MADINSPIRATIONER
& AYURVEDISK PERSPEKTIV HERPÅ

Af Mette Kold

INDHOLD
Ghee …….……………….……………….…………………….………………………
Morgengrød ……………….…………….……………….……………….……………
Bønne-, linse- og kikærtepostej ….…….……………….……………….…………..
Grønsagssuppe …………………….……………….……………….…………….….
Rustik salat ……………….………….……………….……………….……………….
Tomater ……………………..……….…….……………….……………….………….
Brødbagning …………………………….……………….……………….……………
Kapha- og vatabalancerende diæt …….……………….……………….……………

side 3
side 4
side 5
side 7
side 13
side 14
side 18
side 25

De syv nævnte ingredienser udgør et væsentligt grundlag i mit køkken, hvorfor jeg har valgt at lave en særskilt
lille opskrifts-inspirations-samling. Under hver af opskrifterne er der gjort en del ayurvediske overvejelser også.
Sluttelig er vedlagt madforslag, hvor man tager højde for både vata og kapha som nogenlunde ligeværdigt
repræsenterede doshaer.
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Ghee
Det er et must at bruge ghee i stedet for almindeligt smør, hvis man vil leve ayurvedisk.

Du skal bruge
En gryde af rustfrit stål
Evt. en si og et stykke gaze eller lignende
Et glas med tæt låg
1 pund økologisk, gerne usaltet smør
Sådan gør du
Put smørret i gryden, få det til at koge og lad det
derefter simre ved svag varme. Smørret vil begynde at
danne skum. Fjern ikke skummet, det vil blive optaget
i smørret, og du vil kunne høre den knitrende lyd af fugt
der fordamper. Lad smørret simre i op til en halv time,
hold øje med det, og lad simre ved lavest mulige varme.
Gheen er færdig når smørret i bunden af gryden er blevet omdannet til en karamellignende substans, og det
øverste lag er helt lyst. Køl det lidt, og filtrer gheen med et stykke ostelærred eller et viskestykke, for at fjerne
den karamel lignende substans i bunden. Man kan alternativt langsomt hælde det øverste lag over i
opbevaringsglasset, mens den tungere substans i bunden af gryden blot kasseres.
Put gheen i et glas og opbevar den. Gheen kan blive opbevaret ved stuetemperatur i ca. en måned, eller i
køleskabet i op til tre måneder. Nyd det!

Ayurvedisk: Hvorfor skal man bruge ghee i stedet for almindeligt smør?
Smørret deler sig i kasein, rent smørfedt og proteiner. Det rene smørfedt tages fra og bliver i fast tilstand til
ghee. Man fjerner altså bakterier, enzymer og vand. Ghee er således et langt renere fedtprodukt end
almindeligt smør er.
Madlavningsmæssigt, så er ghee stabilt selv ved høje stegetemperaturer, dvs. det er mere lækkert at stege i.
Smagsmæssigt så har det en nøddeagtig og ’ren’ smag og lugt.
Smør er syredannende, ghee basedannende. Af den grundbetragtes ghee i ayurveda som satvisk (rene
fødevarer), mens almindeligt smør betragtes som tamisk (kost der aflejrer toksiner i kroppen) . Smør øger
kapha, mens ghee balancerer alle tre doshaer.
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Morgengrød
Grød er en fantastisk start på dagen. Og det
behøver ikke være kedeligt.
Der findes flere forskellige korntyper som
kamut, emmer, hirse, boghvede, quinoa eller
spelt, der kan bruges som supplement til
havregrynene. Hvis man køber langtidsristede
korn – som giver en nøddeagtig smag - kan
kogetiden forkortes.

Til 2 portioner
½ kop flager efter smag. Havregryn er
grundingrediensen, men suppler med de
ovennævnte korntyper efter lyst og årstid.
Eksperimentér med dem.
½ kop vand
1 spsk. valle/kærnemælk/yoghurt/kefir (mælkesyrebakterier)
1 spsk hørfrø, blendet (hørfrø indeholder 57% omega-3 fedtsyrer, 16% omega-6 fedtsyrer, 9% mættede
fedtsyrer og 18% mono-mættede fedtsyrer, hvilket gør den til en vigtig bestanddel af din hverdagskost. Du kan
selv kværne hørfrø på en kaffekværn.)
Forberedelse aftenen før
Bland flager/knust korn og evt. nødder, surmælksproduktet eller vallen og hæld kogt vand over, læg et låg på
og lad stå til næste morgen. Blandingen kan stå i op til et døgn på denne måde.
Om morgenen
Når grøden skal bruges, bringes yderligere ½ kop vand i kog. Bland den blødgjorte masse i. Lad simre i ca.
10 min.
Imens kværnes hørfrøene, som kommes i, når gryden er taget af blusset. Lad hvile nogle minutter, inden der
serveres med f.eks.: Hybenpulver (som er rige på C-vitaminer), tørrede brændenælder (som er rige på jern.
Høst inden Sankt Hans), nødder, dadler eller abrikoser (som især supplerer måltidet med sunde fedtstoffer).
Frisk eller tørret frugt kan koges med fra start eller kommes på frisk alt efter sæson.
Til den søde tand bruges honningvarianter eller sirup, og der kan tilsættes en klat ghee, mandelsmør eller
kokosolie. Husk at kanel højner smagen og er sundt (kanel stimulerer fordøjelsen og insulinaktiviteten således,
at kroppen hjælpes med at forarbejde sukker mere effektivt).
Ayurvedisk
Grød er perfekt for vata, som bliver endnu bedre tilpas, hvis grøden sødes med naturlige sødemidler, f.eks.
dadler og rosiner. Pitta vil ofte foretrække havregryn (eller andre flager) kolde med mælk eller yoghurt. Men
hvis pitta alligevel gerne vil have grød, så skal den ikke sødes. Kapha vil ofte finde grød for tungt og klistret og
vil ligeledes foretrække flagerne kolde med mælk eller yoghurt. Grød er naturligvis bedre om vinteren, hvor
man trænger til ‘samling’ og varme end om sommeren. Som med alle andra ayurveda-råd, husk som det
væsentligste: Mærk indefter i kroppen, om grød er noget for dig lige netop i dag.
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Bønne-, linse-, kikærtepostej
Vegetarisk levevis indebærer, at man er omhyggelig med at få nok proteiner fra andre kilder end kød. Bønner,
kikærter og linser er ideelle kilder. Dette er en basisopskrift på postej, som er uundværlig i køleskabet som
pålæg på brød. Den kan varieres på mangfoldige måder, hvad angår hvilke typer bønner, linser og kikærter,
der bruges, samt mht. krydring.
Vælg selv hvilke bønner, der skal bruges, og kog dem efter anvisningen på posen. Både sojabønner og
kikærter koges i tre kvarter og er da stadig en smule faste uden at være hårde. Hvide bønner koges ½ time,
brune bønner lidt længere. Alle de nævnte sorter er milde og neutrale i smagen og bør ligge i blød 8-12 timer,
før de koges.
500 g kogte bønner
2 løg
2 spsk. olie
100 g rasp eller grahamsmel
2 dl mælk el. fløde
1 tsk. herbes de provence
1-2 tsk. karry
2 tsk. paprika
3 tsk. havsalt
2-3 æg
Løgene hakkes fint og svitses i olien tilsat krydderierne. Det er vigtigt, at karry får lov at udfolde sin smag i
olien, inden de andre ting puttes i. Bønnerne moses med gaffel, med stavblender eller lignende. Alle
ingredienser blandes i, og farsen lægges i en form og bager ved 175 gr. i 30-45 min.
Bønner optager meget smag, så farsen kan krydres ret kraftigt, og krydderierne kan varieres med finthakket
grønt, grønsagsbouillon, hvidløg, chili osv. Alle bønnetyper kan i princippet anvendes. Dette vil stort set kun
påvirke udseendet.

Ayurvedisk
Vata-typer bør reducere mængden af bønner og favorisere linser. Pitta bør favorisere alle bønnetyper og
reducere linser. Kapha balanceres af alle former for bønner og linser, undtagen sojabønner. Derfor, hvis der
er flere forskellige dosha-typer i husstanden, er det en god ide at blande bønner, kikærter og linser til postejen.
Krydringsmæssigt er der med den nævnte krydring i moderate mængder taget højde for alle doshaer.
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Grønsagssuppe
I dette afsnit præsenteres min all time favorit spise, som har reddet mange måltider i familien, med børn i alle
aldre, behov i øst og vest, dvs. ayurvedisk vidt forskellige grundtyper med vidt forskellige her og nu
ubalancer og behov. Der præsenteres adskillige forskellige slags supper med henblik på at give en bred
inspiration.

Grønsagssuppe er en ideel spise, hvis man vil sikre sig en overdosis vitaminer og mineraler. Nedenfor er der
en konkret grundopskrift. Og derefter er der så adskillige veje at gå, når du vil udvikle dit suppe-repertoire.
Ligesom med brød og salat lægges der op til, at du kan eksperimentere udi vidt forskellige retninger. Her gives
et væld at ideer.
Grønsagssuppe er en ideel spise især om vinteren og på kølige dage resten af året, fordi man kan putte stort
set alle årstidens grønsager og rodfrugter deri. Jeg gør det konsekvent sådan, at jeg hakker alle grønsagerne
og svitser dem i rigelig fedt; halvt smør (helst ghee), halv olivenolie. Afhængig af årstiden putter jeg forskellige
krydderier og krydderurter i. Efter en kort svitsning, så hælder jeg vand / bouillon i, og så simrer suppen færdig.
Jeg har næsten altid en portion hønsebouillon i fryseren fra sidst jeg lavede kylling. Oftest purerer jeg suppen
groft eller helt, fordi det kan børnene godt lide, og de fleste rodfrugter går fint med hinanden, fremhæver måske
endda hinandens smag. Det er tilfældet især når man lærer, hvad der fungerer sammen; prøv dig frem! Prøv
f.eks. denne her, der primært gør sig efterår / vinter:

Ayurvedisk
Version 1 er især vata og kapha venlig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordskokker
Gulerødder
Persillerod
Selleri
Kinaradise
Løg
Hvidløg
Paprika
Chili

Version 2 er især pitta venlig:
• Tilsæt brocolli
• Tilsæt citrongræs
• Fjern Chili
Generelt har pitta det sværere med varme og
stærkt krydrede madvarer, end de øvrige typer.
Så tænk generelt neutralt og kølende
krydringsmæssigt set, hvis du har meget pitta.
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En anden måde at gradbøje supper på, er ved at inddele dem i de røde, de gyldne og de grønne typer.
-

De røde supper: Grundingrediens er tomater
I vores husstand er ungerne junkies af det italienske køkken, dvs. tomatbaserede saucer, og tomatsupperne
supper er et hit. I ayurvedisk levevis lever man årstidsspecifikt, dvs. spis fortrinsvis de tomatbaserede supper
om sommeren, hvor du kan få friske tomater. Vil du have en både dyb, rund og kraftigt smagende tomatsuppe,
så kombiner tomattyper: Cherry-, blomme- og bøftomater.
Ayurvedisk
Hvis du har meget pitta i din struktur, bør du reducere eller undgå tomater, mens vata og kapha fungerer fint
med dem. Har du hudlidelse som rødlig, irriteret hud eller acne, er det en god ide generelt at reducere tomater
i din kost.
Hvad gør man så, når man selv eller ens barn er pitta og elsker tomatsuppe? Man putter selvfølgelig alskens
andre grønsagstyper i, der ikke stjæler farve eller væsentlig smag fra tomaterne: Gulerødder, sød kartoffel,
persillerod, squash, kinaradise, rød peber og løg.

9

De gyldne supper
Har du meget vata i din struktur, så begynder du at savle, når jeg siger efterår og hokkaidosuppe, mens du
der har megen pitta i din struktur måske tænker, at den er lige lovlig kompakt og sødlig. Selve hokkaido’en er
lidt hård at skære i, og der skal fjernes kerner - som du i øvrigt kan riste og salte og drysse oven på suppen
eller bare bruge som snacks - så den kræver lidt tid, men ellers er suppen utrolig nem, idet du følger
grundopskriften ovenfor, krydrer efter behag og blender til sidst. Put evt. en skefuld græsk yoghurt øverst.

Er du til en endnu mere mild af de gyldne supper,
så brug grundopskriften men tilsæt rigeligt med
jordskokker. Også en pæn mængde selleri og
persillerod. Er du kartoffelelsker, så kan de med
fordel også tilsættes.
Suppen på billedet til venstre er med fortrinsvis
kartofler, drysset med dild, og der er lagt rosmarin
ved siden af for at anslå, at rosmarin også går godt
sammen med kartofter. Jeg holder kartoffelsuppe i
kategorien gylden, men den er vel mere beige. Det
er ikke en af mine egne favoritsupper, jeg synes
den er for flad i smagen og kartoffel kan lægge sig
lidt ru på tungen, så jeg ynder mest at bruge en
kartoffel eller tre som supplement i diverse øvrige
supper.
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De grønne supper
Der findes gode grønne suppe-opskrifter til næsten hele året. Den på billedet nedenfor er med masser af
frisk spinat og porre, og med krydderurterne basilikum og persille.
En meget vitaminrig grøn suppe til om vinteren er med grønkål i. Den fås frisk i december-februar. Man kan
også bruge forskellige andre kål-typer, og de er at finde friske stort set hele året rundt.

Den grønne suppe kan også laves i en mere cremet og blød version, hvis der tilsættes fløde eller sojafløde.
Og / eller den kan laves med ærter, der er milde og søde i smagen.
Først på sommeren får den grønne suppe næsten også altid en håndfuld skvalderkål og brændenælder
sammen med spæde spinatblade.
Og endelig kan den grønne suppe gøres mild og rund med jordskokker og squash, som på billedet på næste
side, eller med gulerødder og persillerødder, hvor den så vil få en mere gylden farve.

Små fif
En pureret suppe er i sig selv et måltid. Men vil du sikre dig en større mængde protein i måltidet, så smager
sorte beluga-linser godt i stort set alle supper. Put en stor skefuld i midten af suppen. Øvrige typer linser kan
også bruges. Eller brug gul eller sort quinoa, der også har stort proteinindhold.
Er du til kød, så er kalkunbacon selvfølgelig altid godt at drysse ovenpå en suppe.
Et stykke ovnbagt torsk er også mums i de fleste supper.
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Noget jeg ofte putter i som 'den magiske terning' er en lille smule revet ingefær. Evt. i kombi med en lille slant
kokosmælk. Andre gange er det en kvart sød pære og/ eller et lille stykke mango, særligt i de gyldne eller
grønne supper, der puttes i. Mangler suppen dyb sødme, ryger der en dadel i. I tomatsuppe er en lille firkant
mørk chokolade overraskende smagsforstærkende, uden at man kan smage, at der er chokolade i. Hvis
suppen mangler lidt skarphed, så er blot 1 spsk æbleeddike eller balsamico fantastisk. Sågar en knivspids
lakridspulver kommes ind imellem i, typisk i de gyldne supper.
Så, ligesom med de øvrige opskrifter og vejledninger her: Du har nu fået en mængde inspirationer - men LEG
MED at få skabt de kombinationer af grønsager og krydringer, du føler for, afhængig af årstid, vejr, vind og
humør. Og ikke mindst: Tag højde for de doshaer, der er mest fremherskende i dig - samt de ubalancer, du
aktuelt måtte have. Lyt godt til kroppen, for den ved virkelig altid, hvad den har brug for!
Forestiller du dig et kært familiemedlem eller en gæst, sådan virkelig MÆRKER vedkommende, så ved du
næsten også altid, hvad vedkommende ville næres af.
Se, dét er udlevet kærlighed, såvel til dig selv som til dine kære, når du tilbereder et måltid, som du bare ved
nærer krop, sanser og sjæl.
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Rustik salat
En salat med mange ingredienser i sig
går fint alene, evt. med lidt brød til. Men
denne her kan også gå som tilbehør til
langt de fleste retter. Det er især en
efterår / vinterspise, hvad angår valget
af ingredienser:
Version 1 er især pitta-venlig:
Rødkål, ½
Rødbeder, 1-2 stk.
Rødløg, 1 stk.
Citron, saften heraf
Gojibær
Paranødder, hakkede
Ristede græskarkerner

Version 2 er især kapha-venlig:
Chiliolie tilsættes
Nødder fjernes
Ristede græskarkerner fjernes

Rå salater er ikke vata-balancerende, så
har du meget vata i dig, eller er vata i
ubalance, så tag kun en lille portion salat
og sørg for at spise noget varmt og
samlende dertil.
Eller lav en salat, hvor du supplerer
med lune samlende ting som f.eks.
kogte bønner, røde ris, linser eller
hvedekerner.
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Tomater
Jeg tror efterhånden, at læseren har gennemskuet min
måde at lave mad på: En basisopskrift, som jeg
supplerer op, alt efter årstid, hvem jeg skal lave mad til
(ud fra det ayurvedisk perspektiv), og hvad jeg i øvrigt
lige har i grønsagsskuffen. Én af de allervigtigste
basisser, jeg anvender i vores børnevenlige hushold, er
tomatsauce. Det gør jeg, fordi tomatsauce er basis eller
ingrediens i:
•
•
•
•
•
•

Pasta med tomatsauce.
Pasta og kødsauce (tilsæt blot tomatsaucen
det svitsede kød).
Lasagne
Tomatsuppe (tilsæt blot ½ liter
grønsagsbouillon til tomatsaucen).
Hjemmelavede pizzaer.
Diverse sammenkogte retter, hvor jeg putter en skefuld eller to af min hjemmelavede tomatsauce i til
at lave en dejlig krydring.

Hjemmeavlede tomater
Grundingrediensen i en god tomatsauce er
velsmagende tomater. Jeg dyrker selv tomater hele
sommeren. Særligt velegnet til udendørs DK med
skiftende vejr er sherrytomater. Af almindelige tomattyper, der smager lidt mere neutral skal man sikre sig,
at de er tilpas hårføre. Idet jeg dyrker så mange
tomater, så jeg er sikker på, at der skal være til den
hjemmelavede sauce, så dyrker jeg kødfulde og
aromatiske tomattyper udover sherrytomaterne.
Jeg stiller tomatplanterne i fuldkomment læ og opad
en sydvendt mur, så de får mest mulig sol – og hvor
væggens strålevarme kommer dem til gode mange
timer efter, at temperaturen er faldet. Typisk har jeg 9
tomatplanter, fordelt i 3 selvvandings-plantekasser,
hvor jeg kun behøver at vande 1-2 gange om ugen og
kan styre næringstilførsel. Selvfølgelig er det ideelle
et drivhus, men hvis man som os rejser meget, så kan
det altså sagtens lade sig gøre med frilandstomater.
De 9 planter giver tilstrækkeligt med tomater til, at vi
spiser løs hele sommeren, samt at vi fryser ca. 10 kg
tomater ned. Jeg vasker dem blot, putter den i en
plasticpose – og ned i fryseren med dem; de flås først,
når man tager dem op. Derudover har vi grønne
tomater, som vi sylter til 2-3 store glas.
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Jeg laver tomatsauce på én af to måder: En neutral sauce eller
en karamelliseret sauce.
For begge opskrifters vedkommende gælder det, at de kan
laves med enten friske tomater, eller med de frosne. Man kan
anvende tomaterne med skind, men jeg foretrækker at flå i
hvert fald nogle af dem. De frosne flås meget nemt: De
overhældes med meget varmt vand – og skindet smutter af
efter blot 15 sekunder i det varme vand.
Der er nogle grundregler, når man steger tomater:
® Tomater indeholder sukker. For at den skal kunne
karamellisere, skal man stege ved hård varme, så vandet
koger hurtigt væk, inden tomaterne bliver til en blævret neutralt
smagende mos. Derfor laves saucen på en pande, hvor der er
tilstrækkeligt stor overflade til, at vandet hurtigt kan fordampe.
® Fordi de indeholder sukker, så brænder de nemt fast i
panden. For at undgå det, skal man have en solid stegefilm mellem tomater og pande. Jeg anvender halvt
smør (eller bedre endnu ghee), halv olivenolie – rigelig mængde, både af hensyn til stegefilmen og af hensyn
til smagen.
® Salt skal først tilsættes til allersidst. Salt trækker vandet fuldstændig ud af tomaterne, og de vil koge for
meget ud, hvis man salter fra starten.

Tomatsauce, neutral
Varm smør og olivenolie på en pande. Put lidt karry deri og svits. Derefter et finthakket almindeligt løg, et
skalotteløg og et rødløg (de har forskellige nuancer af løgsmag i sig, og derfor er de fremragende at anvende
i kombination). Steg lidt. Put evt. en tsk. rørsukker ved, det fordyber smagen og fremhæver de andre
krydderier. Put så halve eller kvarte tomater i, steg ved højeste varme. Tilsæt salt og peber til allersidst . Tag
panden af, lige så snart de er kogt ud og har sluppet vandet.
Krydr yderligere med f.eks.: Finthakket chili (både de store sødlige og de små stærke), finthakket hvidløg og
basilikum.
Er man til endnu mere krydret mad, så tilsæt paprika, timian, finthakket persille.
Jeg går nogle gange en tand videre og tilsætter lidt kanel og spidskommen. Det giver en orientalsk og meget
sødlig smag og minder om rejser til varme lande og temperamenter med større spændvidde end de danske.
Flere ting at tilsætte en tomatsauce: Jeg har i mange år haft det lod at have kræsne børn, der ikke så gerne
ville spise grønsager (det er heldigvis ovre nu), men jeg fik lært at kamuflere de sunde grønsager, som de ikke
troede, at de kunne lide. Derfor er en tomatsauce mange forskellige ting i vores hus. Tilsæt efter løgene og
før tomaterne f.eks. følgende revne grønsager og svits videre et par minutter:
Gulerod, pastinak, persillerod, selleri samt et stykke af et æble.
Udover at saucen bliver endnu sundere, så kommer der dybde og bredde til retten, idet alle 6 smagstyper er
repræsenterede i denne her sauce.
Er børnene virkelig kræsne, så purer evt. saucen. Den smager næsten som slik, når den spises som en suppe
eller på pizza.
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Karamelliseret tomatsauce
Fremgangsmåden er i princippet den samme som ved almindelig tomatsauce. Man putter løgene i
olien/smørret ved høj varme, man putter lidt færre tomater på, så der er rigelig plads til, at der kommer luft til
fordampningsprocessen. I stedet for at tage gryden af varmen, når de har sluppet det meste af vandet, så
skruer man ned og lader det simre videre, indtil al vandet er væk og løg og tomatstykker ser nærmest rustrøde
ud. Man skal lade det stege væsentlig længere, end man tror!
Sådan en sauce er meget kraftig og kan spises som tilbehør til stort set alt.
Jeg kan også godt finde på at putte en skefuld af saucen i en hjemmelavet pesto.
Nedfrysning: En sauce lavet af friske tomater kan sagtens fryses ned og tages op i små portioner, f.eks. som
tilbehør til sammenkogte retter. Men frys ikke en sauce ned, der er lavet af frosne tomater. Det er uskik at
fryse et produkt ned to gange.

Langtidsbagte tomater
Smagsmæssigt i familie med den karamelliserede tomatsauce er langtidsbagte tomater. De skæres over i
halve og krydres med i hvert fald salt, peber og basilikum. Men der kan også eksperimenteres med rosmarin,
timian, citrontimian og / eller oregano. Der drysses lidt sukker på. Der puttes godt med hvidløg over, enten
hele fed, der forbliver med skind på, eller hvidløg skåret i tynde skiver. Gerne også lidt finthakket chili på. Til
sidst skvættes lidt balsamico på, og en god slant olivenolie hældes over. De bager 3-4 timer ved 100 grader.
Dét er fortættethed i en grad, så englene synger.
De der ikke spises på dagen, kan puttes i glas, og der hældes olie over, så de lige er dækket. Kan opbevares
i køleskabet i max 1 uge.
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Ayurvedisk set
Bemærk at ayurvedisk set, så et tomater gode for vata-typer, især når de er stegt til tomatsauce. Kapha-typer
må ikke spise for store mængder tomater, hverken rå eller stegte. Og for pitta-typer er tomater generelt ikke
gode, især ikke de stegte, og især ikke hvis krydringen af dem er kraftig. Er tomatsaucen tilsat forskellige af
de eksemplificerede rodfrugter, bliver saucen bedre, især for kapha og til dels også pitta typer.
En anden ting, der dog ikke direkte ligger inden for det ayurvediske er, at tomater er ret syreholdige, hvorfor
man skal passe på med at spise for mange. Det bedste er at blande dem med basiske fødekilder, f.eks. er
stort set alle rodfrugter basemad, og med det rette blandingsforhold bliver syre-basebalancen således
tilfredsstillende.
Tomaters sundhedsværdi
Tomater er rige på A- og C-vitamin, flere B-vitaminer, jern, zink samt en række carotenoider, hvoraf især den
farvestrålende kraftige antioxidant lycopen styrker immunforsvaret. Tomater beskytter også mod både
blodpropper og bryst- og lungecancer. Som en lille sidegevinst holder den saftige frugt også huden ung.
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Brødbagning
Bagning af honning-salt hævet brød
Bagning af godt brød kan gøres på mange måder; for mig er det blevet en mellemting mellem sport, videnskab
og intuition – en dans med at forstå svampelivet, så det der samarbejdes frem for modarbejdes med henblik
på at få en smuk krumme og velsmagende, sundt brød.
Den grundmetode, jeg mest benytter mig af, er honning salt hævet brød. Og idet man sjældent på
kogebogsmarkedet støder på denne måde at bage brød på, er der valgt at have fuldt fokus på denne
bagemetode her.

Om aftenen
•
•
•
•
•
•
•

4 dl kogt vand der er kølet ned til ca. 70 grader, hældes over:
6 dl grovmel, kerner, gryn og frø fordelt på f.eks. 4 dl groft mel (grahamsmel, speltmel e.a.), 1 dl
rugkerner, 1 dl blandet hørfrø, sesamfrø og solsikkefrø
1 tsk salt
1 tsk honning
Efter et par timer:
15 g. gær (ca. 1/3 pakke) røres ud i 1 dl. vand, der blandes i grovmelsblandingen
Ca. 4 dl hvedemel røres grundigt i.

Dejen skal have konsistens som tyk havregrød. Den hæver natten over med et viskestykke ved 15-20
grader.

Næste morgen
Skær brødstykker ud af dejen uden at ælte unødigt i den, ca. 8-10 stk. Lad dem bliver varme og hæve ca.
1/2 time, gerne 1 time. Bag ved 200 grader i 30-40 minutter. De skal lyde hule, når man banker på
undersiden.

Koldhævning
Vil du bage brødet som koldhævet brød i stedet for fortrinsvis honning-salt hævet, så skal du: 1. Tilsætte 25
g. gær i stedet for 15 g. 2. Lad dejen hæve i køleskabet.
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Principperne bag bagningen - og mange flere mulige ingredienser
Her præsenteres du for principperne bag det at bage sit eget langtidshævede brød. Langtidshævning er helt
grundlæggende en bagemetode, hvor der er rigelig tid til at lade ingredienserne blive klar til at udfolde sig fra
deres bedste side, både smags- og sundhedsmæssigt.
Du får ikke en firkantet opskrift som du kan følge. Det kan i første omgang føles uoverskueligt, men du vil med
tiden komme til at holde af, dels at putte det i brødet, som du intuitivt føler for den pågældende dag, dels det,
du har på lager, så det indkøbsmæssigt ikke bliver så kompliceret.
De fire principper, du præsenteres for, er i oversigt: 1. Overhældning af de grove melsorter. 2. Langtidshævning. 3. En lind dej 4. Mærk efter…
1) Overhældning af de grove melsorter
• Bland 500-800 g. grove melsorter, overhæld med 1 liter vand, der har kogt op og køler lidt ned,
inden det overhældes kornene.
• Lad det stå i 4-12 timer, typisk natten over, i stuetemperatur.
Temperaturen af blandingen skal fra starten ideelt være mellem 30 og 40 grader, for at de kemiske
processer sker. Det er grunden til at blande ca. 70 grader varmt vand med de rumtemperatur-varme
kornsorter.
Forklaringen på hvorfor at overhælde groft mel og kerner er, at i korn findes et stof, der hedder fytin eller
fytinsyre. Fytinsyren findes i klidlaget på de fleste korn. Her har det til formål at holde på mineralerne især jern,
zink, calcium og magnesium. Når kornet spirer, brydes fytinsyren ned og frigiver mineralstofferne, så de kan
hjælpe planten til vækst. Men vi høster kornet, før det begynder at spire, og mineralerne vil derfor stadig være
bundet af fytinsyren, når vi maler kornet til mel. Derfor vil vi ikke kunne udnytte mineralerne, når vi bager brød
af fuldkornsmel eller spiser hele korn. Fytinen kan blive nedbrudt af et andet stof, der hedder fytase. Fytase,
som ligeledes findes i kom, er et enzym (dvs. et hjælpestof), der kan nedbryde fytin, så mineralerne bliver
frigjort. Fytase bliver aktiveret af fugtighed og/eller varme (ikke over 40°C), og det skal bruge nogen tid, før det
har nedbrudt fytinen. Derfor bør alle hele korn lægges i blød natten over.
Nu kommer vi for alvor til det, der kræver en lille smule træning – nemlig kombinationen af korntyper. Her får
du nogle af mine favoritter, dog uden du skal hænge dig alt for meget i gram-angivelserne, idet jeg altid selv
bager ’på slump’ og giver mig selv fri til at gribe fra hylden i den lokale helsekost-butik eller i skabet. Men til
ca. 1 liter kogt vand tilsætter jeg, selvfølgelig altid økologiske ingredienser fra de bedste leverandører:
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Den grundlæggende og let grove:
• Klid, 100 g
• Grahamsmel, 500 g
Hvis du vil bruge nogle af de gammeldags typer mel, så du får en bred variation af meltyper i brødet, kan du
bruge:
• Emmer, 100 g
• Kamut, 100 g
Hvis du vil have en lidt rustik dej, så tilføj til basis’en:
• Rugmel, 100 g
• Hvedekerner, 50 g
Hvis du vil have en mere rustik dej, så tilføj yderligere:
• Rugkerner, 50 g
• Græskarkerner, 30 g
• Den mere rustikke dej kan derudover fyldes med forskellige frø:
• Hørfrø, 50 g
• Solsikkefrø, 50 g
• Sesamfrø, 50 g
Eller du kan vælge at tilsætte nogle flager, f.eks.:
• Hirseflager
• Bygflager
• Man kan gå udenom frøene, eller man kan udover frøene tilsætte forskellige nødder, f.eks.:
• 50 g valnødder, evt. hakket
• 50 g hasselnødder, evt. hakket
Man kan gå tilbage til basis, eller man kan lave et mix, hvor også tørrede frugter tilsættes (man får et mere
sødligt brød), f.eks.:
• 3 dadler, finthakket
• 3 figner, finthakket
• 3 abrikoser, finthakket
• Hvis man vil have en meget fugtig dej, så er det super at tilsætte:
• ½ revet squash og/eller
• 1 revet gulerod
Vil man have yderligere protein tilsat sin dej, så vælger jeg:
• Quinoamel, ca. 50 g
Grundlæggende set: Leg med kombinationer af meltyper, kerner, flager, frø og frugter. På den måde bliver dit
daglige brød en ny oplevelse, fra gang til gang, du bager.
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2) Langtidshævning: Honning salt hævet eller koldhævet
Det andet princip, jeg altid bager efter, er langtidshævning. Det bidrager yderligere til optimal udnyttelse af
aktivstofferne i brødet, og brødet forbliver mere fugtigt og langtidslækkert, og endelig føles det godt i maven
at spise. Man bliver ikke oppustet, som man f.eks. typisk gør af hvidt hurtig-gærhævet brød.
Langtidshævning kan gøres på flere måder. Jeg har to favoritmåder, som jeg veksler imellem, alt efter hvor
megen mulighed jeg har for at være tæt på brødet og følge dets udvikling. Honning salt hævet brød uden gær
kræver, at man følger det. Det er en organisk proces, hvor små ting, man i et almindeligt hus ikke helt kan
styre, kan betyde hævetidsforskel på 1-4 timer. Mens hvis man tilsætter gær, kan man følge præcis samme
tidsplan som er tilfældet med koldhævet brød.
HONNING SALT HÆVET BRØD. Honning og salt kan starte hinanden op i en hæveproces. Er man hardcore
entusiast, bruger man slet ikke gær i kombination dermed, men jeg er pragmatiker, så jeg bruger typisk 10,
max. 20 gram gær til at understøtte hæveprocessen til de i alt 1 ½ liter vand, der foreslås i vejledningen her.
• Bland 5 dl lunken vand med 10-20 g gær.
• Tilsæt 2 spsk. salt og 2 spsk. honning. Rør det i blandingen af de grove kornsorter og gør
blandingen helt jævn.
• Rør nu ca. 500 g lyst mel i, i små portioner, til dejen er lind (se mere om ’lyst mel’ og ’lind dej’ under
princip 3).
• Lad dejen hæve ved stuetemperatur i 10-14 timer.
Ælt brødet let – med ske eller med rigeligt mel på hænderne og opdel i de brødstykker, du ønsker –
portionsstykker, flutes eller større brød og sæt på bageplade.
Lad hæve igen 2-4 timer ved stuetemperatur.
Det er i denne fase, at brødet kræver overvågning, hvis man bager uden gær. Man kigger efter og mærker,
hvornår brødet føles parat til at blive bagt. Det skal have løftet sig, så brødet er ca. 1/3 større.
Brødet bages ved relativt lave bage-temperatur, dvs. ca. 180 grader. For stykkernes vedkommende ca. 30
min. Større brød ca. 40 min.
KOLDHÆVET BRØD. Forskellen mellem honning-salt hævet og koldhævet brød er hævestedet, og at der
anvendes 25 g gær i koldhævet brød.
Når brødet skal have første hævning, foregår i det i køleskab natten over, 10-12 timer.
Brødet røres let igennem og formes og hæver 30-60 minutter i stuetemperatur.
Koldhævet brød kan sættes ind i en forvarm ovn, men jeg har bedst erfaring med at sætte det i en kold ovn og
tænder på 225 grader. Ca. efter 10 minutter når ovnen sin bagetemperatur, og i de minutter har brødet hævet
sig fint stort. Det bages ca. 10-15 minutter ved fuld bagetemperatur.
3) En lind dej
Det tredje grundprincip er, at dejen skal være meget fugtig. Jeg ælter aldrig brødet, så det er godt fast og kan
klaskes i – som når man bager hvide boller. (Jeg elsker at bokse inderligt i en skøn velduftende hvededej, men
det kan altså ikke lade sig gøre med dette brød her). Dejen får kun så lidt mel, at den er irriterende klistret og
sidder fast i skeen eller hænderne. Prøv dig lidt frem. Kan den slet ikke lægges som boller på pladen men
flyder ud, har du puttet for lidt mel i. Mens en dej, der kan æltes, som sagt er for hård. Den skal være en
mellemting mellem den meget bløde rugbrødsdej og den faste hvededej. Du vil hurtigt lære at mærke, hvordan
en korrekt lind dej føles.
Hvis du har puttet for meget mel i, bliver brødet hurtigt tørt. Mens en passende melmængde sikrer en fugtig
krumme i 2-3 dage efter det er bagt.
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LYST MEL. Når der foreslås lyst mel, så kan det være: Sigtet spelt eller hvedemel. De to typer mel gør, at
brødet hæver en del og får en skøn krumme. Men reagerer ens mave på gluten, som findes i hvedemel, eller
ønsker man variation, så kan man også benytte udelukkende grove melsorter.
Der er mange, der kategorisk er gået fra at spise hvedemel. Det synes fornuftigt, hvis man er allergiker eller
sensitiv over for hvidt brød. Jeg er dog af den holdning, af hvis man ikke er nogle af disse ting, så sker der
ikke noget ved at putte lidt hvedemel i sit brød. Det har som ingen andre meltyper evnen til at løfte brødet og
gøre det let.
Hvis man ikke bryder sig om hvedemel overhovedet, så er spelt alene glimrende. Brødet bliver lidt tungere og
mere rustikt, det tager lidt længere tid at tygge og ligger meget længe på den gode måde i kroppen. Jeg holder
af det indimellem, men ville være ked af altid kun at skulle brug spelt.
Dét, jeg gør allermest, er at tage half and half af hvedemel og spelt. Vil jeg have brødet meget groft, så usigtet
spelt. Og hvis jeg ønsker det lysere, så sigtet spelt.
4) Mærk efter
Mad skal spises med LYST, og derfor er mit allervigtigste grundprincip, at man putter det i, som man
fornemmer, at man har mest brug for og lyst til. Kroppen skal nok fortælle, fra årstid til årstid, hvad den gerne
vil have. Og det vil sige: Der skal eksperimenteres og personliggøres, så det brød du bager, er et hologram
af, hvem du er – og hvem du gerne vil være.
Når det daglige brød sætter retningen for den standard, det menneske, man gerne vil være, så er du ved at
være i mål i forhold til, hvad hjemmebag overhovedet er til for. Brødbagning behøver ikke udvikle sig til
videnskab, men det må efter min mening gerne være en organisk og sanselig proces – og opfylde ens behov
for næring på alle planer.
Der kan heldigvis købes fantastiske brød fra entusiastiske bagere rundt omkring, og det synes jeg da også,
man skal gøre ind imellem, så det ikke bliver til en forbandet pligt at bage selv - men intet overgår efter min
mening det hjemmebagte brød som det mest grundlæggende at have i sin husholdning af særlig høj standard.
TIDFORBRUGET. Måtte du tænke, at dette her er dog uoverskueligt og tager alt for meget tid, så er svaret
nej! Hver ting, der skal gøres, tager 5-10 min. Her er et forslag til, hvornår du kan gøre hvad:
Overhældning mandag kl. 18 ->
Dejen blandes mandag kl. 22 ->
Brødet formes tirsdag kl. 6 ->
Brødet bages tirsdag kl. 6.45.
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Du kan se to bagevideoer, der er lagt på YouTube. Den første video tager dig trin for trin gennem bagningen
(ca. 7 min). https://www.youtube.com/watch?v=a4JGm4sbKds&feature=youtu.be
Den næste giver gode råd om mel, kerner og frø at benytte (ca. 4 min). https://youtu.be/i9D0DhApaTA
Musik: Christelux, venligst udlånt af Knud Riishøjgård.
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Kapha– og vatabalancerende diæt
Der gives et eksempel på en jord-luft balancerende diæt. Eksemplet skyldes, at de fleste med denne principielt
modsatrettede dosha-sammensætning, har svært ved at sammensætte en passende kost. Når jeg er blevet
stillet forvirrede spørgsmål, handler det netop om, hvad man stiller op med denne dosha-sammensætning.
Vata skal nemlig have en relativt tung kost for at blive balanceret, mens kapha skal have en let kost for at blive
balanceret. Fælles er dog, at begge typer profiterer af relativt mere varm mad end pitta.

Morgenmad
Det bedste er at starte dagen med for kapha-elementet er frugter – lette frugter som æbler og pærer, jordbær,
appelsiner. Tungere frugter som bananer og figner bør reduceres. Det sætter stofskiftet op, giver gang i
kroppen, lethed. Min yndlingsmåde er at lave en smoothie som f.eks.:
Smid en håndfuld sesamfrø i bunden af blenderen (de smages ikke som sådan i smoothie, men har et stort
kalk- og mineralindhold). (Tag evt. også lidt ølgær og put i, det har stort proteinindhold). Tag ½ frisk mango,
300 g. frosne jordbær, 1 banan, (1 dl. yoghurt), 1 dl appelsinjuice, 1 tsk. vanilje. Blend i 30 sekunder.
Føler du dig for ’kold’ indeni eller ’ikke-fyldt’ med denne morgenmad, fordi vata ’snakker’, så er det et must at
drikke urte-ayurveda-theen (med ingefær, lakridsrod, kardemomme, kanel).
Er det stadig ikke nok, så er en portion havregrød lavet på vand og med en beskeden mængde rå rørsukker
og en lille klat smør fin. Den balancerer ’luft’, altså giver varme og ro i kroppen, samt det er et fint proteintilskud.

Frokost
Her skal du følge din lyst og mærke godt efter, om du er til varmt eller koldt. Er du brødelsker er det bedst at
spise det på denne tid af dagen, da din metabolisering er bedst hér. Til aften skal du helst spise mindre og
mere let mad.
Hvis brød, så groft brød med: Hovedreglen er, at pålæg skal være proteinholdigt, f.eks. hytteost, put masser
af krydderurter i, ¼ avocado (der skal en smule fedt til at optimere fordøjelsen af måltidet). Og/eller fisk, f.eks.
tun. Eller kyllingebryst.
Ad libitum af gulerødder, agurker, salat (de generelt lette og vandholdige grønsager).
For at fortsætte det proteinholdige, så kan tilbehør også være kogte bønner eller ærter, varme eller kolde.
Hvis kolde, så prøv at vende dem i lidt vineddike og olie.
Hvis du er mest til varm mad, skal du ikke undertrykke dette behov, for vata og vata-kapha er generelt mest til
varm mad, f.eks. svitsede grønsager frem for rå grønsager - men lad dem stadig være hårde indeni. Kog
næsten aldrig grønsager helt igennem.

Aftensmad
Suppe. Skal den stå på både nem og meget sund aftensmad, så gå på opdagelse i grønsagsdisken.
Naturligvis afhængig af årstiden er det forskelligt, hvilke ingredienser, der er bedst. Se opskrifts-inspirationer
ovenfor.
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Rødbedesalat. Dette er en salat, der er specifik jord-balancerende, det vil sige den er skarp, bitter og
sammensnerpende.
Kog 2-3 rødbeder i ca. 30-45 min (med skræl på), afhængig af om du vil have dem stadig lidt hård eller helt
kogte. Pil dem og lad afkøle lidt. Put dressing på bestående af lys balsamico, koldpresset olivenolie, salt,
peber. Hak fint eller riv lidt ingefær. Lad trække lidt. Bland og spis lun eller kold.
Du kan også vælge at tilsætte ’yndlingsting’ som eks. lidt parmesanost, bredbladet persille, finthakket rødløg
e.a.

Om linser og tørrede bønner
Kikærter kan bruges til at lave frikadeller. Vand ud, kog, blend. Tilsæt 2 æg, 1-2 dl. havregryn, salt, peber,
persille, hvidløg, chili, måske lidt mælk. Form og lad trække ½ time. Steg i olie.
Eller allermest kendt er kikærter for hummus: 3 dl kikærter, ½ dl. olivenolie, saft af ½ citron, 2 fed hvidløg, 1
bdt. persille. Når kikærter er kogt, blendes alt sammen. Serveres med oliven og tynde skiver citron.
Linser kan bruges som tilsætning til kogte ris, ca. ¼ mængdemæssigt.
Hvide bønner kan bruges som tilsætning til sammenkogte retter / wokblandinger. En wokblanding kan
derudover være alt i rodfrugter og øvrige grønser.

Om væske
Det er jo essentielt at drikke vand, men koldt vand sammen med måltidet nedsætter fordøjelseshastighed,
fordi fordøjelsen først sætter i gang, når alt maveindhold er 37 grader. Så det bedste fordøjelsesmæssigt set
er at drikke 1-2 glas vand ½ time før måltidet. Alm. vandhanekoldt. Eller kogt vand med f.eks. lime, mynte og
ingefær.
Når man ikke drikker til måltidet, bliver man også tvunget til at tygge maden bedre – i sig selv
fordøjelsesfremmende. Og hvis der mangler væske, så skal vi selv danne spyt – hvilket også er
fordøjelsesfremmende, fordi mange enzymer er i spyt.
Drik igen ca. ½ time efter måltidet, helst noget varmt vand / urtethe.
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