
◆  Saften af en hel citron 
 (= 1/3 af væsken)
◆  Olivenolie (= 2/3 af væsken)
◆  1 tsk dijon sennep
◆  1 tsk tahin eller peanut butter
◆  ½ tsk flydende honning
◆  Salt & peber
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NØGNE SANDHEDER
om smagen af grøntsager - nu med dressing



Der kan være mange grunde til, at du måske ikke er blevet lige så 
vild med at spise grøntsager, som sundt er.

Grøntsager bliver i stor stil ”markedsført” og serveret som slanke-
mad og fedtfattig kost. Det er ikke fair – hverken overfor dem eller 
dig, der kæmper med at få spist nok.

Uden dip, dyppelse og dressing bliver grøntsager let et nødvendigt 
onde uden særlig meget smag.  Men når rå grøntsager og salater 
får et pift af noget sødt, surt, salt og bittert i form af dip, dyppelse 
og dressing, bliver de straks en ganske anderledes nydelse for 
smagsløgene.

De følgende 5 opskrifter er til 2 - 4 personer. 

Garanti for succes – eller alle vitaminerne tilbage

Ingrediensliste:
½ spidskålshoved
1-2 spsk ristede sesamfrø
1 stk. mangofrugt

Sådan gør du:
◆  Snit spidskålen i små, fine 
 strimler og læg dem i en stor skål
◆  Skræl og skær mangofrugten i 
 tern og tilsæt til kålen i skålen
◆  Tilsæt citron-dressing efter 
 behag og vend hele balladen godt 
◆  Drys med ristede sesamfrø og nyd

Grønne fif:
Prøv også med hvidkål, rødkål, grønkål og salatblade af alle slags

Frugtfif:
Prøv også med frisk annanas, blåbær eller andre bær

Serveringsfif:
Passer til alle retter med kød, fisk og kylling + flade pølsemadder

SPIDSKÅL MED MANGOFRUGT 
OG SESAMFRØ
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SPIDSKÅL MED MANGOFRUGT 
OG SESAMFRØ

GRØNTSAGER ER GUF
men de fleste skal dyppes i noget for at smage
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Sesamfrø
smager bedre, hvis du rister dem selv på en tør pande. Rist hele posen, 
lad dem køle af og opbevar dem i en beholder med tætsluttende låg.

Græskarkerner og solsikkefrø 
smager bedst og knaser mest, hvis de er blevet ristet, men det er 
ikke absolut nødvendigt.

Mandler, hasselnødder, valnødder og paranødder
hakkes groft, før de drysses på toppen af poppen.

Fedt, protein og kulhydrat
Frø, kerner og nødder indeholder naturlige olier. Derfor behøver du 
ikke fedtstof, når du rister dem på panden. Omkring halvdelen af en 
nød er fedt, ca. 20 procent er protein og de sidste ca. 20 procent er 
kulhydrat, herunder også kostfibre.

Ingredienser: 
½ pose frisk hakket grønkål (150g)
½ granatæble
12-15 stk. groft hakkede nødder
(paranødder eller hasselnødder)

Sådan gør du:
◆  Køb grønkålen vasket, hakket 
 og klar til brug eller hak den selv
◆  Del granatæblet i to og slip 
 halvdelen af kernerne løs
◆  Bland granatæblekerner med 
 grønkålen, tilsæt dressing efter 
 smag og vend rundt
◆  Hak paranødderne groft og drys dem ovenpå råkosten
◆  Råkostblandingen kan holde sig i køleskab et par dage
◆  Server den til kød- og kyllingeretter – eller hvad som helst

GRØNKÅLSRÅKOST MED GRANATÆBLE
OG PARANØDDER
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GRØNKÅLSRÅKOST MED GRANATÆBLE
OG PARANØDDER

GODE NØDDER
giver din råkost og salat mere krop

dem oven åpå råkåkosten

GODE NØDDER
giver din råkost og salat mere krop



Tørret frugt
Rosiner, tørrede abrikoser, figner, dadler og tranebær indeholder 
lige så meget sukker som lakrids og vingummi. Men i passende 
mængde sammen med rå grøntsager gør de underværker.

Frisk frugt
Mango-, ananas- og melontern kan få hvidkål, spidskål, rødkål og 
grønkål til at smage som et stykke af himlen - med lidt dressing 
selvfølgelig til at løfte fornøjelsen det sidste stykke mod målet.

Granatæbler
Giv æblet et dybt snit med en kniv og bræk det over i to. 
De røde saftige kerner frigøres lettest i en skål med vand.
Hvis ikke hele frugten bruges på en gang, kan resten opbevares 
i køleskab. Bare giv den gas med disse skønne, sunde granatchok 
for smagsløgene.

Ingredienser: 
1 stk. stor rødbede
2 stk. gulerødder
1 stk. syrligt æble
½ dl hasselnødder / 
ristede sesamfrø

Sådan gør du:
◆  Skræl rødbede og gulerødder 
 Riv grøntsagerne groft
◆  Skær æblet i tern og tilsæt dem grøntsagerne 
 Tilsæt nødderne
◆  Vend olie-citrondressingen i råkostblandingen 
◆  Råkostblandingen kan holde sig i køleskab et par dage

RØDBEDE- OG GULERODSRÅKOST 
MED ÆBLE OG NØDDER
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RØDBEDE- OG GULERODSRÅKOST 
MED ÆBLE OG NØDDER

FRUGT
giver sødme & vitaminer for øjnene

FRUGT
giver sødme & vitaminer for øjnene



C-vitaminer
Citrusfrugter, rød peberfrugt, kiwi frugt samt hyben, havtorn og 
solbær har et særlig højt indhold af C-vitamin. 

Jern
C-vitamin fremmer optagelsen af jern fra tarmen. Derfor er det en 
sund vane at sørge for, at der altid er en god kilde til C-vitamin i de 
måltider, der indeholder jern. Hvis du spiser varieret indeholder 
hovedmåltiderne altid jern i fx kød, indmad, fisk, skaldyr og tørrede 
bælgfrugter (bønner, linser og ærter) samt fuldkornsbrød. Kvinder 
er især udsatte for at lide af jernmangel – mange helt uden at ane det.

Anti-oxidanter
C-vitaminer er anti-oxidanter, der styrker vores immunforsvar til 
krigen mod de frie radikaler i kroppen, der gør os syge, hvis de 
kommer i overtal.

ROSENKÅL MED SPIDSKÅL, 
AGURK OG SESAMFRØ
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ROSENKÅL MED SPIDSKÅL, 
AGURK OG SESAMFRØ

FRISK CITRONSAFT
booster din sundhed

Ingredienser:
250 g friske rosenkål
¼ spidskålshoved
½ agurk
2 spsk. ristede sesamfrø

Sådan gør du:
◆  Skær stokken af rosenkålene 
 og fjern de yderste blade
◆  Kog dem 5 min. i letsaltet vand 
 Hæld vandet fra
◆  Halver eller skær rosenkålene i 
 kvarte
◆  Skær agurken i små tern
◆  Snit spidskålen fint
◆  Vend alle grøntsagerne i en skål og tilsæt dressing og sesamfrø
◆  Kun fantasien sætter grænser for, hvad denne kålsalat kan 
 serveres som tilbehør til

Den hurtige: Vend agurketern i sesamfrø og server
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FRISK CITRONSAFT
booster din sundhed



CRUNCHY COLESLAW
flotte farver forkæler smagsløgene 
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CRUNCHY COLESLAW
flotte farver forkæler smagsløgene 

GRØNTSAGER
jo grovere og grønnere jo sundere

Ingredienser: 
2,5 dl revet gulerod
2,5 dl snittet rødkål
2,5 dl revet knoldselleri
2,5 dl revne rødbeder
2,5 dl snittet spidskål
2 dl grofthakkede hasselnødder, 
eller din egen favoritnød

Sådan gør du:
◆  Bland alle grøntsager sammen 
 i en stor skål 
◆  Rør skyr glat i en skål 
◆  Rør citronsaft og honning sammen og rør det i skyren 
◆  Dryp et par dråber sesamolie i – pas på, der skal ikke så meget i, 
 før smagen bliver overdøvende. Vend sesamfrø i 
◆  Vend dressingen i grøntsagerne, og lad dem gerne trække 
 10 minutter inden servering 
◆  Vend nødderne i lige inden servering 

2/5 af al din mad bør være grøntsager
Kål og rodfrugter har en større koncentration af næringsstoffer end 
salatgrøntsager som fx tomat, agurk og peberfrugt. For hver gang 
du spiser 300 gram grøntsager, bør de 100 gram være grove.

Grønt er godt for øjnene … og resten af kroppen for den sags skyld 
Farven grøn er ernæringsmæssigt specielt interessant; grønkål, 
grønærter, grønne bønner og spinat indeholder særligt store 
mængder af fx kalcium og A-vitamin.  Friske grønne krydderurter 
pifter både smagen og næringsindholdet op. Kom dem i dressingen, 
gerne sammen med presset rå hvidløg.

Frosne grøntsager 
Fyld fryseren med frosttilbud på grøntsager. De er nemlig lige så 
sunde som de friske. De skal kun have en hurtig tur i kogende vand 
for ikke at miste sprødheden - og vupti har du mere grønt på menuen. 

GRØNTSAGER
jo grovere og grønnere jo sundere


