
Kikærter, røde linser og sorte bønner er alle bælgfrugter. De har samtidig tilfælles, at de er fanta-
stiske i madlavningen, da de nemt optager smag og giver en god konsistens til retterne. Tilbereder 
du dem korrekt, og husker du at tilføje lækre smagsgivere, kan tørrede linser, bønner og ærter blive 
nye favoritter på tallerkenen. Samtidig er bælgfrugter centrale, hvis du vil have sunde og klimaven-
lige madvaner. Fødevarestyrelsen anbefaler i De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima, at 
du spiser ca. 100 g om dagen (tilberedt mængde). 

Vi har udvalgt fire opskrifter, som du kan sætte på menuen og være med til at fejre Bælgfrugternes 
Dag. Hummus, lasagne med røde linser, kala chana og en brownie med sorte bønner. 

Uanset om det er helt nyt for dig at lave mad med bælgfrugter, eller om du allerede er stor fan af 
bælgfrugter, er der en opskrift til dig.  

Opskrifterne er til fire personer. Laver du mad til mange, kan du finde link til store portioner ved 
hver opskrift. Her kan du nemt skalere dem op til det antal pesoner, du laver mad til.

Tak til Københavns Kommune og Odense Kommune for opskrifter, som er som inspiration til 
offentlige køkkener, der omlægger til mere klimavenlig mad til borgerne.

Velbekomme!

Klar - parat - BÆLG



Hummus
Hummus er en mellemøstlig klassiker, som mange har taget til sig. 
Hummus kan laves i uendelige versioner og farver - kun fantasien 
sætter grænser.

En hummus består af en type bælgfrugt, tahin, krydderier og citron. 
En klassisk hummus laves med kikærter, men du kan også lave den 
med fx flækærter, linser eller hvide bønner. Ligger du inde med en helt 
anden slags bælgfrugter, så prøv dem bare af. Husk at undersøge om 
de skal lægges i blød inden de koges. 

Hummus smager lækkert som dip til grøntsager, eller som pålæg til 
rugbrød. I denne opskrift er der taget udgangspunkt i en klassisk 
hummus.

Du skal bruge (til 4 pesoner)
120 gram tørrede kikærter eller 1 dåse kikærter
1 spsk tahin
1 fed hvidløg
1/2 dl vand
2 spsk olivenolie
½ citron, skal og saft
1 tsk spidskommen, stødt
Salt
Evt. ¼ tsk cayennepeber
Evt. 1 spsk frisk koriander
Evt. 1 tsk chilisauce

Sådan gør du

Blend kikærter med tahin, hvidløg, spidskommen, olivenolie, fintrevet 
skal fra citron og vand, og evt. cayennepeber, koriander og chilisauce. 
Justér evt. konsistensen med mere vand. Smag til med citronsaft og 
salt og køl ned. 

Laver du mad til mange, så kan du finde opskriften til professionelle 
køkkener her: madopskrifter.kk.dk/aeldre/klassisk-hummus-persil-
le-aeldre-normalt-spisende

Med tørrede kikærter
Dagen før: Udblød kikærterne i 
rigeligt vand natten over hvis du  
bruger tørrede kikærter.

Kog kikærterne i friskt vand i 
ca. 45-50 minutter, eller til de er 
helt møre. 

Med kikærter fra dåse/karton
Bruger du kikærter fra dåse skal 
kikærterne drænes og skylles 
inden brug. 

Prøv at erstatte kikær-
ter med flækærter, hvide 

bønner, linser eller en anden 
bælgfrugt. Husk at tjekke på 

emballagen hvordan de til-
beredes korrekt.

 https://madopskrifter.kk.dk/aeldre/klassisk-hummus-persille-aeldre-normalt-spisende
 https://madopskrifter.kk.dk/aeldre/klassisk-hummus-persille-aeldre-normalt-spisende


Lasagne
Lasagne har oprindelse i det italienske køkken og er en evig klassiker, 
der ofte er på menuen herhjemme. Børnene er vilde med den, og 
voksne lige så.

I denne version tilføjer vi røde linser til kødsovsen. Røde linser koger 
næsten helt ud og er med til at gøre saucen mere cremet og fyldig, og 
du kan skære lidt ned på kødet. Foretrækker du en vegetarisk version 
kan du undlade kødet og i stedet tilføje ovnstegte kartofler for ekstra 
struktur.

Du skal bruge
250 gram hakket okse-
kød, gris eller kylling
1 stor løg, hakket
2 fed hvidløg, finthakket
1 spsk olie
1 tsk timian
2 tsk oregano 
2 stk laurbærblade
1 dåse tomatpuré (140g)
1 dåse flåede tomater
150 g røde linser
4 dl bouillon
3/4 tsk salt
200 g frisk spinat eller 
100 g helbladet frossen
Sukker
Æbleeddike
Peber

Bechamelsauce
20 g smør
2,5 spsk hvedemel
5 dl mælk
Muskatnød, revet
Citronsaft
Salt
Peber

Samling af lasagne
10-15 stk lasagne-
 plader (ca 250 gram)
150 g mozzarella, revet 

Sådan gør du
Steg kød, løg og hvidløg i olie i en gryde, og tilsæt timian, oregano, 
laurbærblade, tomatpuré, flåede tomater, linserne, vand, salt og 
spinat (hvis der anvendes frossen). Kog i 15-20 minutter med låg - 
linserne behøver ikke at være kogt helt møre, da de tilbereder videre 
i ovnen senere. Tag gryden af varmen, og vend spinaten (hvis der 
anvendes frisk) i tomatsaucen. Smag til med salt og peber og evt. 
sukker og æbleeddike

Bechamelsauce
Smelt smørret i en gryde, og tilsæt mel, mens du pisker. Steg blan-
dingen i et par minutter, uden at det branker. Tilsæt mælken lidt ad 
gangen og kog saucen igennem i et par minutter, til den er tyknet. 
Smag til med revet muskatnød, citronsaft og salt og peber. 

Samling af lasagne
Saml lasagnen ved at sprede et tyndt lag bechamelsauce ud i et ovn-
fast fad. Dæk med et lag lasagneplader, så lidt tomatsauce og revet 
ost. Gentag denne rækkefølge, indtil fadet er fyldt, og slut af med 
bechamelsauce og revet ost. Bag lasagnen ved 175 grader i 35-40 
minutter, til den er flot gylden på toppen.

Laver du mad til mange, kan du finde en lasagneopskrift til professi-
onelle køkkener her:  madopskrifter.kk.dk/boern/groentsagslasag-
ne-kartofler-spinat-roede-linser-boernehave  

Du kan gøre det nem-
mere for dig selv og bruge 

en færdiglavet bechamel-
sauce. Lasagnen smager 

lige så godt!

(til 4 personer)

 https://madopskrifter.kk.dk/boern/groentsagslasagne-kartofler-spinat-roede-linser-boernehave 
 https://madopskrifter.kk.dk/boern/groentsagslasagne-kartofler-spinat-roede-linser-boernehave 


I en gryde steg løg, kikærter, hvidløg, ingefær og tomat i olie. Tilsæt 
krydderier sammen med grøntsagsboullion. Lad det koge ind i ca. 30 
minutter. Tilsæt ærterne. Smag til med salt og citronsaft. 

Mynteraita: Blend urterne sammen med yoghurten og hvidløgene i 
en foodprocessor. Snit kålen og vend den i dressingen.  Smag til med 
citronsaft og salt.

Ved servering:
Servér kala chana med koriander på toppen og raitaen ved siden af. Du 
kan også servere fx ris eller naan-brød til. 

Laver du mad til mange, så kan du finde opskriften til professionelle 
køkkener her: madopskrifter.kk.dk/boern/kala-chana-sorte-boenner-aer-
ter-tomater-mynteraita-boernehave
 

Kala chana
Er du frisk på at prøve noget, der ikke så ofte kommer på bordene 
herhjemme? Så prøv denne lækre kala chana med masser af varme 
krydderier.

Kala chana er en karryret, der har oprindelse i det indiske køkken, 
Retten har fået navn efter de sorte kikærter, der er hovedingrediensen. 
”Kala chana” betyder nemlig bare sorte kikærter på hindi.  Retten kan 
laves enten med sorte kikærter, som du selv udbløder og koger, eller 
sorte kikærter på dåse. 

Her serveres retten med en frisk mynteraita med kål. Du kan også 
servere ris eller naanbrød til.

Du skal bruge 
160 g sorte kikærter 
tørrede eller 1 dåse
sorte  kikærter
1 løg, finthakket
2-3 fed hvidløg, finthakket
1 spsk ingefær, revet
1 dåse tomater
3 spsk olie
1 tsk stødt spidskommen
½ tsk stødt gurkemeje
1 tsk stødt koriander
2 tsk garam masala
3 dl grøntsagsboullion

20 g ærter
Citron, saft
Salt 

Mynteraita med kål
1 spsk mynte, plukket
1 spsk frisk koriander
100 g finsittet hvidkål 
eller spidskål
100 g neutral yoghurt
1 fed hvidløg, hakket
1 spsk citron, saft
Salt

Sådan gør du

Hvis du ikke kan finde sorte kikær-
ter, kan du sagtens bruge almindeli-

ge kikærter. Du kan også erstatte med 
en anden slags bælgfrugter - fx sortøje-
de bønner eller hvide bønner. Husk at 

tjekke på emballagen, hvordan de 
tilberedes korrekt.

Med tørrede kikærter
Dagen før: Udblød kikærterne i 
rigeligt vand natten over hvis du  
bruger tørrede kikærter.

Kog kikærterne i friskt vand i ca. 
45-50 minutter, eller til de er helt 
møre. 

Med kikærter fra dåse/karton
Bruger du kikærter fra dåse skal 
kikærterne drænes og skylles 
inden brug. 

(til 4 personer)

https://madopskrifter.kk.dk/boern/kala-chana-sorte-boenner-aerter-tomater-mynteraita-boernehave 
https://madopskrifter.kk.dk/boern/kala-chana-sorte-boenner-aerter-tomater-mynteraita-boernehave 


Bønnebrownie
Nu siger vi ikke, at du skal spise alle dine 100 g bælgfrugter som kage.
Men vidste du, at bælgfrugter også kan bruges i kager og søde sager? 
Bønnerne bidrager med en god konsistens og gør samtidig, at man 
kan skære ned på mel og fedtstof. Og så smager det ikke mindst godt!

Du skal bruge (til 4 personer)
50 g mandler
1 æg
25 g smeltet smør eller kokosolie
100 g dadler uden sten
120 g kogte sorte bønner (ca. 1/2 dåse)
2 spsk kakaopulver
1 knsp salt
1/2 dl stærk kaffe
50 g mørk chokolade 

Sådan gør du
Kom mandler i en foodprocessor og blend det fint.

Tilsæt æg, smeltet smør eller kokosolie, dadler, kogte bønner, kakao-
pulver, salt og kaffe.

Blend til dejen er helt ensartet.

Hak mørk chokolade og rør det i dejen

Kom bagepapir i en bageform der max er 18x18 cm.  Kagen skal ikke 
blive særlig høj.

Bag kagen 20-25 minutter ved 180 grader.

Afkøl kagen og skær den ud i små konfektstykker.

Laver du mad til mange, så kan du finde opskriften til professionelle 
køkkener her: metodikogsmag.dk/opskrifter/boennebrownie/?portfo-
lioCats=12 

Pynt fx med valnødder, fløde-
ostcreme, is, chokoladecreme eller 

lignende. Kagen smager også godt, 
bare som den er, og den bliver kun 

bedre af at stå et par dage.

http://metodikogsmag.dk/opskrifter/boennebrownie/?portfolioCats=12 
http://metodikogsmag.dk/opskrifter/boennebrownie/?portfolioCats=12 


I Københavns Kommunes opskriftsunivers kan du finde opskrifterne, der både er CO2- og næringsberegnet. Opskrifterne er 
tilpasset målgrupperne; børn 0-6år, unge og voksne over 14 år samt ældre over 65 år. Endvidere kan man vælge opskrifter ud 
fra sæson, og man kan vælge opskrifter fra 10-140 pers. madopskrifter.kk.dk/ 

Odense Kommune står bag vidensportalen Grønne retter i store gryder med mere end 100 grønne opskrifter på velsmagende, 
grøn mad, der er tilpasset produktionen i store køkkener, som laver mad til ældre, hospitalsindlagte og kantiner. Opskrifterne er 
ernæringsberegnet, og der kan vælges opskrifter fra 10-1000 pers. metodikogsmag.dk/groenne-retter-i-store-gryder/ 

Laver du mad til mange?

http://madopskrifter.kk.dk/ 
http://metodikogsmag.dk/groenne-retter-i-store-gryder/ 

