


Sådan gør du 
påsken vildt grim 
og velsmagende 
- med kokkeelev Emilie Qvist Kjærgaard

Kære Grimling

Foråret er endelig kommet, og som du nok ved, elsker vi hos Eat Grim at fejre de skiftende årstider 
og de helligdage, der følger med. Så, det er med stor glæde, at vi kan byde dig velkommen til ‘Det 
Vildt Grimme Påskebord’. 

Den her gang er vi gået sammen med den skønne kokkelev Emilie Qvist Kjærgaard, der tidligere har 
arbejdet på restauranter som Amass og Relæ i København og på Blue Hill at Stone Barns i New York. 
Hun er noget af en perle og bruger al sin erfaring fra sin opvækst på landet til at bringe sæsonbe-
tonede afgrøder, indsigter og inspiration til bordet. 

Og vi har brug for inspiration. For selvom solen skinner, og lærken synger, så er foråret faktisk en 
tricky sæson, hvor næsten intet vokser, og hvor landmænd- og kvinder ikke kan høste deres afgrøder, 
fordi jorden stadig er frossen. Det betyder at mange af de danske afgrøder, der er tilgængelige, er de 
samme som dem, vi har spist hele vinteren.

Så her finder du fem lækre vegetariske forårsopskrifter med tilhørende sanketips, der kan pifte dine 
vintergrøntsager op med vilde skatte fra naturen, du selv kan høste. Der er også en indkøbsliste, så 
du ikke mangler noget, når du først er gået i gang med at lave menuen i køkkenet.

Velbekomme og rigtig glædelig påske 
Fra Eat Grim



Birkemosegaard 
Køkken
Vi elsker at komme tættere på vores landmænd- og 
kvinder, der hver uge leverer grimme og lækre afgrøder til 
vores kasser. Så inspireret af temaet og sæsonen havde vi 
privilegiet af at rejse til Birkemosegaard, der var en af de 
første leverandører til Eat Grim, og udforske det idylliske og 
rolige landskab ved Sjællands Oddes kyst. Her blev vi budt 
velkommen af vores vært, landmanden Martin Mo Kvedéris, 
der driver Birkemosegaard Køkken - den hyggeligste 
gårdrestaurant med idyllisk udsigt over marker og hav. 
Her fik vi lov til at kokkerere menuen og byde vores gæster 
velkommen. Martin overbeviste endda sin gårdkylling Helga 
om at slutte sig til påskebordet, så intet mad gik til spilde.

Borddækning med 
Karina Tørnsø 
Da vi jo spiser mindst ligeså meget med øjnene, er det 
afgørende, at vi kan invitere vores gæster til at nyde 
mad, drikke og selskab i flotte omgivelser. Som ekspert i 
at sætte en smuk og naturinspireret scenografi, bad vi 
derfor art director Karina Tørnsø om at hjælpe os med 
at bringe foråret indendørs og kuratere en virkelig 
forbløffende og farverig kulisse for vores påskefejring. 
Hun står bl.a. bag den bæredygtige tegnstue ad:terra, 
og hendes øje for årstidens skatte og smuk service gav 
os i den grad et vildt og inspirerende bord at samle os 
om. Hun var heller ikke bleg for at omfavne det “grimme”, 
og efter maden blev der både kastet tang og slået æg 
ud på bordet - den perfekte afslutning på en fantastisk 
fejring af foråret.



Small & Ugly
Her finder du en oversigt over de økologiske afgrøder i din Eat Grim-kasse. De er nøje udvalgt 
fra både danske og europæiske landbrug og passer selvfølgelig perfekt til din påskemenu.

RØDBEDER (BEETROOT)

GRIM på grund af små størrelser
RØNNELY (ØKOLOGISK, SJÆLLAND, DK) 

CITRONER (LEMONS)

GRIM på grund af overproduktion og skader på skrællen
OP VAL DI NOTO (ØKOLOGISK, SICILY, IT) 

APPELSINER (ORANGES)

GRIM på grund af overproduktion og skader på skrællen
OP VAL DI NOTO (ØKOLOGISK, SICILY, IT) 

KONFERENCEPÆRER (PEARS)

GRIM på grund af overproduktion
BIOFRUIT SERVICE (ØKOLOGISK,CAMPANIA, IT) 

GULERØDDER (CARROTS)

GRIM på grund af forskellige størrelser
RØNNELY (ØKOLOGISK, SJÆLLAND, DK) 

PASTINAKKER (PARSNIPS)

GRIM på grund af overproduktion
RØNNELY (ØKOLOGISK, SJÆLLAND, DK) 

MARABEL KARTOFLER (POTATOES)

GRIM på grund af overproduktion
BIRKEMOSEGAARD (ØKOLOGISK, SJÆLLAND, DK) 

JORDSKOKKER (JERUSALEM ARTICHOKES)

GRIM på grund af overproduktion
SVANHOLM (ØKOLOGISK, SJÆLLAND, DK) 

LØG (ONIONS)

GRIM på grund af overproduktion
BIO ORTO MIO (ØKOLOGISK, ABRUZZO, IT)

GRØNKÅL (GREEN KALE)

GRIM på grund af overproduktion
LOS PISAOS (ØKOLOGISK, ANDALUSIA, IT)



Indkøbsliste
Her finder du en oversigt over alt, hvad du skal handle for at lave de fem 
vegetariske påskeretter. Vær opmærksom på, at mængden passer til 
størrelsen på din kasse. Vi har også inkluderet de sankede ingredienser, 
hvis du ikke selv kan nå at gå på jagt i naturen.

Tørvarer
0,6 dl neutral olie

1 dl olivenolie 

0,8 dl blommeeddike el.  
balsamicoeddike 

1 dl eddike

150 g fuldkornsmel

150 g hvedemel

50 g solsikkekerner el.  
græskarkerner 

100 g hørfrø

65 g sesamfrø

200 g hvedekerner

60 g rug i flager 

30 g havregryn

0,25 tsk bagepulver 

325 g sukker

0,5 dl honning

85 g flormelis 

15 g majsstivelse

1 dl tørrede tranebær   
el. andre frugter/bær 

1 tsk timian

Grønt
2 fed hvidløg

0,5 dl blendet tang    
(0,15 dl tørret)

Lægekokleare el. brøndkarse

Friske granskud

Løgkarse el. ramsløg

Friske forglemmigej

Kølevarer
250 g creme fraiche 38% 

330 g smør

2 æg

2 æggeblommer

100 g æggehvider



Tangknækbrød med bagte 
rødbeder og sennepsurter 

Start med at forvarme ovnen til 200 grader. Skrub rødbederne godt, 
og vend dem med olie og et par spsk salt. Pak dem ind i folie - gerne 
to lag - og bag dem i ovnen, til de er møre. Det tager cirka 1-1,5 time.

Til knækbrødene blandes alle de tørre ingredienser først, og 
derefter blandes vand og olivenolie i. Har du ikke mulighed for at 
samle tang eller få fat i noget tørret, kan du sagtens udelade dette.

Rul knækbrødsmassen ud mellem to stykker bagepapir, til cirka 1-2 
mm tykkelse. Skru ovnen ned til 180 grader, og bag dem. Tjek dem 
efter 10-15 min. De skal være sprøde, men ikke brændte. 

Rør creme fraiche op med lidt citronsaft og en smule salt.

Smelt sukker på en lille pande over mellem varme. Det skal smelte 
men ikke karamellisere fuldstændig. Lige før det er helt smeltet 
kommes eddiken på, og det hele koges godt igennem til en ens-
artet karamel. Nu har du en sur/sød sirup, som du også kan bruge til 
mange andre ting end denne ret.

Når bederne er gennembagt - tjek med en tynd nål eller spidsen af 
en kniv - tages de ud af folien. Lad dem køle lidt af, og derefter kan 
du pille skrællen af dem. Snit dem så på et mandolinjern, eller skær 
dem tyndt ud med en kniv.

Smør et stykke tangknækbrød med creme fraiche, læg rødbederne 
i et flot lag ovenpå, dryp med din eddikesirup, og pynt af med 
sennepsurter.

Ingredienser

400 g rødbeder

2 spsk neutral olie

160 g fuldkornsmel

50 g solsikkekerner el. 
græskarkerner 

100 g hørfrø

65 g sesamfrø

30 g havregryn

0,5 dl blendet tang

1,5 tsk salt

0,25 tsk bagepulver

1 dl vand

1 dl olivenolie

150 g creme fraiche 38%

1 citron

45 g sukker

0,5 dl blommeeddike el. 
balsamicoeddike 

Lægekokleare el. Brøndkarse

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

Sådan gør du



Tang 

Mange af os har primært oplevet tang som 
en del af det japanske køkken, men vid-
ste du, at disse skatte fra havet faktisk er 
nogle af de ældste registrerede fødevarer i 
menneskets historie? Mange restauranter 
herhjemme har de seneste år sat tang på 
menuen, og det bør du også. Det er super 
let at høste selv, og selvom det smager lidt 
af saltvand og jern, kan du forberede det på 
forskellige måder i køkkenet, som får det til 
at smage helt fantastisk. 

Du kan sanke tang året rundt, men høst altid 
kun det, der er levende. Dvs. alt det, der 
stadig er ude i vandet, og som sidder fast på 
en sten. Tag en saks med ud, klip de mest 

lysegrønne topskud af, og lad resten være. 
Du kan spise alle slags tang i Danmark, men 
de mest normale du finder tæt på kysten, er 
savtang og blæretang. De er super lækre at 
tørre, koge dashi på, eller fermentere med 
3,5% salt. 

Lægekokleare 

Her er en af de tidligste urter, du kan finde 
på stranden. Den gror typisk lige i skellet 
mellem sten, strand, sand og overdrev. Den 
er lille, har kødfulde blade og hvide blomster, 
og så smager den helt vildt meget af sen-
nep. Den er super lækker at bruge frisk. Den 
vokser cirka fra marts til langt ind i sommer-
en men er klart bedst i det tidlige forår.

Sanketips:



Ingredienser

400 g gulerødder

400 g pastinakker

2 spsk neutral olie 

0,5 dl mirabellehonning 
(normal honning kan      
også bruges)

60 g rug i flager 
(grovvalsede havregryn   
kan også bruges)

45 g sukker 

Masser af sort friskværnet 
peber 

Vilde stedmoderblomster

Brændte
gulerødder og 
pastinakker med 
mirabellehonning

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

Sådan gør du

Tænd ovnen på 250 grader (varmluft). 

Vask gulerødderne grundigt, og behold skrællen på. Vask og skær 
pastinakkerne i kvarte. Læg dem i et ildfast fad. Sørg for, at de ikke 
dækker hinanden. Dryp lidt olie og salt over dem, og fordel det godt 
rundt. 

Bag dem i cirka 20 min., og tjek dem så ved at stikke en tynd nål 
igennem. De skal være meget mørke men stadig faste. 

5 min. før rødderne er færdige, hælder du lidt af den flydende 
honning over og bager færdig i cirka 5 min. 

Imens kommes rugen på en tør pande, og ristes godt igennem. 
Kom sukker på, og lad det smelte sammen, så rugen bliver let 
karamelliseret. Tag til side og køl af. 

Anret de lune, let afkølede gulerødder og pastinakker med det 
ristede rug (evt. et skvæt honning mere og lidt salt) og kværn et 
gavmildt skud peber over. Pynt af med stedmoderblomster eller 
friske mirabelleblomster. 

Brug denne ret som en del af en større menu, eller servér den til f.eks. 
braiseret svinenakke/kæber/skank eller andet langtidstilberedt kød. 



Sanketips:
Mirabellehonning

Du kan give din honning et ekstra pift ved at 
fermentere det og preservere andre råvarer i det. 
Tilfør 15% vand til mængden af honning, rør det 
godt rundt, og lad stå i min. seks måneder i et 
patentglas. Du kan gemme ALT i honning, da det 
er så sødt, at det ikke kan rådne eller blive “for 
gammelt”. Det er en nem måde at få et sejt nyt 
produkt på, og en honning som smager helt unikt. 

Prøv f.eks. med mirabelleblomster, syrener, 
hvidløg eller rosmarin. 

Stedmoderblomster

De her smukke små lilla blomster vokser tit 
på lidt næringsfattige jorde. Kig efter dem i 
vejkanter, på marker (sørg for de er øko) og på 
stranden. De smager en lille smule af ærter, men 
er ellers meget milde. De kan få enhver ret til at se 
vidunderlig ud. 



Pommes 
Anna med 
jordskokker, 
kartofler 
og syltede 
granskud   
 
Ingredienser

500 g kartofler

400 g jordskokker 

2 løg

200 g smør

1 dl friske granskud

1 dl eddike

85 g sukker

0,5 dl vand

Det her er mit take på en meget traditionel kartoffelret. Jeg kan godt lide det klassiske, men helst hvis 
vi udvikler det lidt. Denne gang med ekstra lir fra granskuddene. 

Kog eddike, sukker og vand op til sukkeret smelter. Lad det køle lidt af, og overhæld så de friske gran-
skud med lagen. Lad det trække et par timer. 

Forvarm ovnen på 180 grader. 

Vask både kartofler og jordskokker grundigt. De skal ikke skrælles, så det er vigtigt, der ikke er jord på. 

Brug et mandolinjern til at skære dem ud i tynde skiver. Læg dem i vand for at trække lidt af stivelsen 
ud af kartoflerne. Skær også løget i tynde skiver. 

Smelt smørret i en lille kasserolle. 

Begynd så i et ildfast fad at lægge lagvis af hhv. kartoffelskiver, jordskokker, løg og grannåle. Pensl 
laget af kartofler med smør for hver gang, du har lavet et nyt lag. Husk at drys med lidt salt ind imellem. 

Vær varsom med granskuddene, da de kan godt smage lidt for kraftigt igennem. 

Når du ikke har flere kartoffel- og jordskokkeskiver, kommes fadet i ovnen og bages i ca. 30-40 min. 
Tjek det, og vær sikker på, at de er gennembagte. 

Servér som en del af en større menu eller til et stykke ordenligt, naturligt opdrættet rødt kød. Det er en 
“fyldig” ret, men har man tiden til det, er det det hele værd! 

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

Sådan gør du



Sanketip:
Granskud 

De findes overalt i det tidlige forår, marts til maj. 
Gå en tur i en hvilken som helst nåleskov, og læg 
så mærke til de små, bløde, nye skud, som er helt 
lysegrønne. Pluk dem mens de stadig er bløde, så 
er de rarest at spise efterfølgende. Gem dem i en 
syltelage, i en honning, eller overhæld dem med en 
helt neutral olie. Hvis du laver en god portion kan det 
holde flere år frem. Det er citron-syrligt, og samtidig 
smager det af at gå en tur i skoven. Brug dem også 
gerne i mayonaiser, på kød, eller i salater. 



Ingredienser

8 store løg

2 spsk balsamicoeddike

1tsk timian

300 g grønkål

2 fed hvidløg

200 g hvedekerner

1dl tørrede tranebær el. andre frugter

Ramsløg eller løgkarse

Kernerne skylles godt. Har du mulighed 
for at få fat i hele kerner, kan du sætte 
dem til spiring. Det gøres bedst i
et syltetøjsglas med et låg med huller
i. Skyl dem hver dag, og vend dem 
regelmæssigt. Efter 4-5 dage skulle de 
gerne være spiret. Dette kan kun gøres 
med hele, upolerede kerner. 

Hvis ikke du har tid til at spire dem, kan 
du koge dem i saltet vand i cirka 30 min. 
De skal være al dente, men ikke helt 
udkogte. Bemærk, at du her godt kan 
bruge polerede kerner (f.eks perlespelt 
eller perlebyg)

Skær løgene i tynde skiver til puréen. 

Varm lidt olie op i en lille gryde. Lad 
løgene stege af ved mellem varme. De 
må ikke tage farve men skal bare falde 
sammen. Hvis dette sker for hurtigt, kan 
de blive brændte og bitre! Vi vil gerne 
have dem søde og umamifyldte. 

Når de er godt bløde, tilsættes eddike, 
timian og lidt salt. Kog det godt sammen 
under låg. Når det er mørt, blendes det til 
en lind puré. 

Rib grønkålen fra stilken, og skyl begge 
dele godt. Pluk grønkålsbladene i små 
stykker, og hak stænglerne fint. Hak løg 
og hvidløg fint. 

Varm en pande op med lidt olie på. Når 
den er godt varm kommes hvidløg på, 
det sauteres hurtigt igennem, og dereft-
er kommer kålen på. Det skal kun stege 
i ganske kort tid. Det skal forblive sprødt 
og grønt med en smule tilberedning. 

Hak løgurterne fint, og vend dem i kålen 
med tranebær. 

Anret det på en bund af løgpuré, og 
servér som en fyldig frokostret, eller til et 
stykke grillet eller stegt fisk. 

Stegt grønkål 
med spiret hvede, 
løgpuré og friske 
løgurter

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

Sådan gør du



Sanketips:
Ramsløg 

Ramsløg er nogle rigtige forårsbebudere. Vi kender alle duften af at gå 
igennem en skov, hvor ramsløgene er lige rundt om hjørnet. Urten der fik 
danskerne til at sanke. Vi skylder den meget. 

Det står skrevet i Jyske Lov fra 1241, at man må sanke, hvad man kan 
have i sin hat. Så vær strategisk med din hovedbeklædning, når du går på 
jagt i skovbunden. 

Saml kun urter, hvor du er sikker på, der ikke har været hverken hun-
delufter eller andet godtfolk forbi. Så gå lidt væk fra stierne. Ramsløg kan 
høstes på både blad- og blomsterknop-stadiet, eller når de er afblomstret. 
Det er lækkert uanset hvad. 

Løgkarse

Denne gror også i skovbunden, og dufter dejlig mildt af løg. Høst de unge 
og friske skud. Brug dem friske, blend dem i mayonaiser eller olier, eller 
tør dem, og lav en urtesalt med dem. Der er mange muligheder. 



Ingredienser

150 g hvedemel

1 knsp salt

1 spsk sukker

80 g smør

2 spsk koldt vand

2 æg

2 æggeblommer (gem  
hviderne til maregnsen)

85 g sukker

2 citronskaller 

1,5 dl citronsaft

15 g majsstivelse 

50 g smør, stuetemperatur

100 g æggehvider

85 g flormelis 

Friske forglemmigej

Lav mørdejen først. Smuldr smør ned i mel-, salt-, 
og sukkerblandingen. Når du har en tør og smuldret 
dej, tilsætter du en smule vand og samler dejen til 
en ensartet kugle. Læg den på køl i min 30 min. 

Rul den herefter ud på et let meldrysset bord, ca. 
2 mm. Fordel den i en 24 cm. tærteform, og prik 
bunden med en gaffel. Bag den ved 175 grader i ca. 
20 min. Den skal være gylden. 

Til citronfyldet varmes citronsaft, skal og sukker 
op i en lille gryde. Lad det koge op og derefter 
trække i cirka fem minutter. 

I en anden gryde piskes æg og æggeblommer 
sammen. Majsstivelsen blandes op med lidt vand 
og kommes i æggeblandingen. Tilsæt den varme 
citronlage, og lad det koge igennem under omrøring. 

Tag gryden af blusset, og lad den køle et par 
minutter. Pisk derefter små skiver smør i.

Fordel citroncremen i den færdigbagte bund, og 
sæt den på køl, så cremen sætter sig. 

Pisk æggehviderne stive, imens du tilsætter flor-
melis lidt af gangen. Pisk den til en let og luftig 
skum. Giv den færdige marengs en knivspids salt 
og evt. lidt citronsaft, hvis du har noget tilovers. 

Fordel den derefter på den afkølede citroncreme. 
Du kan vælge at fylde den på en sprøjtepose og 
lave et fint mønster, men ellers fordeles den med 
en dejskraber i et jævnt og flot lag.

Placér den kortvarigt i en forvarmet ovn (evt. grill-
funktion) på 250 grader, så marengsen bliver let 
bagt og gylden på toppen. Hold øje med den! Den 
må ikke få for meget. 

Lad kagen køle af i en lille times tid, og servér evt. 
med et par forglemmigej på toppen. 

Italiensk 
citrontærte med
forglemmigej  

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10

Sådan gør du



Sanketip:
Forglemmigej

Den letgenkendelige lille, men yderst smukke blomst 
vokser tit i markkanter eller på enge. Der er forskellige 
slags, og de trives bedst i forskellige omgivelser. Den 
er cirka 15-30 cm høj og nem at genkende med 
sine sarte blå blomster. Forglemmigej smager en 
lille smule af ærter og østers, men derudover er de utrolig 
sarte i smagen. Derfor kan de nemt bruges som pynt på 
diverse kager eller salater. 



Tak for mad Emilie! Og tak for madlavningen Grimling. Vi håber, at du har fundet 
god inspiration til, hvordan du kan bringe foråret på menuen og nytænke sæsonens 
sparsomme udvalg af afgrøder med hjælp fra naturens vilde skatkammer. 
Har du en ven, der trænger til en påskehilsen? Hvis du henviser dem til Eat Grim inden 
06/04/21, sparer I begge 50% på jeres næste kasse økologiske frugter og grøntsager. 
Læs hvordan på eatgrim.com/venner.
Følg med på @eatgrim, og del endelig dine smukke kreationer med os ved at tagge dem 
med #eatgrim og #cookinggrim. 

Vi ønsker dig og dine en rigtig skøn påske og et vildt og vidunderligt forår.


