld mandelmælken/plantemælk i en separat dyb tallerken.

I en stor pande hældes olie over og imens den bliver varm vendes selleribøfferne 
mandelmælk og så vendes de i mandel rasp - tryk hård.
Steg dem til de er gyldne på begge sider.
De må godt være al dente.

Nydes med dampede grønkål / broccoli.

STEGES 
TID: 30 MIN
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SELLERI, KARTOFLE SUPPE

1 porre, skåret i skiver
2 fed hvidløg, hakket
1 lille knoldselleri, i store tern
5 mellemstore kartofler (eller jordskokker), skåret i store tern
½ liter vand
1 laubærblad
1 tsk. salt
½ tsk peber
2 spsk. olivenolie
2 dl cashew (lagt i 4 timer i blød)  - alternativ 2 dl havrefløde
1 spsk. citronsaft

SÅDAN GØR DU

Varm olie i en gryde og tilføj porre. Efter 3-4 min. tilføj hvidløg og rør i 2 min.
Tilføj resten undtage cashewnødderne.

Lad vandet dække grøntsagerne. Lad det koge og skru lidt ned. Kog ca. i alt 15 min 
til kartoflerne er kogte. Tilsæt cashewnødderne.
Slut for varmen. Fjern laubærbladet.

Blend / stavblender i minst 30 sek. i høj speed. Forsigtig hvis suppe er varm…
Hæld suppen tilbage i gryden. Tilføj fløde hvis du ikke har cashew i.
Tilføj 1 spsk. citronsaft hvis du har brugt cashnew.

KOGES 
TID: 40 MIN
NØDDER I BLØD
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SØDE KARTOFLER PATTIES
2 medium sødekartofler, skræller og revet
1 pastinak, revet
1 løg, fin hakket
1 fed hvidløg, presset
1 løg, hakket
1 spsk. urter
1/4 tsk. cayennepeber
1 dl kikærtemel
1 tsk. salt
Lidt peber
2 spsk. hørfrø, kværnet
2 spsk. vand
Lidt olie
Evt 2 spsk. linser, kogt (fra dagen før)

SÅDAN GØR DU

Bland kværnet hørfrø og vand og rør ofte i 10 min.
Riv de sødekartofler og pastinakken på et rivejern. Bland alle ingredienserne.  
Steges på panden i 3-4  min. 

STEGES 
TID: 30 MIN
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ORIENTALSK BLOMKÅLS-RET

FORVARM OVN 200 g 

Skær 1 lille (1/2 stor) blomkål i små buketter.
Læg dem på en bageplade på bagepapir eller i en ildfast fad. 
Smør kokosolie, salt og peber på dem. 

Sørg for der er god afstand mellem buketterne.

Bages i 20 min. 
Vend dem efter 10 min. 

Dressing:
1/4 tsk. røget paprika, 
1 tsk. reven ingefær, 
1 knivspids cayennepeber
1 tsk. salt, 
Lidt peber
1 fed hvidløg
1 tsk. Allround krydderier
1/2 dl olivenolie
1 spsk. tamari (kan undlades)

Tag blomkålen ud og vend dem i saucen. 
Bages videre i 5 min.

Nydes med frisk chil og koriander.

BAGES 
TID: 45 MIN
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FRISK/BAGES/KOGES 
TID: 40 MIN
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BUDDHA BOWL

2 dl quinoa, kogt (du kan også bruge perlespelt eller boghvedefrø)
1/2 rød løg, i skiver
2 sødekartofler, i små tern
1 fed hvidløg, presset
4 grønkålsblade eller palmekål, uden stilk og grovsnittet
1/4 bakke champignon, i skiver (valgfrit)
Et lille stykke ingefær, revet
1-2 spsk. koldpresset olivenolie / sesam oil
2 spsk. sesam (sorte eller hvide) ristet

SÅDAN GØR DU

Kog quinoaen efter anvisning på pakken. Kog de søde kartofler i ca. 5 min. De skal 
være aldente. Tørrist sesam på panden, indtil de bliver gyldenbrune. 
Placer dem derefter på en tallerken for at afkøle. 

Varm olien på en pande. Tilføj løget og steg i 2 min. Tilføj hvidløg, grønkål, broccoli, 
og evt. champignon. Steg i ca. 3 min.

Server en portion quinoa på en tallerken og placer grøntsagerne på og nyd 
sesam-saucen over. 
Drys sesam over og smag til med salt.

Se opskrift på Tahin-dressing.



INDISK BLOMKÅLSRIS

1 blomkål, i en foodprocessor
1/2 tsk. kokosolie
1 løg, skiver
3  fed hvidløg, presset
1 spsk. frisk revet ingefær
1 lille chili, i skiver
1 gulerod, skrællet og i skiver
1 spsk. karry 
2 tsk. sennepsfrø / koriander frø, let kværnet
Salt og peber
2 dl kokoscreme/mælk (fuld eller light) valgfrit

SÅDAN GØR DU

Fordel blomkålen i små stykker og placer i en food processor og blend til den er 
helt moset.

Varm en stor pande og tilføj 2 tsk. sennepsfrø / koriander frø, steg i 2 min. til aro-
maen blomstre. Tilføj karry. Tilsæt olie, hvidløg, ingefær, løg og chili. Steg 3 min. 

Tilføj blomkålsrisen og steg og rør til væsken er dampet.
Tilføj kokosmælk. Kog i ca. 10 minutter
Serveres med frisk chili og koriander.

Du kan tilføje linser, kikærter eller tofu til retten.

BAGES 
TID: 45 MIN
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CHIA BUDDING
1 dl chiafrø 
3 dl kokosmælk light/fed  (eller plantemælk) 
1 tsk. vanilje ekstrakt/pulver 
¼ tsk. salt 
Frugt efter eget valg

SÅDAN GØR DU

Bland alle ingredienserne i en skål og rør ofte i ca. 15 min.
Hvis den er for tynd tilføj mere chiafrø og rør igen. 
Hvis for tyk tilføj mere væske og rør igen.
 
Stil på køl i mindst 1 time, før den serveres. 

Kan stå på køl op til 3 dage.

Pynt med frugt eller blend det ønskede frugt.

FRISK 
TID: 30 MIN
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45.



AUBERGINE OG SQUASH LASAGNE
FORVARM OVN 180 C 

1. Bolognese fyld
100 g Puy/grønne linser, koges
2 løg, hakket groft 
2 fed hvidløg, fin hakket
1 spsk. tomatpaste (hvis du har)
1 dåse tomat sauce
1 bakke champignon, skiver
2 tsk. basilikum/oregano urter
1/2 tsk. salt 
Lidt sort peber 

2. “Lasagneplader”:
2 courgetter, i skiver på langs
1 aubergine, i skiver på langs
Spinat 1/2 - 1 pose frosen spinatkugler, optøet

3. Béchamelsauce  af cashewnødder
100-150 g cashew nødder, i blød 4 timer eller 2 timer kogende vand
1/2 tsk. salt
1/2 tsk. gærfribouillon / salt
1/2 tsk. muskatnød, revet
1 spsk. frisk basilikum, hakket /eller tørret
1 dl vand og måske mere.

BAGES 
TID: 45 MIN
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SÅDAN GØR DU

1.
Skær aubergine i skiver på langs.
Læg dem på en bageplade og drys salt over dem på beggesider. Det tager bitterstoffer-
ne ud af dem. Lad stå i 20 min. Tør væsken af med en køkkenrulle på begge sider.
Bages i ca. 20 min.

Skær squash i halv og så skiver på lands. Lægges på bageplade og bages i 15 min.

2. 
I en gryde:
Steg lød i olivenolie i ca. 3-4 min. Tilsæt hvidløg og steg 2 min. Tilsæt champignon og 
krydderierne og steg 3 min. Tilsæt tomatsaucen og steg i 5 min. Tilsæt de kogte linser 
og kog videre ved lav varme i 3 min.

3.
Saml lagsagnen.
På et ildfast fad hældes 1-2 dl tomatsauce og fordeles ud å hele bunden.
Placer auberginerne på hele fadet.
Hæld bolognese sauce ud over aberginerne. 
Læg nu squash stykkerne og et lag spinat med halvdelen af Béchamelsauce.

Er der flere aubergine eller squash lave det sidste lag. 
Tilføj 1 dl tomatsauce og resten af bechamelsaucen.

Bages 20 minutter, 180 grader
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ALKALET (”OMELET”)
2 dl kikærtemel
(1 dl quinoa mel)
¼ tsk. natron salt
1 tsk. paprika
1 tsk. salt
1 tsk. husk/ chiafrø, kværnet
Lidt peber

SÅDAN GØR DU

Pisk husk og 2,5- 3 dl vand. Lad stå i 5 min.

Bland alle de tørre ingredienser. Tilføj vand og husk. Bland godt.
Tilføj mere vand hvis nødvendig, så det får en tyk pandekage konsistens. Pisk godt! 
Lad stå i 3 min. 

Tilbered grøntsagerne. (det kan være hvad som helst)

Lynsteg f.eks, 1 lille løg, hakket, lille håndfuld spinat eller andet bladgrønt, hakket
Lynsteges i 2-3 min. Placer over på en tallerken.

Rør op i Alka dejen igen. 
Alkalet steges som en omelet i kokosolie på en nonstick pande (Green Pan). Ca. 3 
min på hver side. Den må godt være lidt tyk.
Når den er stegt kan du placere grøntsagerne i den og serveres med en sauce fra 
bogen. (Alle saucer passer til Alkalet) 

STEGES 
TID: 30 MIN
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PANDESTEG ROSENKÅL
(jernepande / støbejern)

1/2 kg rosenkål, enderne og yderst blade fjernet og halveret
1 spsk. olie
1 tsk. honning (eller kokossukker)
Salt og peber
1-2 spsk. citronsaft
1/2  - 1 æble, tynde skiver
1/2 dl ristede nødder/kerner

SÅDAN GØR DU

I en skål bland rosenkål med olie, honning, salt og lidt peber.

Varm en jernpande på mellemvarme - 2 dråber vand skal fordampes på 2 sek.
Placer rosenkål med den flad side ned mod panden.

Skru ned for varmen og steg til de er brune og vend dem. Steg til de er aldente 
eller bløde (smag og behag). Du kan hælde 1/4 dl vand over dem hvis de bliver for 
mørket og ikke færdige.
Kom rosenkålene tilbage i skålen. Tilføj æbler og ristede kerner.
Smag til med salt og peber.

Kombination af æblet og nødder giver tekstur og smag til rosenkålen.

STEGES 
TID: 20 MIN
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BROCCOLI QUINOASALAT
2 dl quinoa, kogt 
1 lille broccoli, fin hakket
1 lille løg, fin hakket
1/2 dl ristede frø
1 gulerod, finhakket
Evt hakket persille eller andet bladgrønt
1 spsk. oliven olie
Lidt cayennepeber, efter smag
1/2 tsk. salt

Sådan gør du

Finhak alle grøntsager og bland dem.
Bland quinoa i og smag til med salt og olivenolie eller lav en basic dressing.
Se i bogen.

FRISK 
TID: 20 MIN
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THAI SUPPE
1 lille eller 1/2 Hokaido squash, skrællet og skåret i store tern
2 spiseskefulde kokosolie
2 store løg, i tern
3 fed hvidløg, hakket
1 tsk. salt, plus mere efter smag
1 frisk citrongræs, i tynde skiver
2 spiseskefulde ingefær, hakket/revet
1/4 tsk. rød chiliflager
1 liter vand (måske mere)
1 tsk. grøntsagsbouillon
1 dåse kokosmælk (hvis du ønsker det)
1 spsk. tamari sauce
1 tsk. frisk limesaft, plus mere til servering

SÅDAN GØR DU

Friske korianderblade til servering

Varm kokosolien i en stor gryde ved middel varme, og svits løg og hvidløg
med en
knivspids salt i cirka 5 minutter, indtil løgene er bløde og gennemsigtige. 
Skru ned for varmen til lav, og tilsæt citrongræs, ingefær, 
og chiliflager og sauter i endnu et minut, indtil det er godt blandet.

Tilsæt squash, tamari og salt og skru op for varmen og bring i kog. 

Reducer varmen til medium, rør kokosmælk i og og lad det simre i cirka 30
minutter på lav
varmen.

Hæld suppen i din blender i portioner med limesaft og blend på høj speed i 30
til 60 sekunder, indtil den er glat og cremet.
Kom suppen tilbage i gryden. Krydr efter smag.

KOGES 
TID: 45 MIN
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FALAFEL MED TAHINSAUCE

200 g kikærter, lagt i blød i 12-14  timer ( Vigtig at de er hjemmekogte og ikke fra en 
dåse)
2 store løg, grov hakket 
4 fed hvidløg
2 spsk. hakkede persille
Lidt  jalapeno/ chili
1 spsk. karry
1 spsk. spidskommen, pulver
1 tsk. korianderpulver (knust frø) Hvis du har
1 tsk. bagepulver
1 tsk. salt
2 tsk. oliven olie
Olie til at tege med (koldpresset oliven eller kokosolie))

SÅDAN GØR DU

Kikærter skal dryppe af i en si.
Hæld dem i en foodprocessor sammen med resten af ingredienserne.
Puls det så det ikke bliver til en mos men skal være en cruncy konsistens.

Placer det på køl i 20 min. Tag dem ud og form dem med en spiseke til kugler.

Hæld 2,5 dl olie på en mellemvarm panden til mellem varm.
Placer dem forsigtig på den varme pande og brug en spatel til at vende dem forsig-
tigt efter 3 min.

Nydes med pickles, tahinsauce i en wrap, qoinoa eller salat.

Alternativ kan de bages dem i ovnen på 200 grader.
Læg dem på bagepapir og smør olivenolie over derm. Bages ca. 10 min og vendes 
med olie og bages ca 10 min igen.

BAGES/STEGES 
TID: 45 MIN
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BAGES 
TID: 30 MIN

HØRFRØ CRACKERS
FORVARM OVNEN TIL 180 C. 

3 dl brune eller gyldne hørfrø, let kværnet
2 spsk. sesamfrø
1,5 dl mandelmel (boghvedemel eller andet mel)
1 spsk. kokosolie, smeltet 
1/4 tsk. salt
1 spsk. urter
1/4 tsk. peber
1,5 dl vand (eller mere)

Som alternativ til olie kan du bruge lidt vand - ca. 1/4 dl.

SÅDAN GØR DU:

Kværn hørfrøene i en blender og kom over i en skål. 
Tilsæt salt, urter, olien, sesamfrø (lidt vand af gangen) og bland.

Tilsæt resten af   ingredienserne og bland til en jævn masse. 
Ælt dejen til en fast konsistens. Del dejen i 2 portioner.

Beklæd en 1/2-størrelse bageplade med bagepapir og læg dejen på den.
Form en rulle på bagepapiret.

Læg et stk. bagepapir på og rul dejen ud i ca. 1/4 cm tykkelse.
Bages i 10-15 minutter. 
De er klar, når de er sprøde. Pas på de ikke bliver brændt.
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WOK
1 gulerod
1/2 broccoli
2 blade grønkål eller andet bladgrønt
1 porre eller 1 løg
1 forårsløg
Frisk koriander eller persille
Rester and grøntsager (kål, løg, peberfrugter, squash osv.)
100 g fast tofu

Brug gerne årstidens grøntsager

SÅDAN GØR DU

Skær tofu i skiver og steg dem gyldnebrune på begge sider.
Hvis du bruger en wok til at stege grøntsagerne er det vigtig at wokken er varm 
inden du tilsætter grøntsagerne. På den måde får du grøntsagerne dejlig sprø-
de.
Tilsæt olie, chili og hvidløg og steg under konstant omrøring i ca. 1 minut til lige 
før hvidløget bliver gyldent.
Steg porre i et minut med kokosolie.
Tilføj straks alle grøntsagerne og rør rundt og lad det stege i ca. 2 minutter. 
Rør af og til. Tjek om grønkål og gulerod er aldente.
Tag grøntsagerne væk fra panden og placer dem i et fad.
Nydes med ris eller glutenfri noodler.

BAGES/STEGES 
TID:30 MIN
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WOKSAUCE

2 spsk. solsikkefrø i blød
1 spsk. sesamfrø, ristede
1 tsk. revet ingefær
1 fed hvidløg, presset
1/2 lime saft
1 dl sesamolie eller olivenolie
1/4 tsk. salt
Lidt kogt vand
1 spsk. soya sauce
Evt. glutenfrie nudler

SÅDAN GØR DU
Arranger nudler og grøntsagerne og top med sauce og evt. ristede se-
samfrø, friske urter og forårsløg og frisk koriander og server straks med 
wok saucen.

BAGES/STEGES 
TID: 10 MIN
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SYDASIATISK KIKÆRTE-SALAT 
200 g kikærter (kogt) 
2 tsk. karry pulver 
1 tsk. salt

1 rødløg, hakket 
3 spsk. mango, i tern  (hvis du har eller)
3 spsk. lime saft
2 spsk. lime 
En stor håndfuld frisk koriander/persille
1/2 agurk, hakket
En håndfuld ristede: græskar eller pinjekerner

SÅDAN GØR DU

I en stor gryde, hældes kikærter (drænet) med 2 tsk. karrypulver og
1 tsk. salt. 
Dæk til og koges i lav varme i 3 min. 

Derefter kommes kikærterne i en stor skål uden vandet.

Tilsæt 1 hakket rødløg, 3 spsk. limesaft og 1 spsk. kokosblomstsukker og smag til 
med
salt og sort peber. 
Lad stå indtil det er helt afkølet, rør en eller to gange. 
Rør 1 hakket agurk, en generøs håndfuld ristede græskarkerner /pinjekerner og 
stor håndfuld hakket frisk koriander/persille i. 

BAGES/STEGES 
TID: 30 MIN
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BUDDHAS ENERGI SKÅL
Bagt rodfrugter og sauce og toppings efter smag.

Brug rester. 
Kog grøntsager som du har lært eller bag rodfrugter i ovn. 

Lav en lækker sauce fra bogen.
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Uge 3



FRISK 
TID:30 MIN
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REGNBUE SALAT MED SAUCE

3 dl Quinoa
Kog Quinoa som anvist på pakken. Den bliver ekstra god når den stille i blød 20 min. 
før kogning.

Salat:
1/2 broccoli, kun blomsten (gem resten)
1 bladselleri, fin hakket
1 lille løg, fin hakket
1 håndfuld ristede sesamkerner
1 håndfuld friske spirer
1/2 squash eller og agurk, julienne
1 stor gulerod, julienne
1 frisk chili
1/2 rød peberfrugt (valgfrit)
Salatblade (valgfrit)

SÅDAN GØR DU

Quinoasalat:
Skær broccoli i meget små stykker. Hak bladsellerien meget fint. Bland i quinoa med 
1 tsk. olivenolie, 1 tsk. citronsaft og 1/2 tsk. salt. Kan også blendes groft i en foo-
dprocessor. Lad stå og trække sig.
Pynt: Julienne squashen, agurk og guleroden fint med et mandolinjern eller en skarp 
kniv. Skær chili i tynde strimler. 

Julienne = tynde strimler (brug en mandolin jerne eller kartoffelskræller)



FRISK 
TID:10 MIN
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SPIRESALAT 
1 kop friske spirer
1 tomat 
1 løg 
1 håndfuld persille
1/2 rødgrapefrugt
2-3 tynde skiver rød, eller hvidkål
1 spsk. citronsaft 
1 spsk. olivenolie
Lidt salt 

SÅDAN GØR DU

Skær rød eller hvidkålen i tyndeskiver.
Skær de andre grøntsager i tern og bland med de friske spirer og resten af ingre-
dienserne.
Lad stå i mindst 20 minitter.



FRISK 
TID:15 MIN

Alkaline Institute 80/20 opskrifthæfte

61

BROCCOLI  QUINOASALAT

2 dl quinoa, kogt 
1 lille broccoli, fin hakket
1 lille løg, fin hakket
1/2 dl ristede frø
1 gulerod, finhakket
Evt hakket persille eller andet bladgrønt
1 spsk. oliven olie
Lidt cayennepeber, efter smag
1/2 tsk. salt

SÅDAN GØR DU

Kog quinoaen efetr pakkens anvisning.
Nyd quinoaen med frisk og lynstegte grøntsager.
Nydes med olivenolie, salt og eller resten af Alkanaise saucen.

Du kan også bruge boghvedefrø istedet for quinoa.



KOGES 
TID: 30 MIN
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INDISK BLOMKÅLSRIS
 
1 blomkål, i en foodprocessor
1/2 tsk. kokosolie
1 løg, skiver
3  fed hvidløg, presset
1 spsk. frisk revet ingefær
1 lille chili, i skiver
1 gulerod, skrællet og i skiver
1 spsk. karry 
2 tsk. sennepsfrø / koriander frø, let kværnet
Salt og peber
2 dl kokoscreme/mælk (fuld eller light) valgfrit

Fordel blomkålen i små stykker og placer i en food processor og blend til den er helt 
moset.

Varm en stor pande og tilføj 2 tsk. sennepsfrø / koriander frø, steg i 2 min. til aro-
maen blomstre. Tilføj karry. Tilsæt olie, hvidløg, ingefær, løg og chili. Steg 3 min. 

Tilføj blomkålsrisen og steg og rør til væsken er dampet.
Tilføj kokosmælk. Kog i ca. 10 minutter
Serveres med frisk chili og koriander.

Du kan tilføje linser, kikærter eller tofu til retten.



KOGES 
IBLØD: 1-2 TIMER
TID: 60 MIN
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HEALING MUNG SUPPE

3 dl mung bønner
2 spsk. kokosolie
1-2 friske grønne/røde chilier, finthakket (valgfrit)
1 tsk. spidskommen frø eller stødt
2 tsk. koriander pulver / eller hele der er kværnet
1/2 tsk. gurkemejepulver (eller karry)
1 stk. kanelbark eller 1/2 tsk. kanelpulver
1 tsk stødt nelliker / 6 stk. kværnet
8-10 friske karryblade, finthakket (valgfrit)
1 spsk. revet frisk ingefær
1 spsk. citronsaft
2 tsk. salt (eller efter smag)
En håndfuld frisk koriander, hakket (valgfrit)
Grøntsager i skiver: 1 gulerod, 1 stort løg ...

SÅDAN GØR DU

Skyl og læg mung-bønnerne i blød i 6 dl vand og 1 tsk. Salt i 1-2 timer.
Skyl dem igen. Kog dem med 3 gange mere vand (9 dl i 20 min. - uden noget!)

Skyld dem og tilbage i gryden med 6 dl vand ca. sammen med de resterende ingre-
dienser (undtagen citronsaft).

Kog ved middel varme i 30 minutter. Tilsæt citronsaft og sukker og rør godt rundt.
Smag til med salt og peber. Serveres pyntet med frisk koriander.
Nyd når som helst.



KOGES 
TID: 35 MIN
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BOGHVEDE RISOTTO MED 
DAMPEDE GRØNT 
2 dl boghvede
5 dl (grøntsagsvand-fonden)
2 fed hvidløg, fin hakket (valgfrit)
1 stort øg, i skiver
1/2-1 tsk. Salt
Olie
Peber
1 håndfuld ristede sesam eller græskar kerner
1 håndfuld frisk spinat
3-4 palmekålsblade eller grønskålsblade, i skiver (riv stilken fra)

SÅDAN GØR DU

Sæt boghvedekerner i blød i ca. 10 min og skyl.

I en bred gryde tilsættes olie og steg løg i 3 min. og tilsæt hvidløg steg videre i 2 min.
Tilføj boghveden, vand og kog med låg på i ca. 10 min. Skru ned for varmen og tilsat 
kålen og spinat kog videre i ca. 5 min og rør. Tilføj evn lidt mere kogende vand.
Serveres med ristede kerner, olie og evt en smule røget paprika.
Se også en anden version i bogen s. 175



KOGES 
TID: 60 MIN
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RØDBEDE MUTABAL 
3 rødbeder (ca. 350 g)
3 spsk. tahin
1 spsk. citronsaft
1/2 dl ristede sesamfrø eller græskarkerner
1 tsk. basilikum, tørrede
1 tsk. spidskommen, stødt
1-2 tsk. salt
Peber 

SÅDAN GØR DU

Kog rødebederne, med skræl,  i 30-50 min. alt efter hvor store de er. De skal være 
hel kogte.Hæld vandet fra og hæld kold vand over. Knud skrællen af når de ikker for 
varme. Sære dem i grove stykker

Kom rødbederne i en food processor eller i en blender og blev dem til mos.
Kom rødemosen i en skål. Tilsæt tahin og resten af ingredienserne. Smag til med 
salt og peber og citronsaft.
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STEGES 
TID: 15 MIN

STEGTE HVIDKÅL MED 
SPIDSKOMMEN 
1 spidskål i skiver 
1-2 løg i skiver
1-2 tsk. spidskommen, stødt
Salt og peber

SÅDAN GØR DU:

Steg først løg i ca. 3 min tilføj spidskommen og steg videre i 1 min. 
Tilføj spidskålen og steg i ca. 4-5 minutter. Smag til med salt og peber. 



FRISK 
TID: 15 MIN
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LYNSTEGT SPIRESALAT 
1 rød peberfrugt
1 grøn peberfrugt
1 løg 
Lidt tørrede urter
Lidt salt

SÅDAN GØR DU

Skær grøntsagerne i tern 
Steges med olivenolie i ca. 4-5 minutter.
Tilsæt de friske spirer og  tag panden væk fra varmen
Nydes koldt eller varmt



KOGES 
TID: 4 TIMER
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FOND AF GRØNSAGSRESTER 
Her bruger du blot rester af grøntsager som kål, porre, broccoli, blomkål, omm

Du kan bruge:
Broccolistamme
Blomkålstamme/blade
Løg
Porre ender
Kål stykker
Grønkålsstilke
Urter
Hvidløg
1-2 laurbærblade

SÅDAN GØR DU

Tilføj et par ekstra grøntsager som gulerødder, løg eller hvad du har.
Rens alle grøntsagsrester og grøntsager. Læg dem i en gryde med vand, der dækker 
grøntsagerne og 1 spsk. salt og evt. urter. Kog i op til 4 timer med låg på. 
Køl af og si grøntsagerne fra og gem fonden i glas. 
Kan også fryses.

Når du trænger til lidt varme så varm en kop fond og smag til med salt.
Fonden kan også bruges til ekstra smag og næring til supper.


