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De professionelle køkkener har et fantatisk potentiale til at rykke danskernes madvaner i en 
    sundere og grønnere retning. 

           For det første produceres der hver dag hundredtusindvis af måltider. Når de måltider bliver
            sundere og mere klimavenlige, har det en stor betydning for både dem, der spiser, og for 
            fødevareproduktionen. 

   For det andet kan de professionelle køkkener inspirere! Når man har smagt en smagfuld ret med 
bælgfrugter tilberedt af en madprofessionel, er det nemmere at prøve det derhjemme, end hvis 
man ingen smagsreference har. 

Så lad os sammen inspirere til flere bælgfrugter. For bælgfrugter er fantastiske i madlavningen. De 
optager nemt smag og giver en god konsistens til retterne. Når de tilberedes korrekt og får tilføjet 
lækre smagsgivere, kan tørrede linser, bønner og ærter blive nye favoritter på tallerkenen. 

   Vi har udvalgt syv opskrifter med bælgfrugter, som du kan sætte på menuen og være med til    
       at fejre Bælgfrugternes Dag: gulerodshummus, hønsesalat, ærtesuppe, frikadeller, bolog-
      nese, daal og en frugtsalat.

           De fleste tørrede ærter og bønner skal lægges i blød i 10-12 timer, inden de koges i frisk vand
            Følg altid tilberedningsvejledningen på emballagen. 

                             Hvis du skal bruge tørrede bønner eller ærter flere dage i streg, kan du overveje at koge 
en stor portion og køle eller fryse dem ned. Så er de nemme at bruge hele ugen.

Opskrifterne er til dig, der laver mad til mange. 
På raadetforsundmad.dk/baelgfrugternes-dag finder du også opskrifter til hjemmekøkkenet.

Velbekomme!

Inspirer til flere bælgfrugter

Gråært



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

I denne version bruges ingridærter. Ingridærter dyrkes i Danmark og 
har en let sødme og nøddeagtig smag. Kan du ikke finde ingridærter, 
kan du i stedet bruge kikærter eller flækærter. Ligger du inde med 
en helt anden slags bælgfrugter, så kan du også bruge dem. Husk at 
undersøge, hvordan de tilberedes korrekt 

Hummus smager lækkert som dip til grøntsager eller rugbrøds-
stængeer. Du kan også bruge den smørepålæg på rugbrød eller i en 
sandwich. 

10 portioner a ca. 50 gram

125 g  Ingrid- eller kikærter, tørrede (kan  
 erstattes af 250 g kikærter fra dåse)
220 g  Ovnbagte gulerødder
20 g  Saltede peanuts
4 g  Hvidløg, fint hakket eller revet
4 g  Stødt spidskommen
4 g  Karry
35 g  Citronsaft
30 g  Olie
70 g  Kogevand fra bønnerne (eller vand)
Smag til med salt og peber

Sådan gør du

1. Kom ærter, gulerødder og peanuts i en foodprocessor.

2. Kør indtil alt er finthakket.

3. Tilsæt hvidløg, spidskommen, karry og citronsaft.

4. Blend igen og tilsæt olivenolie og derefter kogevand undervejs til 
hummusen bliver til en ensartet masse. 

5. Smag til med salt og peber og smag evt. til med mere citron, 
spidskommen og karry.

Med tørrede ærter
Dagen før: Udblød ærterne i 
rigeligt vand i 10-12 timer.

Kog ærterne i frisk vand i ca. 45-
50 minutter, eller til de er helt 
møre.  Følg altid tilberednings-
vejledningen på emballagen.

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

Gulerødderne kan 
udskiftes med fx 

rødbeder eller græskar

Gulerodhummus

Tak til Odense Kommune for opskrift.



Hønsesalat
I denne hønsesalat er der noget af hønsekøddet erstattet af ingridær-
ter eller kikærter. Det giver en god tekstur og fylde til salaten.

Du vælger selv om du bruger ingrid- eller kikærter. Ingridærter dyrkes 
i Danmark og har en let sødme og nøddeagtig smag. 

Salaten kan også laves med hvide bønner eller hestebønner. Da de er 
større vil det føles som at de fylde lidt mere i salaten, men det smager 
stadig skønt. Husk at følge den korrekte tilberedning, der står på 
emballagen.

Kan fx serveres på rugbrød eller som fyld i sandwich.
Smager godt sammen med syltede rødløg.

10 portioner a ca. 150 g

320 g  Kogt hønse- eller kyllingekød i tern
115 g  Ingrid- eller kikærter, tørrede (kan  
 erstattes af 230 kikærter fra dåse)
240 g  Aspargessnitter
240 g Ananastern
120 g  Grønne ærter
180 g  Mayonnaise
350 g  Creme fraiche
3 g  Karry
2 g  Salt

Sådan gør du

Du kan nemt gøre 
salaten vegetarisk ved at 

erstatte hønsekødet med 
sammen mængde ingrid- el-
ler kikærter, så den samlede 

mængde bliver 550 g.

Med tørrede ærter
Dagen før: Udblød ærterne i 
rigeligt vand i 10-12 timer. 

Kog ærterne i frisk vand i ca. 45-
50 minutter, eller til de er helt 
møre.  Følg altid tilberednings-
vejledningen på emballagen.

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

1. Bland mayonnaise, salt og karry

2. Tilsæt creme fraiche

3. Vend drænede ingrid- eller kikærter, asparges, ananas og ærter i 

karrydressingen.

4. Smag evt. til med salt og mere karry. 

Tak til Odense Kommune for opskrift.



Gul ærtesuppe 
I Danmark har bælgfrugter i form af tørrede ærter været en del af 
vores madkultur helt tilbage til bronzealderen. 

En af de retter med tørrede ærter, som mange kommer til at tænke 
på, er gule ærter.

Her er en opdateret version på den klassiske ret. Suppen serveres 
med en rygeostecreme og æbler, som giver et godt modspil til den 
fyldige suppe.

Sådan gør du

Ærtesuppe
1. Kom lidt olie i en gryde, og svits løg, hvidløg, kommen og per-

sillerod i ca. 2 minutter ved middel varme, til løgene er blevet 
gennemsigtige.

2. Skyl og sigt flækærter, og tilsæt dem til løgene sammen med 
timian, eddike, fløde og bouillon. Kog blandingen i 20-30 minut-
ter, til flækærterne er møre. Følg altid tilberedningsvejledningen 
på emballagen på de bælgfrugter, du bruger.

3. Blend suppen til den har en cremet konsistens, men tilføj ikke alt 
bouillon på én gang. Justér tykkelsen med bouillon, og smag til 
med salt, peber og æblecidereddike.

Ærtesuppe
75 g  Løg, hakket
3 g  Hvidløg, hakket
1 g  Kommen
30 g  Olie
75 g  Persillerod, i tern
200 g  Gule ærter,   
 tørrede
500 g  Grøntsags- 
 boullion
300 g  Sødmælk
5 g Timian, frisk
100 g Æblemost
25 g  Æblecidereddike
Salt
Peber

Rygeostecreme
150 g  Rygeost
75 g  Skyr
5 g  Citron, saft
Salt
Peber

Topping
150 g  Æbler, i små tern

10 portioner a ca. 150 g

Rygeostecreme
1. Bland rygeost og skyr sammen, og smag til med salt, peber og 

citronsaft.

Server suppen i skåle med en skefuld rygeostcreme og drys med 
æbletern samt frisk timian.

Tak til Københavns Kommune for opskrift og billede.



Frikadeller
Der er mange måder at skrue op for bælgfrugteindtaget.
En måde er at erstatte noget af kødet med bælgfrugter.

I denne frikadelleopskrift tilføjes ingridærter eller kikærter til farsen. 

Farsen er tilføjet kål, som sagtens kan være kålrester fx kålstokke. 
Det er en god anledning til at lave en lækker kålsalat til. En hurtig 
kålsalat kan være finthakket grønkål, æbler i tern og grofthakkede 
hasselnødder. Vend det med en dressing bestående af olie, honning, 
citronsaft og sennep smagt til med salt.  

Sådan gør du

1. Hak kål og ingridærter på kødhakker med hulstørrelse 5 mm – 
eller blend i foodprocessor

2. Kom alle ingredienserne i en skål og rør dem sammen i ca. 5 
minutter

3. Steg en prøvefrikadeller og juster evt. med salt og peber.
4. Form farsen til frikadeller og steg i olie på en pande. Bag evt. 

færdig i ovnen. Kernetemperaturen skal være mindst 75 grader. 

Hvis du har en rest af andre  
bælgfrugter, fx hvide bønner el-

ler linser, kan du nemt bruge dem 
i stedet for ingrid- eller kikærter. 
50 g tørrede bælgfrugter svarer 

ca. til 100 g tilberedte.

Ca. 20 store frikadeller

600 g  Hakket grisekød
50 g  Ingrid- eller kikærter, tørrede (kan  
 erstattes af 100 g kikærter fra dåse)
100 g  Havregryn 
80 g  Æg 
315 g  Letmælk
250 g  Løg, fintrevet
45 g  Kål – brug evt kålrester (stokke og blade)
20 g  Salt
3 g  Peber

Med tørrede ærter
Dagen før: Udblød ærterne i 
rigeligt vand i 10-12 timer.

Kog ærterne i frisk vand i ca. 45-
50 minutter, eller til de er helt 
møre. Følg altid tilberedningsvej-
ledningen på emballagen.

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

Tak til Odense Kommune for opskrift.



Belugabolognese 
Spaghettibolognese er elsket af mange. I denne version er kødet 
skiftet ud med belugalinser. Modsat fx røde linser koger belugalinser 
ikke ud, men fastholder noget struktur selvom de koges. Det giver en 
god konsistens til retten. 

Belugalinser kan erstattes af andre kogefaste linser, fx Puylinser. 

Sådan gør du

Linser er en nem måde 
at få flere bælgfrugter i sin 

mad, da de ikke skal udblødes 
inden tilberedning. De er gode både 

i gryderetter, og særligt de koge-
faste (fx beluga og Puylinser) er 

gode som fyld i salater.

10 portioner

100 g  Løg i tern 1x1 cm
30 g  Hvidløg, finthakket
20 g  Timian, finthakket
33 g  Olie
160 g  Knoldselleri i tern 1x1 cm eller revet
160 g  Gulerod i tern 1x1 cm eller revet
250 g  Champignon i skiver eller tern 
130 g  Tomatpuré
800 g  Hakket tomat
400 g  Tomatjuice (kan erstattes af vand)
800 g  Hvidkål, hakket 0,5 mm
3 g  Sellerisalt (kan undværes)
250 g  Kogte belugalinser
8 g  Oregano, frisk grofthakket
8 g  Salvie, frisk grofthakket
50 g  Parmesan, revet
10 g  Salt
3 g  Friskkværnet peber

1. Steg løg, hvidløg og timian i olie, til løgene får farve.
2. Tilsæt champignon, selleri, gulerødder og steg med til de får 

farve.
3. Tilsæt tomatpure, tomat og tomatjuice, og bring i kog.
4. Tilsæt hvidkål, belugalinser og evt. sellerisalt og kog retten i ca. 

20 minutter. Følg altid tilberedningsvejledningen på emballagen 
af de bælgfrugter, du bruger.

5. Tilsæt oregano, salvie og revet parmesan.
6. Smag til med salt og peber.

Retten vinder i smag ved at trække et par timer eller natten over 
inden servering.

Serveres fx sammen med fuldkornspasta.

Tak til Metodik og Smag for opskrift og billede.



Karrysuppe med linser
Bælgfrugter er fantastiske til at optage smag fra krydderier. Og ofte 
kræver de smagsgivere til at brilliere. Det kan især anbefales at lade 
sig inspirere af retter fra steder, der ofte bruger bælgfrugter i maden. 
Det kan fx være Syd- og mellemamerika, Nordafrika, Mellemøsten, 
eller som med denne ret Indien.

Linserne i denne suppe giver en lækker cremet konsistens, mens kar-
ryen og de øvrige krydderier tilføjer smag og aroma, der giver varme. 
En rigtig god suppe til kolde dage.

Sådan gør du10 portioner

Suppe
300 g  Løg, grofthakket
30 g  Neutral olie
10 g  Hvidløg, grofthakket
20 g  Karry
5 g  Spidskommen
0.5 g  Chiliflager
1 g  Laurbærblade
1 L  Grønsagsbouillon/kikærtevand
200 g  Røde linser eller udblødte flækærter
250 g  Gulerødder, skåret i små tern
30 g  Limesaft
10 g  Salt
0.5 g  Cayennepeber
100 g  Fløde eller kokosmælk

Topping
400 g  Tern af kålstokke 1,5x1,5 cm
20 g  Olie
3 g  Salt
1 g  Friskkværnet peber
3 g  Salvie, frisk hakket

Suppen
1. Steg løg i olien, til de er klare.
2. Tilsæt hvidløg, karry, spidskommen, chili og laurbær, og steg 

under omrøring nogle minutter.
3. Tilsæt bouillon og røde linser eller udblødte flækærter.
4. Lad suppen simre 20-30 minutter under låg, til ærterne er 

udkogte. Følg altid tilberedningsvejledningen på emballagen af 
de bælgfrugter, du bruger.

5. Fjern laurbærbladene fra suppen, og blend den glat med en 
stavblender.

6. Tilsæt gulerodstern, lime, salt og cayennepeber, og kog i ca. 5 
minutter.

7. Tilsæt fløde, og smag suppen til.

Kåltern-topping
1. Steg kåltern i olie uden de tager farve.
2. Tilsæt salt, peber og salvie.
3. Smag til.

Tak til Metodik og Smag for opskrift og billede.

Både røde linser og 
flækærter er rigtig gode 

i retter, hvor man gerne vil  
have en cremet konsistens. 
De koger helt ud og er med 

til at jævne retten.



Frugtsalat med bælgfrugter
Kan man bruge bælgfrugter i dessert? Absolut! Moste kidneybønner 
eller sorte bønner er fx gode at bruge i kager. 

I denne opskrift blandes ingridærter eller kikærter i en klassisk frugt-
salat. De bidrager med en god konsistens til frugtsalaten foruden 
ekstra protein.

Sådan gør du10 portioner a ca. 100 g

600 g  Blandet frugt (evt. frugtcocktail i juice)
45 g  Ingrid- eller kikærter, tørrede (kan  
 erstattes af 90 g kikærter fra dåse)
90 g  Piskefløde
180 g  Skyr eller græst yoghurt
20 g  Flormelis
20 g  Vaniljesukker
35 g  Chokolade

Tak til Odense Kommune for opskrift.

Du kan evt. marinere 
ingrid- eller kikærterne 

inden brug i appelsinsaft og 
lidt honning. De tager især 
godt imod smag, hvis ma-

rinaden tilsættes mens 
ærterne er varme.

Med tørrede ærter
Dagen før: Udblød ærterne i 
rigeligt vand i 10-12 timer.

Kog ærterne i frisk vand i ca. 45-
50 minutter, eller til de er helt 
møre. Følg altid tilberedningsvej-
ledningen på emballagen.

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

1. Skær frugten ud i mindre stykker (eller dræn frugtcocktailen)
2. Pisk fløden.
3. Rør skyr eller græsk yoghurt i.
4. Smag til med sukker og vaniljesukker  
5. Bland cremen sammen med frugt, chokolade og ingrid- eller 

kikærter



Brug for mere inspiration?
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I Københavns Kommunes opskriftsunivers kan du finde mange opskrifter med bælgfrugter, der 
både er CO2- og næringsberegnet. Opskrifterne er tilpasset målgrupperne; børn 0-6år, unge og 
voksne over 14 år samt ældre over 65 år. Derudover kan man vælge opskrifter ud fra sæson, og man 
kan vælge portioner fra 10-140 pers. 
madopskrifter.kk.dk/ 

På vidensportalen Metodik og Smag, findes opskriftuniverset Grønne retter i store gryder med mere 
end 100 grønne opskrifter på velsmagende, grøn mad - og mange med bælgfrugter. Opskrifterne er 
tilpasset produktionen i store køkkener, som laver mad til ældre, hospitalsindlagte og kantiner 
  samt børnehavebørn. Opskrifterne er ernæringsberegnet, og der kan vælges 
  opskrifter fra 10-1000 portioner. 
               metodikogsmag.dk/groenne-retter-i-store-gryder/ 

Landbrug & Fødevarer har udgivet et white paper til dig, der arbejder med bælgfrugter. Her går 
en række kokke og gastrofysikere i dybden med de økologiske bælgfrugters gastronomiske egen-
skaber og guider til store smagsoplevelser med bælgfrugter.
goderaavarer.dk/nyheder/2022/nyt-white-paper-til-dig-der-arbejder-med-baelgfrugter


