Marineret kylling
Med ris og grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Marinade
3 spsk sojasovs
2 spsk ingefær, revet
1-2 fed hvidløg, presset
2 tsk hvedemel
Desuden
500 g kyllingbryst, i strimler
2 gulerødder, i stave
1 porre, tynde ringe
500 g broccoli, små buketter
2 spsk olie
1 dl vand
2 spsk sojasovs
2 spsk lime- eller citronsaft

1) Kog risene efter anvisningen på emballagen.
2) Lav marinade af soja, ingefær, hvidløg og hvedemel.
3) Skær kyllingefileterne i strimler. Vend kyllingen i marinaden,
og lad det trække i 10 min.
4) Rens og skær gulerødder, porre og broccoli.
5) Varm en wok eller pande op med olie.
6) Steg kyllingen i ca. 5 minutter.
7) Når kødet er gyldent på alle sider, kommes gulerødder, porrer
og broccoli i og steges med 3-4 min.
8) Tilsæt vand, sojasovs og limesaft. Kog retten igennem 3-4 min.
mens der røres rundt undervejs.

Serveres med
Brune ris

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Teriyaki laks
Med ris og grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

450 g laksefilet
4 spsk teriyaki
4 spsk sweet chilisauce
1 tsk chilisauce
2 tsk brun farin
4 fed hvidløg, finthakket
2 cm frisk ingefær, revet fint
1 stk broccoli, i mindre buketter
2 stk rød peberfrugt, i mindre stykker
1/2 bundt forårsløg, i mindre skiver
40 g chilimayo
1 citron, i både

1) Hvidløg og ingefær ordnes, og blandes med teriyaki, sweet
chilisauce, stærk chilisauce og brun farin i en stor skål.
2) Fjern skindet fra laksen og vend i teriyaki-marinaden.
3) Ovnen tændes på 200 grader varmluft.
4) Klargør en bageplade med bagepapir.
5) Broccolien deles i mindre buketter og peberfrugten skæres i
mindre stykker. Tag også halvdelen af forårsløgene og skær i
mindre skiver.
6) Vend broccoli, forårsløg og peberfrugt i lidt olie, salt og peber,
og fordel ud på den ene side af bagepladen.
7) Læg laksen på den anden side af bagepladen.
8) Bag midt i ovnen i ca. 13-15 minutter.
9) Imens koges risene efter pakkens anvisning. De resterende
forårsløg skæres i mindre skiver og citronen skæres i både.
10) Server den bagte teriyaki-laks med ris, de bagte grøntsager,
chilimayo, en citronbåd og friske forårsløg på toppen.

Serveres med
Brune ris

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Græsk kylling
Med bulgur og bagte grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Græsk kylling
800 g kyllingebryst
4 spsk olie
2 tsk tørret oregano
4 tsk paprika
4 fed hvidløg, finthakket
Salt og peber
Tilbehør
500 g gulerod, i skiver
2 stk squash, i halve skiver
2 stk rødløg, i både
4 spsk olie
2 tsk tørret oregano
Salt og peber
4 dl bulgur
2 stk grøntsagsbouillonterning
Dressing
300 g skyr (natural)
1 bundt frisk persille, hakket
Salt og peber

1) Ovnen tændes på 200 grader vamluft.
2) Kyllingen renses for eventuelle sener. Hvis brystet er meget
tykt kan det skæres i mindre stykker.
3) I en skål eller pose blandes kylling, olie, hvidløg, paprika,
oregano, salt og peber.
4) Beklæd en bageplade med bagepapir, og læg kyllingen på den
ene side.
5) De ordnede gulerødder, rødløg og squash vendes med olie,
oregano, salt og peber, og lægges på den modsatte side af
bagepladen.
6) Bagepladen puttes i ovnen, og det hele bages i 20-25 minutter.
7) Imens koges bulguren efter pakkens anvisninger. Kom
bouillonterningerne i vandet.
8) Hak persillen, og bland med skyr, salt og peber.
9) Server kyllingen og grøntsagerne med den kogte bulgur og
dressingen.

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Ramen
Med kylling og grønt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Ramen
1) Varm en gryde med olie og svits løg og hvidløg i et par
1 løg, finthakket
minutter.
4 fed hvidløg, finthakket
2) Tilføj ingefær og lad stege med i et øjeblik.
1 spsk olie
3) Tilføj kyllingefond, sød chilisovs, sojasovs, hvidvinseddike,
1 spsk ingefær, revet
østerssovs og fiskesovs, og rør godt rundt.
1 liter kyllingefond (1 liter vand + 2 bouillionterninger)
4) Kyllingebrysterne skæres på langs og puttes i suppen. De
1 spsk sød chilisovs
koges herefter i 10-15 minutter.
1/2 dl sojasovs (smag til)
5) Imens koges nudlerne efter anvisningen på pakken, og
3 spsk hvidvinseddike
2 spsk østerssovs
grøntsagerne gøres klar til anretning.
1 spsk fiskesovs
6)) Kyllingen tages op, og rives i strimler med to gafler, hvorefter
500 g kyllingbryst
kyllingen puttes tilbage i suppen. Husk at smage suppen til.
Fyldet
7) Anret i dybe tallerkener. Først nudler, herefter de friske
200 g fuldkornsnudler
grøntsager, og til sidst hældes suppen over.
4 gulerødder, i tynde strimler
8) Top ramen af med lime både, sesamfrø og blødkogte æg
2 røde peberfrugter, i tynde strimler
(skåret i halve).
50 g spinat
1/2 broccoli, i mindre buketter
1 lime, i fire både
Skift gerne grøntsagerne
1 spsk sesamfrø
ud for variation
Evt. 4 blødkogte æg (kan fravælges)

Tip

Orintalsk risret
Med oksekød og grønt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

1 løg, finthakket
3 fed hvidløg, finthakket
2 gulerødder, skåret i små tern
2 spsk karry
1 tsk stødt spidskommen
1/2 tsk stødt gurkemeje
400 g hakket oksekød (max 10 %)
250 g squash, groftrevet
1 rød peberfrugt, skåret i små tern
300 g brune ris
7 dl grøntsagsbouillon
140 g majs, fra dåse eller frost
175 g ærter, frosne
1 tsk olie, til stegning
Salt og peber
Server med
Persille, finthakket

1) Kom løg, hvidløg og gulerødder i en gryde med olie og steg ved
middelvarme, til løgene er bløde.
2) Kom karry, spidskommen og gurkemeje i gryden sammen med
oksekød.
3) Skru op for varmen og brun kødet godt af under omrøring.
4) Tilsæt squash og peberfrugt.
5) Kom risene i en sigte og skyl dem grundigt.
6) Bland risene i gryden, og tilsæt også grøntsagsboullion. Bring i
kog under omrøring, skru ned for varmen og lad det simre under
låg i 15 minutter.
7) Kom majs og ærter i gryden og varm retten godt i gennem.
8) Tag gryden af varmen og lad gryden stå med låg på, til risene
er møre.
9) Smag til med salt og peber og server med lidt finthakket
persille.

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Græske frikadelle
Med kylling og feta
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

400 g hakket kyllingefars
1 stk løg, finthakket
2 fed hvidløg, finthakket
1/2 bundt frisk persille, finthakket
1 æg
60 g fetaost
50 g soltørrede tomater, finthakket
1 tsk paprika
3 spsk havregryn
Salt og peber

1) Løg, hvidløg, persille og soltørrede tomater klargøres og fetaen
smuldres.
2) Rør det sammen med hakket kyllingefars, paprika, æg og
havregryn. Tilsæt salt og peber.
3) Hvis farsen virker for våd, så tilsæt lidt ekstra havregryn.
4) Varm olie på en pande, og form frikadellerne. Der bliver ca. 12
stk. (Hvis du vil spare på fedtstoffet kan de ligges på en
bageplade og tilberedes i ovnen ved 200 grader i ca. 20
minutter).
5) Frikadellerne steges ved medium varme i ca. 4-6 minutter på
hver side eller til de er gyldne.
Server med
6) Server de græske frikadeller med lækkert tilbehør.
Ovnbagte/kogte kartofler, brune ris, fuldkorns pasta eller andet ønsket tilbehør
En lækker salat eller bagte grøntsager

Wok
Med rød karry og ris
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

1 løg, finthakket
3 fed hvidløg, finthakkede
1 spsk olie
400 g kyllingebryst, i små strimler
1 pose wok grøntsagsblanding (frost ca. 700)
3 tsk rød karrypasta
2 spsk sojasovs
250 ml madlavningsfløde (4 %)

1) Kog risene efter anvisningerne på pakken.
2) Varm olien i en wok, og steg løg og hvidløg i et øjeblik.
3) Tilsæt kyllingen, og steg til det har taget farve.
4) Tilsæt nu wokblandingen, og steg i 5 minutter.
5) Karrypasta, sojasovs og madlavningsfløde tilsættes, og det hele
blandes godt, og steges i yderligere 5 minutter.
6) Server med brune ris.

Server med
Brune ris

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Bolognese
Med fuldkornsspaghetti
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

1 løg, finthakket
3 fed hvidløg, finthakket
2 spsk olie
400 g hakket oksekød (max 10 %)
3 gulerødder, revet fint
1 rød peberfrugt i små tern
1 squash, revet fint
3 tsk tørret oregano
3 tsk rosmarin
1 spsk tomatpuré
2 ds hakkede tomater
Salt og peber
Server med
Fuldkorns spaghetti
En lækker salat eller bagte grøntsager
Evt lidt parmesan

1) Kog spaghettien i en gryde med letsaltet vand til den er al
dente.
2) Varm olien i en gryde, og svits løg og hvidløg.
4) Tilføj kødet og lad stege til det har taget farve.
5) Tilføj gulerødder, peberfrugt, squash og krydderierne. Steg i et
par minutter.
6) Til sidst tilsættes tomatpuré og hakkede tomater. Lad nu
retten simre i 5-10 minutter, og smag til med salt og peber.

Pastasalat
Med kylling og rød pesto
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

450 g kyllingebryst, i mindre stykker
Olie til stegning
Timian
Salt og peber
200 g fuldkornspasta
3 spsk rød pesto
100 g frisk spinat
75 g sukkerærter, halveret på langs
10 cherrytomater, i halve
1/2 agurk, i mindre stykker
1 rød peberfrugt, i mindre stykker
1 avocado, i mindre stykker
100 g Cheasy salatost
Toppes med
50 g salte peanuts til toppen

1) Kog pastaen efter pakkens anvisning.
2) Skær kyllingen ud og steg i lidt olie, og krydrer med salt, peber
og timian.
3) Vend den kogte pasta sammen med pesto.
4) Spinaten skylles og kommes i en skål.
5) Sukkerærter, tomater, agurk, peberfrugt og avocado ordnes og
blandes med spinaten.
6) Bland pasta, grøntsager, kylling og feta sammen.
7) Top pastasalaten med peanuts.

Frikadeller
Med mexicansk krydderi
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

400 g hakket oksekød (max 10 %)
1 pose mexicansk tacokrydderi

1) Tænd ovnen på 200 grader.
2) Bland kødet grundigt med krydderiblandingen i en skål.
3) Læg bagepapir på en bageplade.
4) Form frikadellerne med en spiseske og fordel på pladen.
5) Bag I ovnen i ca. 20 minutter.

Server med
Tzatziki
Server med
Ovnbagte/kogte kartofler, brune ris, fuldkorns pasta eller andet ønsket tilbehør
En lækker salat eller bagte grøntsager

Lasagne
Med fuldkornsplader og grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 45 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

2 løg, finthakket
4 fed hvidløg, finthakket
1 spsk olie
400 g hakket oksekød (max 10 %)
1 ds tomatpuré
1 ds hakkede tomater
4 gulerødder, revet
1 squash, revet
3 tsk oregano
2 tsk timian
1/2 dl rødvniseddike (kan udelades)
2 dl vand + 1 grøntsagsboillonterning
Salt og peber
Mornay sauce (light)
Fuldkornslasagneplader
200 g revet mozarella (cheasy)
Server med
Med en lækker salat

1) Tænd ovnen på 200 grader.
2) Varm olien i en gryde, og svits løg og hvidløg i et par minutter.
3) Tilføj kødet og steg til det har taget farve.
4) Tilsæt tomatpuré, hakkede tomater, gulerødder, squash,
krydderier, rødvinseddike og grøntsagsbouillon med vand. Bland
det godt og lad simre i ca. 5 minutter. Smag til med salt og peber.
5) Smør et ildfast fad med olie, og lav nu lasagnen.
6) Start med kødsovs, herefter fuldkornslasagneplader og
mornaysauce. Lav så mange lag der er kødsauce til. Til sidst
toppes lasagnen af med revet mozarella.
7) Lasagnen bages midt i ovnen i ca. 25 minutter. Lad den hvile i
10 minutter inden servering.
8) Server lasagnen med en lækker salat som tilbehør.

Spaghetti carbonara
Med kylling og fuldkornsspaghetti
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

200 g fuldkorns spaghetti
400 g kyllingebryst, i små strimler
2 rødløg, finthakket
3 fed hvidløg, finthakket
3 gulerødder, revet fint
1 rød peberfrugt, i små tern
1 squash, revet fint
1 spsk olie
3 tsk oregano
3 tsk romarin
1 light mornaysauce (500 ml)
Salt og peber

Server med
Med en lækker salat

1) Kog spaghettien i en gryde med letsaltet vand til den er al
dente.
2) Forbered kylling og grøntsager.
3) Varm olien i en gryde, og svits løg og hvidløg.
4) Tilføj kyllingen og lad stege til det har taget farve.
5) Tilføj gulerødder, peberfrugt og krydderierne. Steg i et par
minutter.
6) Tilføj mornaysaucen til gryden og bland med de øvrige
ingredienser. Gryden fjernes nu fra blusset.
7) Tilføj den kogte spaghetti og squash og rør godt rundt.

Kylling i rød karry
Med ris
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

800 g kyllingebryst
4 spsk rød karrypasta
4 fed hvidløg, finthakket
6 cm frisk ingefær, finthakket
2 røde peberfrugter, i tynde strimler
250 g sukkerærter
300 g gulerod, i tynde strimler
800 ml kokosmælk
10 stk tørrede limeblade (kan undlades)
Salt og peber
Server med
Brune ris
Frisk koriander

1) Risene koges efter pakkens anvisning.
2) Hvidløg, ingefær, peberfrugt og gulerødder ordnes.
3) Kyllingen skæres i mindre stykker.
4) Opvarm en pande eller wok med lidt olie, og steg hvidløg og
ingefær i 1 minut.
5) Tilsæt karrypasta, og lad stege et øjeblik.
6) Tilsæt kylling, og steg så der får farve over det hele.
7) Når kyllingen er stegt tilsættes gulerødder og limeblade på
panden, hvorefter det hele steges i 2-3 minutter.
8) Tilsæt sukkerærter og peberfrugt, og hæld kokosmælk i.
9) Saucen koges op, og tages herefter af blusset. Smag til med
salt og peber.
10) Server med ris og top med frisk koriander.

Spinatpandekager
Med friskost og sprøde grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Pandekager (ca. 8 stk)
2 æg
1 tsk salt
1/2 l mælk
50 g fuldkornshvedemel
125 g hvedemel
100 g babyspinat
25 g persille
2 spsk olie til stegning af pandekager
Fyld
1 bk friskost
1 agurk, i tynde stave
3 gulerødder, i tynde stave
1 bk sukkerærter, i tynde stave
8 håndfulde sprød salat
8 håndfulde ærteskud

1) Pisk æg, salt, mælk og hvedemel sammen til en klumpfri dej.
2) Blend dejen med spinat og persille til den er grøn og ensartet.
3) Bag 8 store tynde pandekager på en pande i lidt olie.
4) Smør med lidt friskost og fordel grønsager i stave, salat og
ærteskud oven på.
5) Rul dem stramt sammen og halvér dem.
6) Pandekagerne er nu klar til servering.

Tip
Skift gerne grøntsagerne
ud for variation

Butter chicken
Med ris
4 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

500 g kyllingebryst
Tilbehør
Marinade (skal stå natten over)
Frisk koriander
2 fed hvidløg, presset
1 lime
2 cm ingefær, revet
Brune ris
1 dl yoghurt naturel
1 tsk stødt koriander
2 tsk stødt spidskommen
2 tsk garam masala
1 tsk gurkemeje
1 nip cayennepeber
Salt og peber
Sauce
1 løg, finthakket
1 fed hvidløg, finthakket
1 spsk olie
1 ds hakkede tomater
1 dl madlavningsfløde (4 %)
1 citron
Salt og peber

1) Lav marinaden med alle ingredienser der står under punktet.
2) Skær kyllingen i mindre stykker, og vend i marinaden. Kom på
køl nogle timer – gerne natten over.
3) Hak løg og hvidløg til saucen, og svits i en gryde med olie.
Tilføj hakkede tomater, kyllingen og marinade.
4) Lad retten simre i 15 min. Tilsæt madlavningsfløde, og lad det
simre yderligere 5 min.
5) Smag til med citronsaft, salt og peber.
6) Server med lidt frisk koriander på toppen, lime i både og ris.

Chili con carne
Med guacamole
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

2 spsk olie
1 løg, finthakket
2 stilke bladselleri, finthakket
2 fed hvidløg, finthakket
1 rød chili, finthakket
400 g hakket oksekød (max 10%)
1 tsk stødt spidskommen
½ tsk stødt kanel
1 gulerod, revet
1 peberfrugt, i tern
2 spsk tomatpuré
1 ds kidneybønner
1 ds hakkede tomater
1 tsk sukker
Salt og peber
Guacamole
2 avocadoer
2 spsk skyr naturel
Citron
Server med
Brune ris
Guacamole
En lækker salat

1) Varm olien op i en tykbundet gryde.
2) Steg løg, bladselleri, hvidløg og chili i ca. 2 minutter.
3) Tilsæt nu kød, spidskommen og kanel, og steg til kødet har
taget farve.
4) Tilsæt gulerod og peberfrugt, og steg i ca. 10 min.
5) Tilsæt tomatpuré, hakkede tomater og kidneybønner.
6) Smag til med salt, peber og sukker, og lad simre under låg i 30
min.
7) Mos avocado med skyr og citron til en lind guacamole.
8) Server chili con carne med ris og guacamole.

Fajita bowl
Med kylling og bagte grøntsager
4 portioner

Forberedelstid: ca. 40 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Fajita grøntsager
2 stk rødløg, i strimler
2 stk gul peberfrugt, i strimler
2 stk rød peberfrugt, i strimler
680 g majs på dåse, drænet
4 spsk olie
Salt og peber
Limedressing
2 stk lime
150 g skyr (natural)
Kylling
600 g kyllingebryst, i strimler
4 spsk olie
2 tsk paprika
1 tsk stødt koriander
1 tsk stødt spidskommen
2 fed hvidløg, finthakket
Salt og peber
Server med
Brune ris
Frisk koriander

1) Først laves dressingen. Riv skallen fra den ene lime, og pres
saften fra den i en skål. Bland saft og skal med skyr og smag til
med salt og peber. Den anden lime skæres i 4 både og sættes til
side.
2) Ovnen forvarmes til 200 grader varmluft.
3) Peberfrugt og rødløg ordnes, og majsene drænes for væske.
Hefter fordeles de på en bageplade beklædt med bagepapir, og
blandes med olie, salt og peber. Bag i ovnen i 20-25 min.
4) Risene koges efter pakkens anvisning.
5) Kyllingen skæres i strimler og blandes med olie og alle
krydderierne i en skål.
6) Varm en stegepande op, og steg kyllingen ved middevarme i 56 min.
7) Anret skåle med ris i bunden, så kylling og bagte grøntsager, og
top herefter af med limedressing, limebåd og evt. frisk koriander.

Pastasala
Med laks og dilddressing
4 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Fyld

500 g fuldkornspasta
1 agurk, i mindre stykker
200 g cherrytomater, i halve
1/2 bundt forårsløg, fint snittet
400 g varmrøget laks

Dilddressing
1 bundt frisk dild
1/2 bundt frisk persille
400 g skyr/græsk yoghurt 2%
Salt og peber
2 knivspids akaciehonning
1 fed hvidløg
1 tsk citronsaft (smag til)

1) Pastaen koges efter pakkens anvisning.
2) Lav først dilddressingen. Alle ingredienserne, udover
citronsaften, blendes til en ensartet masse. Herefter smages der
til med citronsaft, salt og peber. Ingredienserne kan også hakkes
fint, hvis du vil undgå at bruge blender.
3) Når pastaen er kogt sættes den til side for at køle af.
4) Imens pastaen køler af ordnes agurk, cherrytomater og
forårsløg. Skær evt. agurken i halv og skrab de våde kerner ud af
agurken, hvorefter den skæres i skiver.
5) Bland nu pasta, grøntsager og dressingen sammen, og riv
laksen i mindre stykker og kom i.
6) Pastasalaten serveres kold.

Bagt kyllingebryst
Med rodfrugtsfritter og avocadodip
4 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

Marineret kylling
600 g kyllingebryst
4 spsk olie
2 tsk karry
2 tsk paprika
4 fed hvidløg, finthakket
Salt og peber
Rodfrugtsfritter
1000 g rodfrugtsblanding, i stave (evt. fra frost)
4 spsk olie
Salt og peber
Avocadodip
2 stk avocado
4 spsk skyr/græsk yoghurt 2%
2 fed hvidløg, finthakket
Salt og peber

1) Tænd ovnen på 200 grader varmluft.
2) Gør en bageplade klar med bagepapir.
3) Hvis du benytter friske rodfrugter skrælles og skæres disse ud
i stave. Benytter du rodfrugtfritter fra frost tages disse ud. Vend
dem i olie, salt og peber og placer dem på bagepladen.
4) Sæt rodfrugterne ind i den varme ovn. Giv dem først 10
minutter, imens gøres kyllingen klar.
5) Rens kylling for eventuelle sener. Kom fileterne i en pose
sammen med olie, finthakket hvidløg og krydderier. Vend det godt
sammen.
6) Når rodfrugterne har fået de første 10 minutter vendes de og
skubbes til den ene side af bagepladen. Placer herefter den
marinerede kylling på den anden halvdel.
7) Sæt bagepladen tilbage i ovnen og giv det hele 20 minutter.
8) Lav avocadodippen imens.
9) Blend avocadoerne med skyr, hvidløg, salt og peber. Eller du
kan mose det godt sammen med en gaffel. Smag til med salt og
peber.
10) Når kyllingen og rodfrugterne er færdige, så tages de ud af
ovnen og serveres med avocadodippen.

Æggesalat
Med hytteost og purløg
4 portioner

Forberedelstid: ca. 15 minutter

Kategori: Aftensmad

Ingredienser

Sådan gør du

4 æg
200 g hytteost
2 tsk karry
1 spsk sennep (kan undlades)
1/2 bundt purløg, finthakket
Salt og peber
Server med
Ristet rugbrød
Cherrytomater

1) Kog æggene til de er hårdkogt (ca. 9 minutter). Køl dem af
efter.
2) Bland hytteost, karry, sennep og purløg i en skål.
3) Hak æggene fint, brug evt. en æggedeler på begge led, og
bland med resten.
4) Smag til med salt og peber.
5) Server eventuelt på ristet rugbrød med cherrytomater.

TILBEHØR

Broccolisalat
Med skyrdressing
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

2 broccolier, i små buketter
1 rødløg,
4 dl skyr/græsk yoghurt 2%
2 spsk balsamico
2 tsk agavesirup eller stevia/sødemiddel efter smag
Salt og peber
100 g rosiner eller tørrede tranebær

1) Broccolien deles i små buketter, og koges i 3-4 min. til de er møre,
men stadig har bid.
2) Rødløget hakkes fint, og blandes med skyr, balsamico og
agavesirup/sødemiddel. Smag til med salt og peber.
3) Til sidst blandes rosiner og broccoli i dressingen.

Quinoa salat
Med spidskål og æble
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

65 g quinoa
120 g spidskål, fintsnittet
2 stk æble, i tern
60 g (salt)mandler, grofthakket
2 spsk olivenolie
1 spsk citronsaft
1 spsk akaciehonning
Salt og peber

1) Quinoa skylles og koges efter pakkens anvisning. Når de er kogt,
drænes de og skylles i koldt vand. Herefter sættes de til side.
2) Spidskål, æble og mandler ordnes.
3) Lav dressing af olie, citronsaft og akaciehonning.
4) Bland det hele sammen og smag til med lidt salt og peber.

Pastasalat
Med pesto og mozarella
4 portioner

Forberedelstid: ca. 15 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

300 g tørret pasta
120 g grøn pesto
200 g rucola
30 stk cherrytomater, halverede
40 g pinjekerner
2 mozzarellakugler, i mindre stykker
½ bundt basilikum (kan undlades)
Salt og peber

1) Pastaen koges i let saltet vand.
2) Dræn pastaen og lad den køle af.
3) Bland pastaen med pesto, rucola, tomater, halvdelen af pinjekernerne
og den ene mozzarella kugle, i mindre stykker.
4) Anret salaten på et fad eller i en skål, og top med resten af
pinjekernerne, mozzarella og frisk basilikum.

Salat
Med hvidkål, gulerødder og oliven
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

500 g hvidkål eller spidskål, fint snittet
3 gulerødder, rives groft
1 bundt persille, finthakket
100 g kalamataoliven
100 g cheasy salatost
3 spsk olivenolie
4 spsk citronsaft
2 fed hvidløg, finthakket
Salt og peber

1) Skær kålen over og fjern stokken og snit kålen fint.
2) Skrub gulerødderne og riv dem groft eller skær dem i små tynde stave.
3) Skyl persillen grundigt og fjern de grove stilke. Hak persillen fint.
4) Hvis det er oliven uden sten, kan du hakke dem groft.
5) Lav en dressing af olivenolie, citronsaft, hvidløg, salt og peber.
Smulder fetaen groft i en lille skål.
6) Bland den fint snittede kål med de groft revede gulerødder, den
hakkede persille, den smuldrede feta og de hakkede eller hele
kalamataoliven.
7) Bland til sidst dressingen i salaten. Anret eventuelt på et fad eller i en
skål.
8) Salaten er nu klar til servering.

Kålsalat
Med quinoa
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1/2 styk rød spidskål, fint snittet
150 g grønkål, (evt. færdig snittet)
150 g quinoa
100 g hasselnødder
1 spsk olivenolie
2 spsk hvidvinseddike
2 appelsiner (saften)
Salt og peber

1) Skyl quinoa og kog dem efter anvisningen på pakken.
2) Put hasselnødder i ovnen ved 160 grader i 10 min, så skallerne løsner
sig. Fjern de værste skaller efter og hak nødderne groft.
3) Snit grønkål og spidskål fint.
4) Hæld de kogte quinoa i en si og skyl dem hurtigt med koldt vand og lad
dem køle lidt af.
5) Der laves en dressing af saften fra appelsinerne, olivenolie, eddike, salt
og peber.
6) Bland quinoa, grønkål og spidskål sammen i en skål og vend
dressingen med salaten.
7) Top salaten med ristede hasselnødder.
8) Salaten er nu klar til serverin.

Coleslaw
Med dressing
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1 hvidkål, fintsnittet
5 gulerødder, revet groft
Dressing
300 gram neutral skyr
30 gram mayonnaise
1 tsk dijon sennep
2 tsk æblecidereddike
2 tsk sirup (Agave el. zero sirup)
Salt og peber

1) Rør dressingen sammen, og lad den trække i køleskabet, mens resten
af salaten gøres klar
2) Snit hvidkål og riv gulerødder groft (eller brug evt. en foodprocessor)
3) Smag dressingen til og bland med hvidkål og gulerødder
4) Coleslawen er nu klar til servering

Bønnefritter
Med olie og salt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

En pose grønne bønner
1 spsk olie
Salt
Evt. krydderier (fx. spidskommen, paprika)

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Hæld de grønne bønner i en stor frysepose.
3) Tilsæt olie, salt og ønskede krydderier.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir.
5) Bag i ovnen i ca. 20 minutter eller til de har fået farve.

Linsesalat
Med rucola og croutoner
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

75 g cashewnødder
1 løg, finthakket
1 tsk olie
1 chili/jalapeno
4 soltørrede tomater i olie
3 skiver brød (gerne groft)
235 g røde linser, kogte (eller 1 ds a 400 g)
100 g rucola
2 spsk balsamico
Salt og peber
1 lille håndfuld rosiner
1 tsk ahornsirup/zero sirup

1) Hvis linserne er tørrede, startes du med at koge dem. efter pakkens
anvisning
2)Rist cashewnødderne på en pande ved lav varme i ca. 3 minutter. Put
dem i en salatskål.
3) Skær løgene og steg i olie ved lav varme i et par minutter.
4) Skær chili/jalapeno og soltørrede tomater. Skær brødet i store
croutoner. Tilføj det til panden med løg og steg i to minutter til
croutonerne er crunchy. Olien fra de soltørrede tomater bør være nok.
Tilføj salt og peber
5) Vask rucolaen og tilføj til salatskålen. Tilføj rosiner
6) Nu puttes linserne i. Der tilføjes salt, peber ahornsirup og balsamico
7) Server med crouton mix

Sweet potato fries
Med olie og salt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

En pose rodfrugtfritter (ca. 5-600 gram)
1 spsk olie
Salt
Evt. krydderier (fx. spidskommen, paprika)

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Hæld rodfrugterne i en stor frysepose.
3) Tilsæt olie, salt og ønskede krydderier.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir.
5) Sæt i ovnen i ca. 20 min. eller til de har fået farve.

Salat
Med vandmelon og feta
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

35 g rucola/baby spinat
400 g vandmelon, i tern
100 g agurk, i skiver
1 stk rødløg, i tynde skiver
50 g Cheasy salatost
50 g valnødder
Dressing
2 spsk olivenolie
1 spsk akaciehonning/zero sirup
1 spsk citronsaft
Salt og peber

1) Lav dressing med olie, akaciehonning og citronsaft, og smag til med
salt og peber.
2) Varm en pande ved middel varme uden fedtstof, og hæld valnødder på
panden. Vend dem i ca. 4-5 min, til de begynder at dufte.
3) Hæld efterfølgende nødderne på en tallerken, så de kan køle af.
4) Skyl rucola/spinat.
5) Skær vandmelon i tern.
6) Halver rødløg og skær i tynde skiver.
7) Halver agurk og fjern "de våde kerner" med en ske, og skær herefter i
skiver.
8) Bland rucola, vandmelon, rødløg, agurk og dressing, og top herefter
med smuldret feta og hakkede valnødder.

Bønnesalat
Med feta og tomat
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

400 g frosne grønne bønner
250 g cherrytomater, i halve
250 g Cheasy salatost
1 rødløg, i tynde skiver
2 spsk olivenolie
2 tsk tørret timian
Salt og peber

1) Kog vand op i en stor gryde, og kog de grønne bønner i 4-5 minutter.
2) Hæld vandet fra og lad bønnerne køle af.
3) Cherrytomaterne halveres, og rødløgene halveres og skæres i tynde
skiver.
4) Rør olivenolie, timian, salt og peber sammen.
5) Vend alle ingredienserne sammen, og smag evt. til med salt og peber.

Bagt broccoli
Med citron og salt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1 boccolihoved
1 spsk olie
1 citron
Salt
Evt. krydderier (fx. spidskommen, paprika)

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Skær broccoli og pres citron og hæld i en frysepose.
3) Tilsæt olie, salt og ønskede krydderier.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir.
5) Bag i ovnen i ca. 20 min. eller til de har fået farve.

Rødbede salat
Med feta og persille
4 portioner

Forberedelstid: ca. 15 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

400 g rødbede
1/2 bundt frisk persille
1/4 bundt forårsløg
1 stk rødløg
50 g Cheasy salatost

1) Rødbederne skrælles og skylles.
2) Riv dem på den grove side af rivejernet.
3) Persille og rødløg hakkes fint.
4) Vend rødbeder, persille, forårsløg og rødløg sammen.
5) Top salaten med smuldret fetaost.

Bagt spidskål
Med timian
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1 spidskål, i kvarte
1 spsk olie
2 tsk timian
Salt og peber

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Skær spidskål og hæld i en frysepose.
3) Tilsæt timian, olie og salt.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir.
5) Bag i ovnen i ca. 20 min. eller til de har fået farve.

Spidskålssalat
Med dressing
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

300 g spidskål, fint snittet
4 æbler, i små tern
70 g mandler (evt. saltede)
1/4 bundt frisk persille, finthakket
Dressing
2 spsk olivenolie
1 spsk citronsaft
1 spsk akaciehonning/zero sirup
1 tsk sød sennep
Salt

1) Spidskålen halveres og snittes fint, æblet skæres i tern og persillen
hakkes fint - og de puttes i en skål.
2) Hak halvdelen af mandlerne og vend dem i.
3) Lav dressingen og smag til med salt.
5) Anret salaten i en skål eller fad og top med de sidste mandler.
Obs: Bland først dressingen i salaten ved servering

Bagt blomkål
Med citron, rosmarin og salt
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1 blomkålshoved
1 spsk olie
1 citron
Flagesalt
1 spsk rosmarin (eller frisk)
Evt. krydderier (fx. spidskommen, paprika)

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Skær blomkål og pres citron og hæld i en frysepose.
3) Tilsæt rosmarin, olie, salt og ønskede krydderier.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir.
5) Sæt i ovnen i ca. 20 min. eller til de har fået farve.

Asiatisk salat
Med peanuts
4 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

Salat
200 g rød spidskål, fint snittet
2 gulerødder, i tynde stave eller revet
1 rød peberfrugt, i tynde stave
175 g edamamebønner (frosne og uden bælg)
75 g saltede peanuts

1) Rør dressingen sammen og sæt til side.
2) Edamamebønnerne overhældes med kogende vand.
3) Spidskål, gulerødder og peberfrugt ordnes.
4) Vend nu edamamebønner, spidskål, gulerødder, peberfrugt og
halvdelen af de saltede peanuts sammen med dressingen.
5) Ved servering toppes salaten med resten af de saltede peanuts.

Dressing
1 spsk peanutbutter
1 spsk limesaft
2 tsk akaciehonning/zero sirup
2 tsk sojasauce
1 tsk vand

Bagte porrer
Med hvidløg og persille
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

2-3 store porrer
1 spsk olie
2-3 tsk citronsaft
Salt
2 fed hvidløg
½ bundt persille

1) Tænd ovnen på 200°C varmluft.
2) Rens porrer, skær dem på langs og over i mindre stykker og hæld i en
frysepose.
3) Pres hvidløg og tilføj til posen, sammen med salt, citronsaft og olie.
4) Ryst posen og hæld det hele i en bradepande med et stykke bagepapir
- dæk til med staniol.
5) Bag i ovnen i ca. 20 min eller til de har fået farve.

Råkost
Med gulerod og æble
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

300 g gulerod, groft revet
2 æbler, groft revet
50 g rosiner
2 spsk citronsaft

1) Gulerødder skrælles.
2) Æblerne skæres i både og kernehuset fjernes
3) Riv gulerødder og æbler på den grove side af rivejernet.
4) Vend det sammen med rosiner og citronsaft.
4) Råkosten er nu klar til servering.

Græsk salat
Med oliven og feta
4 portioner

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: tilbehør

Ingredienser

Sådan gør du

1 rødløg, i tynde skiver
1 salathoved, fint snittet
1/2 agurk, i tern
250 gram cherrytomater, halverede
1/2 bøtte Cheasy salatost
1 glas sorte oliven (i vand)

1) Skyl og snit grøntsagerne
2) Hæld det hele i en skål
3) Dræn olivenglas og salatost - og tilføj til skålen

Milkshake
Med chokolade
2 portioner

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

25 g proteinpulver (ckokolade)
3 dl mælk
1 lille tsk kakaopulver
1 lille banan (gerne moden)
5 isterninger

1) Find en blender frem
2) Hæld alle ingredienser i
3) Blend i 30 sekunder
4) Server i 2 glas

Boller
Med chokolade
10 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

250 g havregryn
350 g skyr (natural)
4 stk æg
1 tsk bagepulver
1/2 tsk salt
100 g mørk chokolade (70 %)

1) Ovnen tændes på 180 grader varmluft
2) Alle ingredienser, udover chokoladen, æltes til en ensartet dej.
3) Virker dejen for tynd tilsættes mere havregryn.
4) Lad dejen trække i 5-10 min.
5) Chokoladen hakkes groft og blandes i dejen.
6) Beklæd en bageplade med bagepapir.
7) Brug to skeer, som dyppes i vand, og læg 10 klatter af dej på
bagepladen.
8) Dyp evt. fingrene i vand og glat bollerne ud, så de får en pæn
overflade.
9) Bollerne bages midt i ovnen i 20-25 minutter, indtil de er gyldne.
10) Lad bollerne køle af inden servering, ellers kan de godt virke klæge
inden i.
11) Opbevar dem i en tætlukket pose i køleskabet. De kan også sagtens
fryses.
Der bliver 10 portioner ud af denne opskrift, så gem resten til et andet
tidspunkt.
1 bolle = 1 portion

Chiagrød
Med bær
1 portion

Forberedelstid: ca. 5 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

2 spsk chiafrø
2 dl mælk/plantemælk
1/2 tsk vaniljepulver
1 spsk skyr
Toppes med
1 håndfuld friske bær

1) Chiafrø og mælk kommes i en beholder eller i et glas og rør rundt. Lad
stå tildækket i køleskabet i mindst 30-60 minutter, og gerne natten over.
2) Efter det har stået på køl røres vaniljepulver og skyren i.
3) Er grøden for tør hældes der lidt ekstra mælk i.
4) Server nu chiagrøden toppet med friske bær.

Milkshake
Med vanilje og bær
2 portioner

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

25 g proteinpulver (evt. vanilje)
3 dl mælk
1 lille tsk vaniljesukker
100 gram frosne bær
5 isterninger

1) Find en blender frem
2) Hæld alle ingredienser i
3) Blend i 30 sekunder
4) Server i 2 glas

Proteinkugler
10 portioner

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

20 kugler
120 g havregryn
2 scoops proteinpulver (evt. chokolade eller vanilje)
50 g tilbehør (såsom tørret frugt eller
chokoladeknapper)
Våde ingredienser:
120 g nøddesmør (evt. penutbutter)
2 spsk sirup (evt. ahorn, akaciehonning, honning eller
sukkerfri sirup)
3 spsk mælk

1) Bland alle de tørre ingredienser i en skål til de er jævnt blandet.
2) Tilsæt nøddesmør og sirup og bland godt.
3) Tilsæt mælk og bland til en jævn konsistens.
4) Rul 20 kugler ud af blandingen og sæt på en plade med bagepapir.
5) Tildæk kuglerne med bagepapir og sæt i køleskabet i ca. 2 timer.
6) Proteinkuglerne er nu klar til servering.
Der bliver 10 portioner ud af opskriften, så gem resten af kuglerne i
køleskabet i en tætlukket beholder og spis dem på et andet tidspunkt.
2 proteinkugler = 1 portion

Cookies
Med chokolade
10 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 banan
1 æg
60 g peanutbutter
2 spsk smagsneutral olie
2 spsk sirup (evt. ahorn, akaciehonning, honning eller
sukkerfri sirup)
1 knivspids salt
1 tsk bagepulver
0,5 tsk vaniljepulver
0,25 tsk stødt kanel
150 g havregryn
50 g mandler
50 g 70% mørk chokolade

1) Ovnen tændes på 160 grader varmluft.
2) I en skål blandes banan, æg, olie, peanutbutter og sirup.
3) Mandler og havregryn blendes(evt. i minihakker) til mel. Blandes nu
med bagepulver, kanel, salt og vaniljepulver.
4) Chokoladen hakkes groft.
5) Bland nu alle ingredienserne sammen, indtil du får en ensartet
blanding.
6) Beklæd en bageplade med bagepapir.
7) Fordel dejen i 10 lige store klatter på pladen, og glat dem en smule ud
8) Placer pladen på den anden nederste rille i ovnen, og bag i 15-20 min.
9) Når de er flotte og gyldne tages de ud af ovnen. Hvis de stadig er lyse,
så giv dem et par minutter ekstra.
10) Lad dem køle helt af.
11) Put dem i en lufttæt beholder. De kan holde sig i ca. 1 uge.
Der bliver 10 portioner ud af denne opskrift, så gem resten til et andet
tidspunkt.
1 cookie = 1 portion

Iskaffe
Med proteinpulver
1 portion

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 dl kold kaffe
1 dl minimælk
15 g proteinpulver (evt. vanilje-, chokolade- eller
karamelsmag)
30 g zero topping/sirup (evt. bodylab, easis, sukrin,
slender chef) - kan undlades kan også udskiftes med
andet sirup
Isterninger

1) Kaffe, mælk, proteinpulver og zero topping blendes.
2) Tilsæt isterninger, og blend til du har en cremet konsistent.

Skyr
Med chokoladesovs og nødder
1 portion

Forberedelstid: ca. 5 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

2 dl skyr eller græsk yoghurt 2%
5 gram chokoladesovs
10 gram mandelsplitter

1) Hæld skyr i en skål
2) Top med chokoladesovs og mandelsplitter

Muffins
Med banan og mandler
5 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

10 muffins
1 banan
1 dl mælk
60 g havregryn
1 stort æg
30 g proteinpulver (vaniljesmag)
30 g mandler
1 tsk kanel
1 tsk bagepulver
En smule salt

1) Ovnen tændes på 180 grader varmluft.
2) Mos banenen og bland med havregryn, æg og proteinpulver.
3) Hak mandlerne og tilføj.
4) Kanel, bagepulver, salt og mælk røres nu i dejen.
5) Lad dejen stå i 5-10 minutter, og fordel herefter i 10 muffinsforme
(evt. silikone, så de slipper nemmere).
6) Bag dem i ca. 16 minutter.
7) Lad dem køle af inden servering.
Der bliver 5 portioner ud af dejen, så gem resten af muffinsene i
køleskabet i en tætlukket beholder/frysepose og spis dem på et andet
tidspunkt. De holder 4-5 dage på køl.
2 muffins = 1 portion

Bagt havregrød
Med chokoladestykker
4 portioner

Forberedelstid: ca. 30 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 banan
75 g havregryn
1,5 dl mælk
1 spsk sirup (evt. ahorn, akaciehonning, honning eller
sukkerfri sirup)
1 æg
1 tsk bagepulver
1 tsk vaniljesukker
30 g mørk chokolade

1) Ovnen opvarmes til 200 grader varmluft.
2) Alle ingredienserne blendes - udover chokoladen.
3) Smør 4 små ramakinskåle eller et ildfast fad, og fordel dejen deri.
4) Hak chokoladen groft og fordel ovenpå.
5) Bag I ca. 15-20 minutter.
6) Lad dem køle af 5-10 minutter inden de spises.

.

Frugtsalat
Med skyr
1 portioner

Forberedelstid: ca. 5 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 dl vaniljeskyr
150 g blandet frugt (fx. kiwi, banan, vindue, æble,
melon)
10 g mørk chokolade (70 %)

1) Alt frugten skæres ud i mindre stykker og blandes med vaniljeskyren.
2) Hak chokoladen og top frugtsalaten.
.

Bananbrød
Med chokolade
8 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

3 bananer
3 æg
50 g mandelmel (eller mandler som er blendedet til
mel)
90 g havregryn
60 g proteinpulver (evt. vanilje eller chokolade)
1 tsk bagepulver
Evt. et par dråber flydende sødemiddel.
60 g mørk chokolade (70 %)

1) Tænd ovnen til 180 grader varmluft.
2) Mandler og havregryn blendes til fint mel.
3) Derefter tilføjes bananer, æg, proteinpulver, bagepulver og sødemiddel
og blend til en ensartet masse.
4) Chokoladen hakkes groft og vendes i dejen.
5) Dejen kommes i en form og bages i ca. 20 minutter.
6) Lad kagen køle af inden servering.

Nicecream
Med chokoladesmag
2 portioner

Forberedelstid: ca. 10 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 banan (frossen)
30 g chokolade proteinpulver
15 g kakaopulver
1/2 dl vand
1/2 tsk vaniljearoma eller 1,5 tsk vaniljesukker
20 g hasselnødder

1) Hasselnødderne hakkes groft og sættes til side.
2) Alle de andre ingredienser blendes til en jævn og cremet konsistens.
Tilføj evt. lidt mere vand, hvis den er for tyk.
3) Anret i 2 skåle, og top med de hakkede hasselnødder.

.

Citrondessert
Med vanilje og mandler
1 portion

Forberedelstid: ca. 5 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

2 dl skyr eller græsk yoghurt 2%
1/2 citron
1 tsk vaniljesukker
Easis SØD
10 gram mandelsplitter

1) Hæld skyr i en skål
2) Riv citronskal og pres saft - tilsæt begge til yoghurten
3) Tilsæt vaniljesukker og rør godt rundt
4) Smag til med Easis SØD - Pas på det ikke bliver for sødt. Kun få dråber
er nødvendigt
5) Drys med mandelslitter og server

Muffins
Med blåbær
8 portioner

Forberedelstid: ca. 25 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

16 stk
1 banan
125 g finvalsede havregryn
75 g vaniljeproteinpulver
200 g vaniljeskyr
4 æg
2 tsk bagepulver
2 tsk vaniljeekstrakt
2 spsk revet citronskal (økologisk)
2 spsk citronsaft
125 g friske blåbær

1) Tænd ovnen på 175 grader varmluft.
2) Citronskallen rives fint, og saften presses ud i et glas. Begge dele
stilles til side.
2) Alle ingredienserne udover blåbær blandes sammen til en grødet, men
jævn masse.
3) Nu blandes blåbærrene forsigtigt i dejen.
4) Hæld dejen i 12 muffinsforme (evt. silikoneforme, så de nemmere
slipper).
5) Muffinsene bages i ca. 16-18 minutter.
6) Lad dem køle af inden servering.
Der bliver 8 portioner ud af dejen, så gem resten af muffinsene i
køleskabet i en tætlukket beholder/frysepose og spis dem på et andet
tidspunkt. De holder 4-5 dage på køl.
2 muffins = 1 portion

Proteinpandekager
Med topping
4 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

1 banan
2 æg
50 g havregryn
1 spsk hvedemel eller rugmel
50 g proteinpulver (evt. chokolade- eller vaniljesmag)
1,5 dl mælk
1 tsk bagepulver
1 tsk vaniljepulver
Topping: Evt. lidt friske bær, vaniljeskyr, bodylab zero
topping

1) Brug eventuelt en stavblender, men det er ikke nødvendigt.
2) Mos bananen i en skål, og tilsæt æggene og mix.
3) Havregrynene, melet, bagepulver og vaniljepulver tilsættes og der
mixes.
4) Tilsæt proteinpulver og mælk og mix igen.
5) Bag pandekagerne på en pande med lidt olie, der skulle gerne blive 12
stk.
6) Server dem lune toppet med nogle friske bær, vaniljeskyr, bodylab zero
topping eller andet.
Der bliver 4 portioner ud af dejen, så gem resten af pandekagerne i
køleskabet og lun dem på et andet tidspunkt.

Skyr
Med kirsebærsovs og mandler
1 portion

Forberedelstid: ca. 5 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

2 dl vaniljeskyr
20 g kirsebærsovs
10 g mandelsplitter

1) Hæld skyr i en skål - bland evt. med lidt Easis SØD
2) Top med kirsebærsovs
3) Drys med mandelslitter og server

Koldskål
Med friske bær
1 portion

Forberedelstid: ca. 2 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

2,5 dl koldskål
1 god håndfuld friske bær

1) Hæld koldskål i en skål og top med friske bær.

Pandekager
Uden proteinpulver
6 portioner

Forberedelstid: ca. 20 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

Til ca. 12 pandekager
1 dl skyr
1 dl mælk
3 æg
2 modne bananer
150 g hvedemel
1 tsk bagepulver
1 tsk vaniljepulver

1) Skyr, mælk og æg piskes sammen.
2) Bananerne moses med en gaffel og blandes i.
3) Mel, bagepulver og vanilje blandes i dejen, og der piskes til en glat og
ensartet masse.
4) Pandekagerne steges i lidt olie ved middelvarme. Der skulle gerne
blive 12 stk.
5) Server dem lune toppet med nogle friske bær, vaniljeskyr, bodylab zero
topping eller andet.

Topping: Evt. lidt friske bær, vaniljeskyr, bodylab zero
topping

Der bliver 6 portioner ud af dejen, så gem resten af pandekagerne i
køleskabet og lun dem på et andet tidspunkt.

Muffins
Med banan og chokolade
10 portioner

Forberedelstid: ca. 35 minutter

Kategori: dessert

Ingredienser

Sådan gør du

20 muffins
3 æg
3 bananer
1 dl mælk
1/2 dl skyr
170 g hvid hvedemel
1 tsk bagepulver
2 spsk sirup (evt. ahorn, akaciehonning, honning eller
sukkerfri sirup)
1 knivspids salt
100 g mørk chokolade (70 %)

1) Ovnen tændes på 180 grader varmluft.
2) Mos bananerne med en gaffel og bland med æg, mælk og skyr (eller
blend det hele med en stavblender).
3) De tørre ingredienser, udover chokoladen, røres nu i, til du har en
ensartet masse.
4) Chokoladen hakkes groft og vendes i dejen.
5) Fordel nu dejen i 20 muffinsforme.
6) Bag dem midt i ovnen i 18-20 minutter.
7) Lad dem køle af inden servering.
Der bliver 10 portioner ud af denne opskrift, så gem resten i køleskabet i
en frysepose eller beholder der lukker tæt.
2 muffins = 1 portion

