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Food
prepping

Din step-by-step guide til forberedelse af sund og let mad. 
På kortere tid. Uden stress. Med mindre spild. Til færre

penge. Og med større nærvær – alt sammen 
uden mælk, sukker og gluten.



Kender du følelsen af, at det er uoverskueligt at leve sundt? At du ikke ved, hvad du skal  handle 
ind? Hvad du kan forberede og i det hele taget, hvordan du planlægger din mad, så den 
giver god basis for en masse lækre sunde måltider?

Vi møder ofte mennesker med den udfordring. Og fælles for dem er, at de virkelig gerne vil 
leve sundere, men de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Og de synes, det er svært at få 
det til at være simpelt og let. 

Indvendinger som; 

‘Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte’ 
- Det er derfor vi har skrevet denne bog. Vi tager dig i hånden og svarer på dine spørgsmål.

‘Det tager da alt for lang tid’ 
- Vi tør godt love, at du får tiden trefoldigt igen.

‘Jamen, det ser så let ud, når I gør det’
– Yes! Øvelse gør mester. Du er allerede på vej!

‘Jeres køleskabe er altid fyldte med ting, man let kan lave noget lækkert af’ 
– Nemlig! Det er det food prepping kan! Du vil opleve, at det bliver meget mere inspirerende 
at åbne dit køleskab, fordi du altid har mulighed for at lave noget lækkert og sundt.

‘Det er også bare, fordi I ved en masse om mad’ 
– Food prepping kræver hverken kokkehue eller michelin-stjerner. Det kræver mest af alt et 
par timer og masser af lyst.

“Jamen, det er svært at vide, hvor meget jeg skal food preppe”
Prøv dig frem indtil du får erfaring med det. Mængden varierer altid fra familie til familie. Og 
så kan du altid preppe lidt i løbet af ugen.

Food prepping er hot. Og det er det, fordi det virker. Food prepping er et af vores allerbedste 
råd, hvis du gerne vil ændre dine spisevaner. Og det er det fordi, det gør det simplere og 
lettere at træffe gode valg.

Food prepping handler rigtig meget om planlægning og lyst. For mon ikke det er sådan, at 
jo mere lyst vi har, desto sjovere bliver det og desto større er chancen for, at få den nye vane 
ind under huden...?

Food prepping betyder i al sin enkelhed at forberede mad – helt eller delvist – så du hurtigt 
kan lave et sundt, nærende og smukt måltid. Det fantastiske ved food prepping er, at du kun 
behøver investere en forholdsvis lille mængde energi – og den kommer til gengæld minimum 
trefold tilbage.

Denne bog lærer dig at preppe ingredienser og kombinere dem til hele måltider. Det giver 
dig nemlig større fleksibilitet til at kombinere på kryds og tværs – alt efter hvad du føler, du 
har behov for at spise. Bogen er en guide – og vi udfordrer dig hermed til at bruge din kreativi-
tet til at finde nye måder at kombinere og ’preppe’. Del gerne dine erfaringer, opdagelser 
og ideer med #foodprepper, så alle vi andre også kan blive inspireret til nye ting, der er 
velegnede til prepping.

Vi håber, du har lyst til at prøve det af - og inden du ser dig om, er food prepping en naturlig 
del af din hverdag, som du kan glæde dig over at drage fordel af resten af dit liv.

Husk, at det vi investerer energi i at lære i dag, kan vi bruge resten af livet. Det synes vi, er en 
skøn og meget inspirerende tanke.

Kærligst,
Caroline & Carolina

PS! 
Vi deler løbende flere opskrifter, 
som er velegnede til food prep-
ping på Green Goddess. 
Find flere opskrifter her.

Hvad er food prepping?
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https://greengoddess.dk/blogs/opskrifter/tagged/food-prepping


 FOOD PREPPING SPARER DIG TID
Nogle gange er 2 + 2 = 7. Sådan er det, når du ‘food prepper’. Den tid du bruger på at vaske, 
skære, hakke, snitte, svitse og bage til ugens måltider, gør det muligt for dig at tilberede mål-
tider på meget meget kort tid, og på den måde er du sikret sunde måltider - også på travle 
dage. Hvis du fx gør søndag til din ‘prep-day’, så sparer du masser af tid i løbet af ugen, hvor 
du kan give dig selv en pause, træne, gå en tur, lege med børnene, meditere eller hvad der 
nu stresser dig af.

Og husk, du behøver ikke planlægge og preppe til en hel uge - start i det små, byg på og 
pludselig er du så rutineret at en hel uges mad ikke er skræmmende mere

 LEG ‘PREP’
Måske er du så heldig, at du har en familie som er med på at lege ‘prep’. Markedsfør ‘prep’ 
overfor din familie. Gør det til en happening, at I skal forberede mad til ugen. Gør food prep 
hyggeligt. Gør food prep til noget i har sammen. Gør food prep til noget, der styrer jeres fæl-
lesskab og øger jeres familietid med hygge og nærvær. Food prep behøver ikke gå stærkt. 
Når bare I nyder processen. Både mand og børn kan sagtens hjælpe til med at skrælle, snitte, 
bage osv. Intet af det der skal laves, er svært. Det kan stort set ikke gøres forkert. 

Som ekstra bonus, så synes børn ofte, at den mad, de selv har været med til at forberede 
smager bedre. Så måske sniger ‘familie food prepping’ også lidt flere grøntsager i mavsen på 
dine børn.

 FOOD PREPPING GØR DET LETTERE FOR DIG AT LEVE SUNDT
Når køleskabet bugner med mad, der er helt eller delvist klargjort og tilberedt, kan du altid 
finde noget nærende at spise. Dit køleskab bliver et sandt mekka af hurtige måltider og 
lækre smagfulde snacks, og derfor vil de sunde valg ligge lige til højrebenet og give tomme 
kulhydrater og andre ‘franken-foods’ baghjul med mange banelængder.

 FOOD PREPPING SPARER DIG PENGE
Når du planlægger dine måltider, slipper du for at lave haste indkøb kl. 17.30 med trætte og 
sultne børn. Du vil også opleve at skulle på indkøb færre gange på en uge. Derfor får du helt 
automatisk færre fejl- og impulskøb, færre færdigretter og andet - og ofte næringsforladt - 
hurtig mad. Du vil helt sikkert også opleve, at du får færre hele og halve grøntsager og andet, 
der ikke bliver brugt. Så når du food prepper, vil du helt automatisk spare både tid og penge 
- og i særdeleshed, hvis du prepper efter sæsonen.

 REDUCER MADSPILD - FOOD PREP
Vidste du, at 30% af den mad, der bliver produceret ender i skraldespanden? Det er vanvittig 
meget mad - og et stort spild af de ressourcer på kloden, som i forvejen er under pres. Også 
her er food prepping genialt. Når du planlægger dine køb og tilbereder større mængder ad 
gangen, vil du automatisk reducere madspild. Det er i hvert fald værd at have fokus på. 

 FOOD PREPPING GØR DET LETTERE FOR DIN FAMILIE AF LEVE SUNDT
Når du food prepper bliver det lettere og hurtigere at leve sundt. Du vil altid have lækre ting 
og skønne rester, som både børn og voksne let kan snuppe som en sund snack. Vores er-
faring er, at både store og små faktisk gerne vil spise sund mad, hvis det er let tilgængeligt. 
Vores børn elsker at lave en lille ‘snack-tallerken’ med forskellige sunde indslag, når blot de er 
tilgængelige, smager godt og ikke kræver, at de skal til at skrælle og skære alt for meget. Hvis 
de først skal skrælle mv., så snupper de en kiks i stedet…

Derudover er et godt trick at købe økologisk. For ud over de åbenlyse sundhedsfordele, kan 
du også ofte slippe for at skrælle dine grøntsager, men blot nøjes med at vaske dem.

 FOOD PREPPING REDUCERER STRESS
Mon ikke vi alle kender de hæsblæsende sene eftermiddage, hvor tiden synes at gå dobbelt 
så hurtigt, og hvor vi halvtrætte skal nå at handle og lave mad? Og det er netop her, vi tit 
hopper på de lette og knap så sunde løsninger. Ikke sandt? I denne guide viser vi dig, hvor 
mange utrolig skønne retter, du kan lave, når du har foodpreppet et par timer. Det er faktisk 
ret utroligt. Derfor er food prepping med til at reducere stress. Du ved, at du har helt eller 
halv-færdig mad, som du let kan lave et sundt måltid ud af - måske blot tilsat en salat, et 
stykke fisk, kød eller nogle friske grøntsager.

 FOOD PREPPING ER EN SELVKÆRLIG HANDLING
Med to timer i køkkenet kommer du langt. Betragt de to timer som kærlighed til dig og fami-
lien. Hver en bid er en kærlighedserklæring og en manifestation af, at du passer på dig selv 
og dem du elsker. Hver en celle i din krop vil elske dig for det. Skab køkkenglæde i dit køk-
ken. Hop i dit mest afslappende tøj, sæt dit yndlingsmusik på, lyt til den podcast, du gerne 
ville høre, investér i lidt lækkert udstyr, som du elsker at arbejde med - du kommer langt med 
et stort skærebræt, et par gode knive, praktisk opbevaring og en stor gryde. Fokusér dine 
tanker på, hvor dejligt det bliver at spise alle de sunde lækkerier, og på hvor meget stress 
og jag, du slipper for i løbet af ugen. Vi håber, du kommer til at nyde og elske processen. Og 
husk, at når mad er lavet med kærlighed, så kan det både smages og mærkes.

Derfor sk
al du ‘food preppe’

Der er utrolig mange gode grunde til at food preppe - og mange 
af dem er helt individuelle for os alle sammen.

Her får du nogle af de inspirerende grunde til at food preppe:
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Ingredienser i dit køkken
Når du prepper, er det altid en god ide at lave en madplan og en indkøbsliste. Og næsten 
uanset, hvad du food prepper, så er der nogle madvarer, som er gode altid at have i dit køkken, 
da de er lette at kombinere med forskellige retter. 

Her får du en ide-liste til varer, som vi tror passer godt til de retter, som grønne gudinder typisk 
elsker at spise. Husk det slet ikke er et ‘must’ at have det hele i skabene. Vælg dine egne favoritter.

Avocado
Frisk salat og/eller rucola
Spidkål, blomkål, broccoli 
Wraps - enten tang, ris eller majswraps
Gede fetaost
Kokosmælk
Citroner
Tamari eller coco aminos
Gærflager
Pesto
Bouillon - vores favorit er Herbamare
Stenalderbrød eller anden brød
God salt
Kokosolie
Oliven
Kapers
Surkål, kimchi eller 
andet fermenteret kål
Bønner, linser, kikærter
Mandelsmør

Løg
Frossen spinat
Mungbønner til spiring
Mandler
Rå kakao

Toppings
Hummus
Spirer
Pesto
Kapers
Oliven
Krydderurter
Granola
Bær
Mandelsmør
Gojibær
Kakaonibs
Hampefrø
Bipollen osv

Udstyr i dit køkken
Når du food prepper kommer du langt med et skærebræt og gode knive. Hvis du vil gøre det 
endnu lettere - og sjovere - for dig selv, er det en fordel at have disse hjælpere i dit køkken:

MadlågIsforme Stasher bag - naturlig indpakning

Blender 

Spireglas

SpiralizerFoodprocessor 

Glasbeholdere

Vaffelform
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https://www.greengoddess.dk/butik/koekkengear-og-lir/spireglas/
https://www.greengoddess.dk/butik/koekkengear-og-lir/isforme-mini-classic-2/
http://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=21227&bannerid=18776&htmlurl=https://www.kitchenone.dk/produkt/magimix-cs-5200-xl-jubilaeum-foodprocessor/?farve=16824
https://greengoddess.dk/products/stasher-genanvendelig-silicone-pose-clera-450-ml
https://greengoddess.dk/products/concept-zero-madlaag
https://www.greengoddess.dk/butik/koekkengear-og-lir/vaffelform/


Praktiske tips til food prepping
Sæt food prepping i din kalender, Det vil hjælpe dig med at skabe en ny rutine. 

Lav evt. madplaner og indkøbslister til dig selv. 

Afsæt tid, så du food prepper alt på en gang. Det vil spare dig tid.

Har du ikke en foodprocessor, så overvej at investere i en. Den er en god 
hjælper, når man forbereder meget mad på én gang.

Skab plads i din fryser - hvis du har en. Plads i din fryser gør alting nemmere.

Invester i gode beholdere med helt tætsluttende låg. Vi foretrækker glas
med låg, for at undgå plastik - og som bonus kan man så kan se alt 

den lækre mad, der er indeni.

Brug et stort lækkert skærebræt og nogle gode knive.

Vask op og ‘clean as you go’ - eller få din mand og børn til at gøre det.

Fyld dit køkken med ‘køkkenglæde’. Et rent og ryddeligt køkken med musik 
(eller ro), masser af lækre råvarer og afslappende tøj hjælper alt sammen.

Lav fx alt det, du skal preppe i foodprocessor lige efter hinanden, så kan man 
nøjes med at skylle af mellem retterne. 

Vælg økologisk grønt, så kan du nøjes med at skylle og skrubbe let 
- uden at skrælle.

Sørg for at køkkenet er rent og ryddeligt inden du starter. Orden i 
køkkenskabene er også praktisk, så du ikke skal bruge tid på at lede.
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9 bud på færdige retter
Når du har forberedt de ni opskrifter, som kommer på de følgende sider, så har 

du masser af gode indslag til forskellige retter – både morgenmad, frokost, 
aftensmad og snacks til mellemmåltider.

Retterne kan fx kombineres således: 

En dag i en food preppers liv

Raw grød med bær Sunde snacksSuppe med fritter Lækker aftensmad
Veggie-getties
         med fyld

Vafler med
  topping Nærende morgenmad

Kål-tacos

Snack-bord FrokostBowl

Lag-på-lag 
salat

Blomkåls-smoothie
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0pskrifter til food prepping
Vi har udvalgt ni opskrifter, som egner sig perfekt til food prepping. Du kan 

starte ud med nogle stykker af dem og fylde flere på løbende, når du er 
blevet en rutineret ‘food prepper’. Du kan naturligvis også peppe det hele 
med nogle af dine egne favorit opskrifter, som du ved egner sig godt til at 

lave halvt eller helt klar, til at blive opbevaret osv.

De ni opskrifter, du finder her i bogen, er udvalgt fordi;

De kan mixes på kryds og tværs

De er lette at food preppe

De holder sig i flere dage på køl

Der er både rå og tilberedt mad

Du får dækket dit behov for næring og indeholder både gode 
proteiner, kulhydrat, sunde fedtsyrer, mv.

At en god dressing kan redde det meste

9 gode opskrifter til 
food prepping

Favorit dressing 31

Blomkåls-smoothie med blåbær 14

Raw Grød - to go or to stay 17

Raw kugler for gudinder  19

Hummus x 3 20

Skønne vafler med protein 23

“Fritter” 24

“Veggie-getties” 26

Sunde Spirer 29
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Blomkåls-smoothie 
med blåbær

‘Fruit-free’ blomkåls-smoothie!  Det er blæret - og uforståeligt velsmagende. Frossen blom-
kål gør din smoohie vildt cremet. Denne smoothie er guf for dine hormoner, og det påvirker 
stort set  ikke dit blodsukker. Og du kan ikke smage, at der er kål i. Hvis du ‘food prepper’ en 
masse dampede blomkål og fryser dem ned, så bliver kålen lettere at fordøje.

Goddess Tip 

Anret din mad smukt. Vi spiser også med øjnene. I denne bog 
har vi anrettet på keramik fra JulieDamhus.dk.

SÅDAN GØR DU
Blend alle ingredienser og nydes evt. med pynt på toppen. 

Forbered evt. poser (gerne bionedbrydelige) med blomkål, 
avocado og blåbær. Så har du hurtigt en smoothie klar. Blom-
kålen kan erstattes med dampede og frosne sød kartoffel og 
squash. Frys dine smoothie-rester ned i praktiske isforme.

INGREDIENSER
1 scoop vanilje eller kakao- 

proteinpulver 
1/2 frisk eller frossen 

avokado (kan fryses ned i 
halve)

1 dl kokosmælk
1 1/2 dl frossen blomkål 

- evt. dampet først
3/4 dl frosne blåbær

Evt. 1 spsk hørfrø
1 stk. kanel

1 tsk lakridspulver
1/2 tsk. kardemomme
1 dl. vand / isterninger

UDSTYR
Blender

Bestil her

Se video-
opskrift her

http://www.juliedamhus.dk
https://greengoddess.dk/collections/my-nice-cream
https://greengoddess.dk/products/plantforce%C2%AE-synergy-protein-vanilje-800-gr
https://greengoddess.dk/products/plantforce-synergy-protein-800g-flere-varianter
https://www.greengoddess.dk/videoer/blomkaals-smoothie/
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Raw Grød- to 
go or to stay

Goddess Tip 

Du kan i princippet blande det, du har lyst til i grøden. Brug din fantasi.

Instant morgenmad er perfekt til travle morgener. Lav en instant grødblanding, så er morgen- 
maden klar i en fart - og den er endda fyldt med fibre, protein og sunde fedtsyrer. 

SÅDAN GØR DU
Der er to variationer af denne opskrift. I begge blander du 
alle ingredienser i et stort glas.

Version 1) Hæld 5 dl af blandingen i din foodprocessor sam-
men med en moden banan og 1-2 dl kokosmælk. Fordel 
blandingen i 4 beholdere og stil dem på køl, så har du grød 
til fire morgener. Når du skal spise grøden, så top med lidt 
kokosmælk og lidt frosne bær.

Version 2) Hæld et 3-4 spsk af blandingen i en skål og tilsæt 
varmt eller koldt vand til grøden er blød. Top med kokos-
mælk, bær og knas. Voila - sund morgenmad på 2 minutter. 

Bonus-info: Græskarprotein er også en god kilde til amino-
syren tryptophan, som er grundsten i dannelse af serotonin, 
der er essentiel for, at vi kan føle os lykkelige og tilfredse. Samt 
melatonin, som er det hormon der dannes, når vi sover. 

INGREDIENSER
3 dl glutenfri havregryn

2 dl boghvede 
5 spsk raw kakao

5 spsk raw græskarprotein
5 spsk afskallede 

hampefrø
5 spsk chiafrø

2 tsk vaniljepulver
Lidt salt

PS! Vælger du raw spiret 
boghvede og/ eller havre-

gryn, så får du ekstra saft 
og kraft pga. spiringen

Bestil græskar-
protein her

https://greengoddess.dk/products/raa-graeskarproteinpulver-63-oeko
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Raw kugler 
for gudinder

Goddess Tip 

Kuglerne er meget velegnede til nedfrysning, så lav gerne en 
stor portion.

Disse raw kugler hører til blandt vores absolutte favoritter. De er perfekte, som en sund snack 
– også i madpakken. Fordi ikke alene smager de som en drøm, de indeholder også lutter 
sunde og ‘hormon-venlige’ ingredienser, som nødder, kerner, frø og sunde fedtkilder. Alt 
sammen ingredienser, der hverken koster en bondegård eller skal opdrives i specialbutikker. 
Og så indeholder de forholdsvis lidt tørret frugt - i modsætning til mange andre raw kugler. 
Vores børnene elsker at finde en af de rå overraskelser i madpakken.

Holdbarhed i køleskab: en uges tid. Frys dem evt. ned og tag en portion op i ny og næ.

SÅDAN GØR DU
Kør alle ingredienserne i en foodprocessor til du har en ens-
artet masse. Tril kuglerne – evt i kokosmel, lakridspulver eller 
hampefrø – og sæt dem på køl eller opbevar i fryser.

INGREDIENSER
20 mandler

2 spsk solsikkekerner 
2 spsk sesamfrø

2 spsk græskarkerner
2 spsk kokosolie

5 spsk kakaopulver
1-2 cm frisk ingefær
10 dadler uden sten 

eller abrikoser
1 knivspids salt

Evt. en lille smule vand
Lidt kokosmel til at 

trille kuglerne i

UDSTYR
Foodprocessor

Bestil her

Se video-
opskrift her

https://www.kitchenone.dk/produkt/magimix-cs-5200-xl-jubilaeum-foodprocessor-hvid/?utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21227&paid=21227&pacid=6023c1f3e0ba22.55764738
https://www.kitchenone.dk/produkt/philips-hr7778-foodprocessor/?utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21227&paid=21227&pacid=6023c1f3e0ba22.55764738
https://greengoddess.dk/blogs/opskrifter/gudindekugler
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SÅDAN GØR DU
Skyl kikærterne og sæt dem i blød i vand i 8-12 timer. Brug 
evt. næsten kogende vand og tilføj et par spsk fuld citron eller 
æblecidereddike. På den måde bliver kikærterne lettere at 
fordøje. Hæld vandet fra og kog kikærterne i friskt vand. Kik-
ærterne koges i 40 - 60 minutter. Hak hvidløg og evt chili og 
bland det i kikærterne sammen med spidskommen, tahin, 
olie og citronsaft. Blend massen i en foodprocessor eller en 
blender til det har en tyk, glat konsistens. Smag til med salt 
og peber.

Rødbedehummus 
Brug halvdelen af din humus og tilsæt to små bagte rødbe-
der og 3 spsk kapers. Bag evt rødbederne som fritter i 20 min 
ved 200 gr. Måske har du allerede ‘preppet’ nogle fritter, du 
kan bruge. Tilsæt en ekstra spsk citronsaft.

Orange hummus
Brug halvdelen af din humus og tilsæt 2 mellemstore bagte 
søde kartofler og ¾ tsk røget paprika, en knivspids cayenne 
peber og 1 spsk citronsaft.

PS! Du kan også købe kikærter på dåse, men vi synes, dem man 
selv koger er mere sprøde og har en mere fast konsistens. Og så 
er det meget billigere og du slipper for konserves.

INGREDIENSER
300 g ukogte kikærter 

eller to dåser med 
ca 250 g i hver

Knap 1 dl. olivenolie
Saft fra 1 citron

2 fed hvidløg
1 spsk tahin

1 tsk spidskommen
Evt. lidt vand

Salt
Peber

UDSTYR
Foodprocessor

Kikærter er geniale til hurtige retter, og derfor er de perfekte at have i fryseren. Kikærter bidrager 
med fibre og proteiner til en masse varme retter, salater og dips. Kog en stor portion ad 
gangen, så du har en masse til fryseren. Humus er fantastisk som tilbehør til grøntsagsfritter, 
som grønt pålæg, etc. Holdbarhed i køleskab: 3-5 dage - og kan sagtens fryses ned.

Hummus x 3

Goddess Tip 

Du kan også bruger hvide 
bønner i stedet for kikærter.
Humus kan fryses ned i 
mindre portioner til senere 
brug. Bestil her

Se video-
opskrift her

https://www.kitchenone.dk/produkt/magimix-cs-5200-xl-jubilaeum-foodprocessor-hvid/?utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21227&paid=21227&pacid=6023c1f3e0ba22.55764738
https://www.kitchenone.dk/produkt/philips-hr7778-foodprocessor/?utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21227&paid=21227&pacid=6023c1f3e0ba22.55764738
https://www.greengoddess.dk/videoer/hummus/
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Skønne vafler 
med protein

Nom, nom, nom... Vi er vilde med vafler. Specielt de sunde udgaver uden en masse gluten 
og sukker. Og vafler kan altså noget. For ikke alene ser de vildt lækre ud, de har også en 
magisk – og nærmest hypnotiserende effekt. Fordi, når noget ligner en gammeldaws vaffel – 
ja, så smager det per definition lækkert. Disse er et lækkert alternativ til rugbrød.

Holdbarhed i køleskab: 2-3 dage. De bliver bløde, men sprøde igen efter en tur på brødristeren 
eller i ovnen. Velegnet til at fryse.

SÅDAN GØR DU
Blend alle ingredienserne i en foodprocessor eller med en 
stavblender. Bag vaflerne i en vores fantastiske vaffelform 
og bages i ovnen ved 200 gr. i ca. 20 min.

Hvis du i stedet anvender et elektrisk vaffeljern, så varmer du 
dit vaffeljern op og hælder en stor spiseskefuld dej på hver af 
de belgiske vaffelplader. Luk vaffeljernet og lad vaflerne bage 
ca. 5 minutter. Det er vigtigt, at du ikke åbner vaffeljernet før tid. 

INGREDIENSER 
ca. 10 stk.

250 g ukogte, hvide 
bønner eller to dåser 
med ca. 250 g i hvert

Ca. 300 gram quinoamel
4 fed hvidløg

2 små løg
2 håndfulde persille
3 tsk. spidskommen

3 tsk. god salt
2 tsk. bagepulver 

3 dl vand
5 spsk. olivenolie

Saften fra 1 citron

Smør evt formen før du 
hælder dejen i, så får 

vaflerne en flottere overflade

UDSTYR
Foodprocessor 

eller stavblender

Bestil her

Goddess Tip 

Bag vafler i alle regnbuens farver - fx grønne med spinat og røde 
med rødbede. Bag mange af gangen og opbevar i fryser. Bliver 
lækre og sprøde efter en tur i ovnen. 

Se video-
opskrift her

https://greengoddess.dk/products/vaffelform
https://greengoddess.dk/blogs/opskrifter/madvafler
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“Fritter”

Goddess Tip 

Du kan også bruge blomkålsbuketter, broccolibuketter og stokken, knold-selleri, 
hokkaido mv.  

Når du nu alligevel snitter grønt, så lav en box med rå gulerødder, agurk, rød 
peber mv. til snack og madpakker. 

Sprøde grøntsagsfritter er super nemme at lave - og så smager de fantastisk. De kan bruges 
i salat, til at dyppe i humus, pesto eller øko mayo og som tilbehør til supper, 

Holdbarhed i køleskab: Kan fint gemmes i køleskabet i 6 dage. De bliver bløde, men fortvivl 
ikke - de bliver varme og sprøde igen efter en tur på panden eller i ovnen.  

SÅDAN GØR DU
Rengør grøntsagerne – evt. med en veggie brush – og skær 
dem i stave. Læg dem på en bageplade, hæld kokosolie over 
og drys med salt og peber. Bag dem i ca 30 minutter ved 200 
grader og vend dem gerne halvvejs.

INGREDIENSER
6-8 rødbeder 

- alt efter størrelsen
5 søde kartofler
6-8 pastinakker 

eller persillerødder
Lidt kokosolie
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“Veggie-
getties”

Goddess Tip 

Du kan lave spiralizer spagetti af squash, gulerod, rødbede, bolsjebede, 
sød kartoffel etc. Sød kartoffel spagetti kan ristes i ovnen eller på pande 
i olie og med et drys paprika.

Dette er virkelig en genial måde at få grøntsager på. Børnene elsker det - og det er på alle 
måder et fantastisk alternativ til pasta. Bruges som tilbehør eller i en salat. Kan også toppes 
med din favorit dressing, humus og bagte og rå grøntsager.

Holdbarhed i køleskab: ca. 1-2 dage i rå tilstand

SÅDAN GØR DU
Vask og skrub din squash let. Skær top og bund af, så fladen er 
helt lige. Placer squashen i spiralizeren og lav spagetti. Kom i 
en lufttæt beholder og sæt i køleskabet

INGREDIENSER
Squash

UDSTYR
Spiralizer

Spiralizer

Se video-
opskrift her

https://www.kitchenone.dk/produkt/westmark-spiro-plus-spiralizer//?utm_source=partnerads&utm_medium=affiliate&utm_campaign=21227&paid=21227&pacid=6023c1f3e0ba22.55764738
https://www.greengoddess.dk/videoer/veggie-getties/
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Sunde Spirer

Goddess Tip 

Hold hele tiden gang i din “spirefabrik”.
Prøv at spire kikærter og lav “sprouted humus”. 

Spirer er levende mad fyldt med næring. Når frøet lægges i blød og spirer, så vækkes det til live 
og indholdet af enzymer, protein, fibre, vitaminer og phytonutrienter stiger, mens frøet spirer. 
Spiringsprocessen tilskynder også frøet til at frigive enzymer, som gør det let fordøjeligt. 
Og så er hjemmelavede spirer super billig superfood.

Holdbarhed i køleskab:  Holder 3-4 uger i lufttæt beholder i køleskabet. Blot husk at lade dem 
dryppe af for vand min. 8 timer inden de sættes på køl. Ellers mugner de hurtigt.

SÅDAN GØR DU
Skyl godt og sorter evt. revnede frø fra. Sæt i blød 8 - 12 timer 
i rent vand i et spireglas. Kom frøene i et spireglas, som er ste-
riliseret med kogt vand. Hæld vandet fra og skyl 2-3 gange.  

Sæt i spire-stativet. Spirer bedst i mørke - fx i et skab. Skyl 2-3 
gange om dagen i 2-3 dage. ”Halen’ på spirerne skal være 
minimum ligeså langt som frøet. Det tager ca. 3 dage.

Du kan også spire linser, kikærter, alfalfaspirer, ærter, mv.

INGREDIENSER
Mungbønner 

– husk at mængden 
“vokser” betragteligt,  

når de spirer

UDSTYR
Et spireglas eller 

en spirebakke

Bestil her

https://greengoddess.dk/products/spireglas
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Favorit 
dressing

Goddess Tip 

Når du bruger coco aminos eller tamari får dine grønne retter umami-smag.

Denne smagfulde power-dressing kan peppe alt op! Den passer godt til det meste og 
holder sig i køleskabet i flere uger. Derfor: Lav en masse og sæt det i køleskabet i en 
glaskrukke.

Holdbarhed i køleskab: Mindst 2 uger.

SÅDAN GØR DU
Bland olie og coco aminos/tamari og citron. Pres hvidløg og 
riv ingefær ned i olien eller hak det meget fint. Hæld saften 
fra en citron ned i olie og tilsæt lidt salt og peber. 

INGREDIENSER
2 dl olivenolie

3 spsk tamari eller 
coco aminos
2 fed hvidløg

2 cm frisk rå ingefær
Saften fra en hel citron 

eller lime
Salt og peber

Bestil her

https://greengoddess.dk/products/coconut-aminos-sweet-and-salt-soja-o-250-ml-renee-voltaire
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