GROVE MADPAKKE STYKKER – CA. 30 STK.

Det skal du bruge:
10 dl koldt vand
20 g salt
10 g gær
250 g havregryn eller andre grove flager
250 g øko. grahamsmel eller andet groft fuldkornsmel
Ca. 900 g øko. hvedemel
Evt. Groft “Krymmel” – 100 g. flager af rug,
byg, hvede, havre eller spelt

SUNDT TIL MADPAKKEN
Skolestart og madpakker står
for døren. Madpakken skal
fyldes med sund, fiberrig og
velsmagende mad.
Trænger du til lidt inspiration til madpakken?
Hermed lidt tips og ideer.
Af Pernille Bigum & Elsebeth Palsgaard

Udgangspunktet er forskellige fiberrige
boller, som kan bruges enten som sandwich eller som gnaveboller i madpakken samt tre forskellige grønne spreads.
De tre spreads er alle lavet på grøntsager som
er meget fiberrige og velsmagende og de kan
alle bruges som smørpålæg til boller og brød
eller som dip til udskåren grøntsager og gnavegrønt i madpakken.

Sådan gør du: Start med at veje alle ingredienserne af. Rør dejen sammen på en røremaskine hvis du har en, men dejen kan sagtens æltes sammen for hånd. Rør koldt vand,
salt og gær sammen. Tilsæt havregryn, grahamsmel og rør det hele godt sammen. Tilsæt hvedmelet lidt efter lidt og ælt grundigt
indtil dejen er smidig, men den må ikke være
for fast/hård. Det kan været at alt hvedmelet
ikke skal i dejen. Kom dejen i en skål og dæk

skålen med film og lad dejen hæve i køleskabet natten over. Tag dejen ud af køleskabet
og lade den stå på bordet ca. 1 time. Herefter
slås dejen samme og forms til ca. 30 boller.
Bollerne vendes i grove flager, så overfladen
dækkes, inden de lægges på bageplader med

bagepapir. Lad bollerne hæver til (næsten)
dobbelt størrelse og bag dem midt i ovnen,
ved 180 grader i ca. 12-16 min. Afkøles på en
rist. Bollerne kan med fordel fryses og bruges
i madpakken.

1 tsk knust spidskommen
2 spsk sesamfrø
4-6 spsk citronsaft
Salt og peber fra kværn
Evt. 2 spsk. friskrevet peberrod

yderligere 10-15 min. Afkøl flækærter let og
tag timiankvistene op. Kom de let afkølede
flækærter i en foodprocessor og blend. Tilsæt
de øvrige ingredienser og blend til cremen er
glat og har den ønskede konsistens. Smag
evt. til med salt, peber fra kværn, citron,
spidskommen og evt. Frisk revet peberrod.
God til: kartofler, tomater, kylling, pålæg og
som dip til grøntsager.

RUGBOLLER - SLOW

Denne version kan laves hvis du selv bager
rugbrød.
Lav din rugbrøddejs som du plejer. Når
dejen er klar til at komme i formen, tager
du en klump rugbrødsdej fra. Kom mel på
bordet og rul dejen ud til en pølse, ca. 6 cm.
I diameter. Med en brødkniv skæres flade
boller, på ca. 2 cm i tyggelsen, af dejen.
Vend skærefladen af bollerne ned i forskellige korn eller kerner og lad bollerne hæve
ca. 1 til 1½ time, et lunt sted. Bag bollerne
ved samme temperatur som du plejer, at
bage dit rugbrød ved, men blot halvdelen af
tiden.

RØD SPREAD

Den røde spread, er lavet på flækærter (bedre kendt som gule ærter). Flækærterne skal
ikke sættes i blød, med blot koges langsomt i
vand. Når flækærterne er møre kan cremen
laves umiddelbart.
Det skal du bruge:
6 dl vand
3 kviste timian
250 g Flækærter (Møllerens gule ærter)
100 g skrællede rødbeder – fintrevne
RUGBOLLER - FAST

Denne version er nem og hurtig.
Køb en færdig rugbrødsblanding. Lav dejen
som foreskrevet på posen. Når dejen er klar,
fyldes den i silikone muffins forme.Fyld kun
del op i formen, da der skal være plads til
at dejen kan hæve. Der bliver ca. 24 små
boller. Glat dejen ud med vand og bagsiden
af en ske. Drys bollerne med frø eller kerner
du syntes godt om. Lad dejen hæve lunt 1
til 1½ time. Bag bollerne som beskrevet på
posen, men kun halvdelen af den normale
tid for et normalt rugbrød.

Sådag gør du: Sæt en gryde over med 6 dl
vand og 3 kviste timian. Når gryden koger,
kommes flækærterne i. Kog flækærterne ved
svag varme i ca. 45 min. Sluk for gryden og
tilsæt 100 g. fintrevne rødbeder rør forsigtigt rundt i gryden og lad det hele trække i

GUL SPREAD

Det skal du bruge:
3 stk gulerødder
3 stk persillerødder eller 3 stk pastinak
1 stort løg eller 2 mindre
2 fed hvidløg
1 ½ spsk koldpresset rapsolie
Salt og peber fra kværn
1/2 dl. Grøntsagsbouillon - Herbamare
2 spsk. hakket estragon
4 spsk. æblecidereddike
1/2 dl creme fraiche 9 %
Salt og peber fra kværn
Sådag gør du: Tænd ovnen på 180 grader.
Skræl alle rodfrugterne samt løget. Skær det
hele ud i mundrette stykker og kom det i en
bradepande. Vend grøntsagerne i rapsolien.

Bag rodfrugterne 30-40 min. Tjek om de
er helt møre, inden de tages ud af ovnen.
Afkøl let. Kom rodfrugterne i en foodprocessor og blend. Tilsæt langsomt grøntsags-bouillon, æblecidereddike og hakket
estragon. Når mosen er rør glat tilsættes
creme fraiche. Smag til med salt, peber og
æblecidereddike. Den GULE spread kan
serveres både kold og varm.
God til: kylling, kød og grøntsager og som
dip til grøntsager.
GRØN SPREAD

Det skal du bruge:
4 store håndfulde bredbladet persille eller
ca. 125 g persille uden stilke
100 g reven Høost (Naturmælk) eller Vesterhavs ost fra Naturmælk
100 g hasselnødder
1 dl koldpresset rapsolie
Evt. ½ dl koldt vand
Salt og peber fra kværn

Sådag gør du: Skyl persillen grundigt og
pluk bladene af persillen. Læg persillen til
tørre på et rent viskestykke. Riv osten og
mål de øvrige ingredienser op. Blend først
persillen godt i en foodprocessor. Tilsæt
derefter de øvrige ingredienser og blend.
Tilsæt lidt koldt vand, hvis konsistensen

ønskes mere lind. Smag til med peber og
evt. salt.
God til: ost, kartofler, tomater, laks, fisk,
kylling og kød pålæg.
Opskrifterne er udviklet af madformidlerne
Pernille Bigum & Elsebeth Palsgaard –
www.nordisknaturligvis.dk

