
enkelte retter bruges næste dag som rester 


Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

Morgen Glutenfri 
havregrød

Pekannødd
er 

Blåbær 

Kål, 
ananas, 
banan 
smoothie

Chia grød 
med æbler

Kylling  
pølser 

Ristet 
glutenfrit 
brød, 
mandelsm
ør, frisk 
frugt 

Jordbær, 
mango 
smoothie

Græskar/
havregryns 
pandekage
r, 
kyllingpøls
e

Æble, 
kanel 
amaranthgr
ød/ chia 
grød med 
ristede 
valnødder

Snack Mandler 

Frisk pære

Friske 
jordbær

Græskar 
frø 

Æble 
stykker

Solsikke 
frø

Bær og 
valnødder 

Chiagrød 
med æble 

Varm 
pebermynt
e te 

Bladselleri 

Mandelsm
ør

Banan

Solsikke 
smør 


Frokost Quinoa 
salat med 
kyllng, 
vindruer og 
mandler 

Brune ris 
og sorte 
bønner 

Frisk 
guacamole 

Ovenbagt 
linser og 
guleærter 
suppe, 
broccoli og 
bladselleri 

Salat med 
tun, ris kiks 

Chili sin 
carne med 
3 slugs 
bønner, 
guacamole 

Sød 
kartoffel og 
kål suppe 
eller chili 
sin carne 
fra I går, ris 
kiks 

Mandler 

Cacao 
smoothie  

Snack Sukker 
ærter og 
gulerodsta
ve

Frisk salsa 

Bladselleri 
og sød 
kartoffelhu
mus

Krydrede 
kiks med 
sødkartoffe
l hummus 

Rød peber 
og 
bladselleri 
med 
guacamole 

Græskarke
rner og 
bagte 
rødbeder 

Frisk pære 
og solsikke 
frø 

Risk kiks 
med 
rødbede 
hummus 

Aften Bagt laks 
med dild, 
ovn ristede 
græntsager
, grøn salat 
olie/ 
eddike 
dressing  

Ovenbagt 
linse/ 
guleærte 
suppe, 
krydrede 
kiks og 
spinatsalat 

Kokokylling 

Ris med 
nødder

Grøn salat 
med 
tomater 

olie/ eddike 
dressing 

Stegt 
lammekotel
etter med 
rosmarin, 
ristet 
butternet 
squash, 
ristede 
pekan 
nødder og 
friske 
pærer med 
blandet 
grøn salat 

Sød 
kartoffel og 
kål suppe, 
servers 
med 
koriander, 
line, 
blomkålsris 
og frisk 
ananas 

Valnødder 
paneret 
fisk, 
dampet 
broccoli, 
gule ris 

Bagt 
kylling med 
kål, 
gulerødder 
og løg 

Friske bær 
med 
kokos/
mango 
creme 



Shoppe guide: 


Friske grøntsager/ urter 
• Gulerødder

• Babygulerødder

• Babyspinat

• Salat mix

• Kål

• Romaine salat

• Rødpeber

• Chili

• Gule løg

• Forårsløg

• Hvidløg

• Rødløg

• Sukkerærter

• Bladsellre

• Broccoli

• Blomkål 

• Asparges

• Rødbeder

• Tomater

• Persille

• Mynte 

• Koriander

• Timian

• Salvie

• Rosmarin

• Sødekartofler

• Agurk

• Radiser

• Butternut squash 

• Grønkål 

• Squash 

• Champignon

• Frisk salsa eller tomater til at lave det af


Tips til at spare tid:  
Bag alle rødbeder på samme dag. Brug  6 på dag 5 og gem 2 til dag 7  

Lav en større mængde af olie/eddike dressingen og hæld på flaske, den skal 
bruge flere dage og holder længe:  



Kød/fisk/ planteprotein   

Kyllingbryst 

Vildt fanget laks/  øko 

Hakket kalkunbryst

Lammekoteletter

Torskefilet / sej filet

Tun  


Alternative mælkeprodukter 

Mandelmælk usødet 

Kokosmælk usødet


Frostvarer 

Grønne bønner 

Jordbær

Mango

Ananas 


Frugt  
Blåbær

Jordbær

Pærer

Bananer

Avokado

Æbler

Ananas

Citron 

Lime 

Vindruer  


Kerner og bælgfrugter 
Quinoa 

Glutenfri havregryn

Amaranth 

Teff mel /  boghvede mel 

Guleærter

Linser

Brune ris 

Rismel  

Riskiks 

Glutenfrit brød 




Diverse 
Vegansk proteinpulver

honning / dansk honning

kokossirup 

Stevia

Kakaopulver

Pebermyntete 

Grøn te 


Konserves  

Hakkede tomater

Græntsagsfond

Kyllingfond

Kidneybønner

Butterbeans

Kikærter

Sorte bønner

Kokosmælk 


olie/ eddike m.m. 

kokossirup/  ahorn sirup

Dijon sennep 

Olivenolie

Kokosolie

Hærførolie

Balsamico eddike 

Æbleeddike eller rødvindeddike 

Ris eddike 


Krydderier


Hvidløgspulver

Havsalt

Sortpeber

Bagepulver

Laurbærblade

Ingefær

vanillepulver/ ekstrakt 

Muskatnød

Gurkemeje 

Rosmarin

Oregano

Spidskommen




Karry

Chili

Allround krydderi 

Kanel 


Nødder og frø


Mandler 

Mandelsmør

Solsikke frø 

Solsikkesmør eller anden nøddesmør  

Pekannødder 

Valnødder

Hakket hørfrø

Ristet sesam 

Tahin 

Græskarkerner

Birkes 




Mandel kakao smoothie	 8

Mandelmælk	 8

Æble/ kanel amaranth grød:	 8

Bagt kylling med kål, gulerødder og løg	 9

Bagt laks med dild	 9

Balsamico bagte rødbeder	 10

Steg lam med rosmarin	 10

Chiafrø /æble brød ( mere en sund kage )	 10

Salat med tun	 11

Koriander lime blomkålsris	 12

Kokoskylling	 12

Sprøde crackers firkanter	 12

Hverdags olie/eddike dressing:	 13

Friske bær med kokosmango creme	 13

Frisk spinat salat	 14

Guacamole	 14

Kål - banan -  ananas  smoothie	 14

Nødde ris	 15

Ovenbagt liner og guleærter suppe	 15

Ovnbagte grøntsager	 16

Havregrød	 16

Græskar /  havregryns pandekager	 16

Brune ris med sorte bønner gryde	 17

Quinoa salat med kylling, vindruer og mandler	 17

Rødebede hummus	 18

Ristede pekan nødder og friske pærer	 19

Sauteret sesam grønne bønner	 19

Krydrede kerne crackers	 20

Ristede butternut squash	 20

Jordbær mango smoothie	 21




Sød kartoffel og kål suppe	 21

Sød kartoffel hummus	 21

3 bønne chili sin carne	 22

Valnødde paneret fisk	 23

Gule ris	 23



Mandel kakao smoothie  

5 dl usødet mandel mælk

1 scoop  protein pulver

1 lille avokado

1 spsk. kakao

1 tsk mandel essens eller vanille 

1 dl isterninger 

Stevia efter smag

2,5 - 5 dl kål skåret i mindre stykker 


Sådan  gør du: 

Kom alle ingredienser i blender i  den rækkefølge de er listet

Blend det hele til en jævn smoothie 

Tilsæt evt.mere kål eller  mere mælk til at  justere konsistens 


Mandelmælk 
1,5 dl mandler 

1 liter vand 

2 tsk kokossukker ( kan udelades ) 

Et nip salt 


Sådan gør du: 

Sæt mandler i blød i 6 timer, hæld vandet fra og kom dem i blander med 1 
liter vand. 


Blend til det ligner  mælk  og er en cremet masse. 

Hæld  igennem et  klæde og sørg for  at presse alt  væden ud. 

Hæld mandelmælken på flaske og sæt  på køl


Pulpen/ mandel  massen  kan bruges i brød  og kager 


Æble/ kanel amaranth grød: 
5 dl vand

2,5 dl  amaranth

1 stor æble  med skind

1/4 tsk. Kanel 

½ tsk salt 


Kog det hele  i  ca 20-25 min 

Rør  jævnligt, mærk om  amaranth er  blevet mør. 




Tips til at spare tid: 

Grøden kan koges dagen før og så opvarmes når den skal spises.  Kan 
gemmes i  glas i  op til 5 dage. 


Kan du ikke få amaranth kan du  i stedet lave en chiagrød  og servere den  
med æble, kogt med kanel .


Bagt kylling med kål, gulerødder og løg    
4  kylling  brys

1 spidskål skåret i stykker

1 stor løg

1 pose baby gulerødder  

1  tsk salt 

1 tsk. Peber

2-3 kviste rosmarin, fint hakket 

1 fed hvidløg, knust

1 lemon  i  kvarte

2 dl oliven olie

3 spsk, rød vineddike ( eller din færdige olie/eddike dressing ) 


Varm ovnen til 200 grader


Kål, kylling  og krydderirer  vendes sammen i en  skål eller pose

Så der kommer krydring  over hele kyllingen.  

Arranger det i et ildfast fad, sørg for at få alle krydderier med


Bag I ovnen i ca 50 min  


Tips til at spare tid: 

Alternativt kan du stege en hel kylling i stedet for kyllingbryst  - så har du 
kyllingekød til senere. 


Bagt laks med dild  
4 stykker laks 

4 spsk. hakket frisk dild

4 tsk olivenolie 

Salt og peber


Forvarm ovnen på ca 190 grader

Smør laksestykkerne med olivenolie, salt, peber og dild 

Bag dem i  ovnen ca 12-15 min 




Balsamico bagte rødbeder 

4 rødbeder 

1 spsk. balsamico 

2 nip salt

2 nip peber


Forvarm ovnene til 200 grader

Bag rødbederne ca 1 time til de er møre

Gnub skrællen af. 


Har du foragt dine rødbeder kan du springe dette over. 


Skær rødbeder i mundrette stykker

Kom dem i en skål og vend dem med balsamico, smag  til med slat og peber


Tips til at spare tid: 

Det er en god ide at bage flere rødbeder end du skal bruge, de holde sig fint 
på køl i 3-5 dage når de  har skrællen på. 

Bruges senere på ugen 


Steg lam med rosmarin  
4 lammekoteletter

2 tsk. Olivenolie 

1 tsk. Rosmarin - tørret

1 tsk rosmarin - frisk hakket 

Salt og peber

Når panden er godt varm, kommer du lidt olie på lammet sammen med 
rosmarin. 

Steg dem til  de er som du ønsker  - ca 8 - 10 min 

Det må godt være rosa inden i 


Chiafrø /æble brød ( mere en sund kage )  

2,5 dl boghvede mel 

2,5 dl rismel 

3 spsk. chiafrø

1 tsk. Bagepulver

½ tsk kanel 

Et nip salt




1/4 tsk.  Muskatnød

2,5 dl æblemos (  hjemmekogt uden sukker) 

1 spsk. Kokoolie

½ dl. Kokosblomst sirup 

3 spsk. nøddesmør 

1  tsk.  Vanille pulver

1 stort æble 


Ægge erstatning:  
1 dl vand

1 spsk. kværnet hørfrø 

Eller 

Vandet fra en dåse kikærter


Sådan gør du: 

Start med at forberede din ægge erstatning, bruger du hørfrø skal de lige stå 
i 5 min 


I en stor skål blander du alle de tørre ingredienser, i den skål hvor du har din 
æggeerstatning, blander du æblemos, smeltet kokosolie, sirup, nøddesmør 


Kom de våde ingredienser over i  de våde og rør det grundigt sammen  

Vend æble stykker i  når det hele er blandet sammen


Hæld det i  en form og varm ovnene  til 200  grader og bag i 30 min 


Køl den af inden den spises 


Salat med tun  

Salat: 

1 dåse tun

2,5 dl hakket agurk 

2,5 dl hakket tomat

2,5 dl hakket avokado 

2,5 dl hakket bladselleri 

1 dl hakket radise 

Ca 8 dl skåret romaine salat eller anden sprød salat


dressing:  
1 dl olivenolie  

1 dl lime 

4 fed knust hvidløg 

Salt og peber 




Bland salaten  og hæld dressing over. 


Tip til at spare tid.

Det kan betale sig at lave en større portion af dressingen og så  bare hælde 
den over når du skal have salat 


Koriander lime blomkålsris 
1 blomkål  

1 spsk. olivenolie 

2 fed hvidløg

2 forårsløg

Salt

Peber

3 spsk. frisk lime ( saft og skal) 

1 dl frisk hakket  koriander 


Klargør blomkål og kom dem i foodprocessor - hak den har størrelse som ris. 

Kom olivenolie, hvidløg, forårsløg på en pande sauter til de er klare,  kom 
blomkålen på  og lad den sautere med i  ca 5 min  

Drys med salt, peber, lime juice og  frisk hakket  koriander 


Kokoskylling  
2 spsk. olivenolie eller kokosolie

1 dl hakket løg  

2 fed hvidløg knus

2,5  dl hakket tomat evt fra dåse 

4 kylingbryst skåret i skiver

1 spsk. karry

1 ds kokosmælk

1 dl vand 

½ tsk. Kanel 

5 blade frisk basilikum til pynt 

Salt og peber 


Varm en pande med olie, tilsæt løg og steg til de er bløde, tilsæt hvidløg og  
sauter med 1 m in 

Tilsæt tomater, kyllingstrimler og karry

Kog sammen ved lav varme, rør i det så det ikke brænder på. 

Tilsæt kokosmælk og lidt vand og kog i  yderliggere 5 min  

Pynt med lidt kanel og  basilikum 

Serveres straks med nødderis.  


Sprøde crackers firkanter 
1 tsk.  kokossolie 

1 dl kokosblomssirup 




2 spsk mandelsmør eller  tahin  

1 tsk vanillepulver

2 dl puffede brune ris 

2 dl puffet hirse

2 dl glutenfri havregryn 

1 dl græskarkerner 

1 dl hakket  tørrede æbler eller dadler 


Smelt kokosolie, kokosirup, mandelsmør i en  gryde  og lade  det koge til det  
bobler.  

Vend resten af ingredienserne i  og hæld det hele i  en form der er foret med 
bagepapir. 

Sæt det på køl til det har sat sig til en fast masse. 

Skæres i firkanter og opbevares i en lufttæt boks 


Disse er lækre som  en lille snack 


Hverdags olie/eddike dressing:  
Bland olie og eddike 

1 del eddike 

3 dl olie 


Dette er basis blanding

Her i kan du smage til med: 

Sennep, hvidløg, persille, løg,  tomat, eller hvad du finder spændende. 


Smages til med salt og peber


Friske bær med kokosmango creme   
1 ds kokosmælk

3 dl  frosne mangotern 

3 dl  friske  blåbær eller andre friske bær   


Kom  mango og kokosmælk i en blender og blend til du  har en  cremet  
masse. Smagt evt til med  vanille

Fordel bær på tallerkner og kom cremen  over




Frisk spinat salat   
2,5 dl friske jordbær skåret i skiver

1 hel  pose frisk baby spinat 


Dressing: 

1 spsk, sesam  

½ spsk. birkes 

1 forårsløg i  tynde skiver  

1 spsk. hørfrø olie  

1 spsk,  oliven olie 

2 spsk balsamico 


Arranger spinat og jordbær

Bland dressing og hæld den på lige før servering 

Pynt med nødder 


Guacamole  
2 fed hvidløg  

3 forårsløg 

½ chili

2 avokado 

1 spsk frisk lime 

2 spsk hakket frisk koriander 

1 nip salt 


Bland hvidløg,  forårsløg og chili

Tilsæt avokado  og mos den med en gaffel sammen med løg og chili

Rør limesaft i og  smag til med salt  -  

Rør  til  sidst  koriander  i 


Kål - banan -  ananas  smoothie  
2 dl usødet mandel eller kokosmælk

2 dl snittet kål ( grønkål eller spidskål ) 

1 dl ananas ( gerne frossen) 

2 mål vanille proteinpulver( kan udelades) 

1 spsk chiafrø 




Alt blendes til en jævn masse 


Nødde ris  
2 dl kogte brune ris

1 dl mandler 

1 bundt persille

1 fed hvidløg

1,5 tsk. Citron saft

1,5 tsk olivenolie

Frisk kværnet peber

½ agurk i små terne til pynt 


Blend mandler, persille, hvidløg, citronsaft, olie og  peber en en blender

Når  risene er kolde vender  du  dem med mandler/ persille blandingen. 


Pynt med agurk tern


Ovenbagt liner og guleærter suppe 
2,5 dl gule flæk ærter

2,5 dl linser

2,5 liter suppe (  bedst er en god hjemmekogt bonebroth, ellers kan du bruge 
herbamare ) 

2 medium gulerødder skåret i tern 

2  stilke bladselleri  skåret i stykker  

1 stor råd peber skåret i  mindre stykker 

1 stort løg 

1 laurbærblad

1 tsk. Spidskommen  

Peber og salt 


Kom  ærter og linser i en rømertopf, slowcooker eller en gryde

Tilsæt de andre ingredienser og kog til  det er mørt - ca 2 timer I slowcooker 

Ca 1 time I gryde. 




Guleærter kan udelades og suppen kan laves kun med linser, men da 
guleærter er meget rige på  sundt protein er de gode at have med i suppen 


Ovnbagte grøntsager 
2,5 dl broccoli buketter

2,5 dl blomkålsbuketter 

2,5 dl gulerødder 

2,5 Rød peber

2 løg 

1 bk champignon

2,5 dl squash 

2,5 dl asparges

½ dl oliven olie 

2 fed knust hvidløg 

Salt og peber 


Varm  ovnene op til 200 grader, skær alle grøntsager i mundrette stykker der 
er ca lige store. 


Kom grøntsager i en stor bradepande og hæld olie og krydderier  over. 

Bag I ovnen ca 30 min  - grøntsager skal være møre og let brune  


Havregrød  
1 dl havregryn 

2 dl vand 

1 nip salt

Dette er pr. Person 


Kog havregrød og server den. Den  kan også koges aftenen før og så  
opvarmes når den skal spises. 


Græskar /  havregryns pandekager  
2,5 dl glutenfri havregryn

2 tsk kanel

1/4 tsk revet muskat

1/4 tsk. Ingefør

½ tsk slat 

½ tsk bagepulver




1 dl græskarpure ( kogt og blendet) 

½ dl æblegrød usødet

½ dl kokosmælk

1 tsk. Kokossirup

1 nip  vanillepulver 


2 æg 


Kom det hele i en blender og blend til en jævn dej. 

Steg små tykke pandekager og spis dem lune. 

Kan serveres med kokossirup 


Tip til at spare tid: 

Skræ græskar i stykker og kog dem, kan  opbevares op til 5 dage på køl så  
er det let at blende dem, til pure når du skal bruge den. 


Brune ris med sorte bønner gryde 
4 tsk kokosolie

5 dl hakket frisk spinat

5 dl kogte brune ris 

2 dåser sorte bønner

1 tsk salt 

1 tsk hvidløgspulver

1 tsk spidskommen 

1 ds hakket tomat 


Sauter spinat på panden, kom resten af indgredienserne på og lave retten 
blive varm. 

Smag til med salt og peber

Server evt. en guacamole til 


Quinoa salat med kylling, vindruer og mandler 
5 dl vand 

3 dl quinoa




1 tsk vineddike 

1 tsk citron saft

1/4 tsk salt  

1/4 tsk peber

2 spsk. olivenolie 

1 dl frisk basilikum 

½ dl frisk marrokansk mynte 

½ dl frisk koriander

5 dl kylling brys i tern 

5 dl vindruer 

1 dl ristede og hakkede mandler

1 ps baby spinat 

1 dl snittet forårsløg 


Vask og kog quinoa som beskrevet på posen 

I en stor skål mixer du resten af ingredienserne og når quinoa er kogt og 
afkølet lidt, vendes den i.

Serveres som et halv lun salat ( stuetemperatur) 


Tips til at spare tid: 

Du kan have kogt kyllingbryst i 3 dage på køl og det samme med kogt 
quinoa. Så er salaten altid meget let at lave. 


Rødebede hummus 
2 medium- large rødbeder

1 ds kikærter

1 dl tahin 

½ dl frisk citron saft

3 spsk oliven olie 

3 fed hvidløg 

Et nip salt 




Bag rødbeder i ovnen ( eller brug nogle af dem du tidligere har haft bagt) 

Kom alle indgredienser i en blender og bled til en jævn masse. Smag til

Du kan evt. tilsætte lidt hvidløg hvis du ønsker den lidt mere skarp 


Ristede pekan nødder og friske pærer 
1 dl pekan nødder

10 dl blandet baby salat

1/4 rødløg i tynde skiver

1 pære 


Dressing: 

Bland olivenolie og eddike i forhold 

1 dl eddike og 3 dl olie 

Tilsæt 

Sennep, salt, peber, fint hakket forårsløg, fint hakket hvidløg og  fint hakket 
persille 

Smag til


Rist pekan nødderne i ovnene eller på en  pande, bland salaten

Drys pekan nødder over 

Vend dressing i og lige før servering skær du pæren i  mindre stykker og 
drysser over  


Sauteret sesam grønne bønner 
1 ps frosne grønne bønner 

1 tsk oliven olie  

2 fed hvidløg 

1 spsk frisk basilikum 

1 spsk sesam frø 

1 tsk salt 

Peber 




Damp bønnerne 

Sauter hvidløg i en gryde samme og når løgene er let gyldne vendes 
bønnerne i. 

Tag gryden fra varmen og vend basilikum i og drys med sesam. 

Drys med salt og peber - server varm 


Krydrede kerne crackers  
1 dl chiafrø

1dl hørfrø

1 dl solsikke frø

1,5 dl vand 

1 tsk hvidløgpulver 

1 tsk løgpulver

1 tsk salt 

1 spsk husk fiber 

Mere vand hvis det behøves


Forvarm ovnen til 180 grader

Bland alle indgredienserne og lad dem trække 15 min er dejen for fast rører 
du lidt mere vand i

Rul dejen ud mellem to stykker bagepapir til tyndt knækbrød

Bages i ca 30 min, mærk efter om de den helt sprøde. Ellers kan du dæmpe 
varmen og lade dem “tørre “ til de er helt sprøde. 


Ristede butternut squash  
8 dl butternut squash I tern

2 spsk oliven olie 

2 fed hvidløg knust

1 tsk salt 

1 tsk peber 


Varm ovnen til 200 grader




I en stor skål vender du butternut squash sammen med olie og krydderier

Hældes i en  bradepande der er foret med bagepapir

Bages i ovnen i 25 - 30 min  eller til de er møre og let gyldne 


Jordbær mango smoothie  
5 dl usødet mandel mælk

2,5 dl frosne jordbær 

2 scoop vanille protein  pulver

2 spsk chia frø  

5 dl spinat blade


Alt komme i blender og blendes til  en jævn smoothie 


Sød kartoffel og kål suppe  
1 medium løg groft hakket 

1 fed hvidløg knust 

1 rød peber hakket 

3 medium søde kartofler 

1 liter kylling fond/ suppe 

1 ds kokosmælk  

1 bundt palmekål eller grønkål,  skåret  i tynde strimler 


Kom alt i en gryden undtaget kålen. Bring  det i kog og kog det ca 5 min 

Kom kokosmælk og kål i og lad det koge et par minutter til kålen er mør. 

Serveres med lidt quinoa eller brune ris til, eller blomkålsris hvis du ønsker et 
lowcarb måltid 


Sød kartoffel hummus  
1 stor sød kartoffel kogt og moset

1 ds kikærter

½ dl tahin 




½ dl citron  saft 

3 spsk oliven olie 

1 fed hvidløg knust

1 tsk spidskommen 

½ tsk kanel ( kan udelades) 


Kom alle ingredienser i en blender og blend til en jævn masse, smag til med 
salt, evt. peber og juster med citron 


3 bønne chili sin carne  
1 tsk oliven olie 

½ stort løg 

2 hakket gulerødder 

1 rød peber hakket

1 fed hvidløg hakket 

1 chili 

1 tsk chili pulver 

2 tsk spidskommen 

1,5 tsk oregano 

1 ds flåede tomater

1 ds sorte bønner

1 ds røde bønner 

1 ds hvide bønner 

2 dl vand 


Pynt: 

Frisk koriander

Hakket forårsløg 


Sauter alle grøntsagerne i en dyb pande, kom krydderierne på, hæld tomater 
ved, vand og bønner. 




Lad det koge sammen i ca 30 min  

Server med frisk hakket koriander og forårsløg 


Valnødde paneret fisk  
4 fine fiskefilet 

1 dl mandel mælk 

2,5 dl finthakket valnødder

1 tsk slat 

Frisk kværnet peber

1,5 spsk oliven olie 

1 spsk frisk citron saft 

1 dl hakket persille til pynt


Dup fisken tør i køkkenrulle, hæld mandelmælk i en dyb tallerken og 
valnødder i en anden 

Dyb først fisken i mælken og derefter i valnødder - tryk dem let fast. 

Steg på en pande i olivenolie

Dryp citron over og hakket persille ved severing 


Gule ris  
5 dl kylling suppe 

1 lille løg hakket 

2 tsk oliven olie 

1 fed hvidløg 

1 tsk gurkemeje 

2,5 dl ris 


Sauter først løg og hvidløg i olivenolien i en gryde

Kom gurkemeje og ris ved, rør det grundigt rund 

Kom kylling suppe ved og lad det koge ved svag varme til risenen er kogt 





