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LYNSLANK MED LENE HANSSON
I denne helt nye lynkur er der sat fokus på sundhed, nemhed og gode resultater. 
At stå længe i køkkenet er noget de fleste ønsker at undgå i en travl hverdag. Derfor har Lene Hans-
son komponeret denne kur, der giver gode resultater - for både din vægt og helbred.

Hvad får du ud af LYNSLANK: 

Denne kur vil kunne få dig til at slanke dig 1 – 3 kilo om ugen, uden sultfornemmelse. Du vil samtidig 
kunne mærke en forøget energi og nattesøvn, samt en bedre fordøjelse og en fladere mave. En god 
fordøjelse er nemlig alfa og omega for at undgå luft i maven og også for at forbrænde fedt! 

I LYNSLANK - der varer 3 uger - er det meningen, at du: 

• 2 dage om ugen udelukkende spiser supper og drikker juicer. Du kan aftenen i forvejen forberede 
dine juicer og supper, og bruger du en slow juicer, kan juicen holde ekstra længe i dit køleskab, 
uden at miste nævneværdige næringsstoffer. Vælg dine juicer og supper fra opskrifterne i denne 
pdf. Du må gerne spise den samme suppe, hele dagen, men en variation er bedst. 

• 5 dage om ugen kombinerer dine måltider efter skillekost-principperne. Dvs. ikke at blande 
stivelse med protein. Så du må ikke spise f.eks. kød og kartofler eller f.eks. kylling og pasta i 
samme måltid. Men du må spise kød og grøntsager sammen, eller stivelse som pasta og kartofler 
sammen med grøntsager. Du må spise lige så store portioner, som du vil, men mere end 50% af 
maden på din tallerken skal være grøntsager og salat. 

• må drikke juice hver dag, f.eks. som en morgenstart, mellemmåltid eller som aften snack. 

• bør undgå brød – al slags, men du må gerne spise pulpbrød, spirebrød – se opskrifter – samt 
undgå pasta og ris af alle typer. 

• en gang om ugen må synde med en ”pulpkage”, se opskrift senere i hæftet.  

• dagligt drikker mindst 2 liter vand, også de dage hvor du spiser supper. 

• max. drikker 2 kopper kaffe om dagen. 

• kun vejer dig en gang om ugen.

I dette hæfte finder du 10 forskellige opskrifter på: 

• Supper
• Frokostretter
• Middagsretter
• Juicer
Samt sunde mellemmåltider, som du selv kan vælge frit fra.



Hvad skal du vælge, når du juicer?

Juicemaskine med centrifuge 
Flertallet af juicemaskiner til under 2.000 kr. er bygget på en centrifuge, som slynger saften ud af 
frugten. Det er samme princip, som når din vaskemaskine slynger vandet ud af vasketøjet. Inde i 
juicemaskinen er der en si, som spindes rundt i en meget høj fart, så frugten skiller ad og saften slyn-
ges ud gennem sien og derefter løber ud af tragten.

Juicepresser/slow juicer
En slow juicer maser frugterne stille og roligt gennem en ”snegl”, som kværner frugten fra hinanden 
og minder derfor om en mekanisk udgave af et gammeldaws mosteri. På engelsk kalder man en slow 
juicer for “masticating”. På dansk betyder det “tygger”, og det er faktisk et passende ord for, hvad 
maskinen gør. Dine grøntsager og frugter “tygges” fra hinanden gennem to snegle, og ud kommer 
kun den sunde juice. En slow juicer er typisk lidt dyrere end de almindelige maskiner, der slynger - 
men måske er det det værd i forhold til kvaliteten af din juice?
Pulpen er mere tør end den pulp (overskud af grøntsager og frugt) som kommer ud af en almindelig 
juicepresser. Dvs. du får faktisk mere saft ud af en slow juicer. Pulpen, du får ud, er bedre til mad-
lavning, fordi den er mindre væskeholdig.

God idé til dine juicer/greenies:
Til juicer er det godt at tilsætte Omega 3-olier, f.eks. hørfrøolie, kæmpenatlys olie, hampefrøpulver 
m.m. samt byggræs og hvedegræs, da disse olier mv. er med til at opbygge kroppen og fordøjelsen.

Bland din mad – så maven blir’ glad!
Skillekost har sin oprindelse  USA gennem bla. Herbert M. Shelton, der opdagede, at madens trans-
porttid, afhænger af, hvordan den bliver sammensat. Den optimale transporttid, fra vi spiser maden, 
og til den kommer ud igen, er 18 timer. En engelsk læge ved navn Dr. Hay, introducerede samme 
viden i England i 1970’erne, og siden er der udgivet mange bøger om skillekost-principperne. Denne 
lynkur er også sammensat herefter.

Spiser vi såkaldte ”monomåltider” (mad der er simpelt kombineret), transporteres maden hurtigere 
gennem vores mave/tarmkanal, hvorimod hvis vi spiser mange forskellige fødeemner i et og samme 
måltid (f.eks. kylling/ris/grønt, eller f.eks. kød/kartofler/salat), tager det længere tid for maden at 
passere med mange gener til følge (oppustethed, blodsukkerforstyrrelser, fordøjelsesbesvær, forstop-
pelse, mavesmerter, betændelser, kolik, irritabel tyktarm, hæmorider, sure opstød, refluks, mavekatar 
m.m.). At kombinere maden mere simpelt, så den bliver fordøjet nemmere, vil sige, at du f.eks. kun 
spiser kylling og salat/grøntsager eller kød og salat/grøntsager. Du kan altså ikke spise både kød, 
kartofler og grøntsager i et og samme måltid.

Det er ikke ualmindeligt, at mange går rundt med ufordøjet mad i deres mave/tarmsystem i op til 2 
dage, før tarmen tømmes. Og det er desværre heller ikke ualmindeligt, at mange kun går stort på 
toilettet 2-4 gange om ugen. Det optimale er at komme stort på toilettet et par gange i døgnet.



Her kan du se, hvad du kan kombinere i et og samme måltid og samtidig optimere din fordøjelse.   
Bland ikke protein (A) sammen med stivelse (B).



Juiceopskrifter
Alle juicer er til 2 personer – gem pulpen (den overskydende grøntsagsmos) til pizza- og kageopskrift-
en. Pulpen kan fryses. 

Lysegrøn morgenenergi 
 
1 håndfuld brøndkarse eller spinat 
6 stilke bladselleri 
3 æbler 
¼ citron med skræl (øko) 
3 cm ingefær 
 
Sådan gør du:
Alt (på nær ingefæren) skæres i mindre stykker og presses til en lækker fløjlsagtig juice. Kan serveres 
kold med isterninger i. 
 

Grøn monster
 
1 skive ananas (uden skræl men med stok) 
½ fennikel 
2 håndfulde spinat 
1 grønt æble 
1 stor pastinak 
 
Sådan gør du:
Alt presses til en smagsfuld juice. 
 

Greenie kick start
 
1 håndfuld spinat 
3 stilke basilikum 
1 agurk 
2 grønne æbler 
1 cm ingefær 
 
Sådan gør du:
Alt skæres i mindre stykker, der presses i en saftcentrifuge. 
 
 





Gul bandit

1 gul peber 
3 stængler bladselleri 
1 hel agurk 
1 grape frugt (uden skræl) 
3 cm ingefær

Sådan gør du:
Alt skæres i mindre stykker og presses i din juicepresser. 

Orange energispark

6 gulerødder
2 røde æbler
1 rød grape (uden skræl)
1 stængel citrongræs

Sådan gør du:
Skræl grape og skær den samt æbler og gulerødder i stykker. Slå citrongræsset i stykker med bag-
siden af en stor kniv. Fjern den nederste del af den. Pres alt i en saftpresser. 

Rød djævel

1 tommeltot ingefær
1 stor rødbede
1 hel rød snack peber
2 tomater
½ lime (øko)
1 knivspids chili (valgfri)

Sådan gør du:
Alt skæres i mindre stykker, pånær chili, og presses til en fantastisk rød saft. Chili er valgfri, og du kan 
tilsætte mængde, alt efter smag og lyst.

Forfriskende grønsagsdrik 

3 gulerødder
2 spsk spinat
4 cm ingefær
150 g rødbede
100 g peberfrugt

Sådan gør du:
Alt presses til saft, på nær spinaten, der blendes med den nypressede saft. Saften drikkes kold.





Suppeopskrifter 
Alle opskrifter er til 2 personer.

Ærtesuppe 

300 g frosne ærter 
200 g skalotteløg 
100 g fennikel
50 g hvidløg
1 stor dusk persille
2 tsk all round krydderi
1 tsk himmalayasalt
2 tsk krydderpeber
Revet skal af 1 økologisk lime
1/2 potte thai basilikum (eller almindelig)
¾ l vand 
Olie til stegning

Sådan gør du:
Kom olie i en tykbundet gryde, hak løg, hvidløg og persille og lad det svitse for lav varm et minuts tid 
under omrøring. Kog vandet i en elkedel. 

Hæld ærterne i gyden, tilsæt salt, peber, krydderier, hakket thai basilikum, limeskal og rør rundt et 
minuts tid. Tilsæt det kogende vand og lad suppen varme op, og koge i kun 1 minut. 

Tag suppen af komfuret og hæld den over i en blender, blend i 1 minut, til den har en jævn kon-
sistens.





Porre-fennikelsuppe med ingefær  

200 g porre
200 g fennikel
100 g  pære
100 g håndfuld sukkerærter
1 spsk revet ingefær
½ l vand
1 terning grøntsagsbouillon 
1 håndfuld brøndkarse

Sådan gør du:
Porre, fennikel og pære ordnes og skæres i mindre stykker. 
Sukkerærter og ingefær skæres også i mindre stykker, og det hele koges i ca. 25 minutter i ½ l vand 
tilsat bouillon. Tilsæt brøndkarsen, og blend til en jævn suppe, som er klar til at blive serveret.

Rødbede og løgssuppe 

100 g modne tomater
200 g rødbede
4 løg
2 fed hvidløg
1 stor kartoffel (gerne en sød kartoffel)
3 spsk. olivenolie
2 spsk. frisk koriander
1 spsk. sojasauce
1 l kogt vand
1 tsk. bouillon
evt. salt og peber (gerne citronpeber)

Sådan gør du:
Skold og flå tomaterne, skær dem i mindre stykker og blend dem. 

Løgene hakkes i fine tern, og hvidløget presses. 

I en tykbundet gryde steges nu løg og hvidløg et par minutter, derefter tilsættes tomaterne, hakket 
kartoffel og fint hakket rødbede, hakket koriander, sojasauce samt det kogte vand og bouillonternin-
gen. 

Lad suppen koge op i 3-5 minutter, skru ned for varmen og lad suppen småkoge under låg i 30-35 
minutter. 

Tilsæt evt. salt og peber og blend suppen.



Spinatsuppe med æble og ingefær

3 store pastinakker
1 hel porre
200 g spinat
1 madæble
1 cm revet ingefær
2 fed hvidløg
1 stort løg
1 tsk. grøntsagsbouillon
½ cm frisk ingefær
2 spsk olie til stegning
1 l kogende vand

Sådan gør du:
Pastinakker skæres i stykker og svitses i olie sammen med skiveskåret porre (brug hele porren), pluk-
ket spinat, hakket æble uden skræl, hakket hvidløg og skiveskåret løg.
Ingredienserne svitses på høj varme i et par minutter under omrøring. 
Tilsæt nu det kogende vand samt bouillonen og rør godt rundt. 
Ingefæren skal skæres i fine små stykker og tilsættes ligeledes. 
Lad nu det hele koge op, skru ned på lav varme og lad suppen småkoge under låg i ca. 40 minutter. 

Derefter blendes suppen og er klar til servering.

Ærte- og harico vertsuppe

200 g friske eller frosne ærter 
200 g grønne bønner (kan være frosne)
3 store skalotteløg
2 fed hvidløg
2 spsk frisk koriander
2 tsk allround krydderi
2 tsk krydderpeber
Revet skal af 1 økologisk lime
½ l vand (eller nok til, at det dækker)
Olie til stegning

Sådan gør du:
Kom olie i en tykbundet gryde, hak løg og hvidløg og lad det svitse for høj varm et minuts tid under 
omrøring. Kog vandet i en elkedel. Hæld ærterne og bønnerne i gyden, tilsæt koriander.  
Rør rundt et minuts tid. Tilsæt det kogende vand og lad suppen koge op i ca. 1 minut.  Kom limeskal-
len i og smag til med krydderier.  
Tag suppen af komfuret og hæld den over i en blender og blend i 1 minut, til den har en jævn kon-
sistens.

Server suppen med det samme med groft brød til, eller afkøl den og nyd den kold.



Blomkål- og chilisuppe 

400 g blomkål (gerne den grønne)
200 g grønne ærter
50 g skalotteløg 
2 fed hvidløg
l grøntsagsbouillon
1 rød chili uden kerner
2 tsk stødt koriander
2 tsk karry
2 tsk stødt spidskommen
1 tsk all round krydderi
3/4 l kogende vand

Sådan gør du:
Blomkålen deles i buketter, skalotteløg skæres i små tern, hvidløg skæres fint. 
Disse tre ingredienser svitses i et par minutter for høj varme i et tykbundet gryde. 

Dernæst tilsættes bouillon, chili, koriander, karry, spidskommen, all round krydderi samt kogende 
vand. Det hele koges op i 10-15 minutter, hvorefter det blendes med ærterne og smages til med salt.





Pastinak- og persillerodssuppe 

2 persillerødder
2 pastinak
1 skalotteløg
1 fed hvidløg
½ tsk karry
½ tsk salt
½ l vand
1 spsk olie til stegning
2 dl sojafløde (kan udelades)
Frisk timian til pynt

Sådan gør du:
Skræl persillerødderne og pastinakken og skær begge dele i grove tern. 
Pil løg og hvidløg og skær begge dele i mindre stykker. Varm olie op i en gryde, tilsæt karry og 
”brænd det af” 1 minuts tid ved høj varme. 

Tilsæt løgene sammen med rodfrugterne og steg det hele i 3-4 minutter under omrøring. 
Hæld kogende vand i gryden og lad suppen koge op. 
Læg låg på og lad suppen koge videre i 10-12 minutter. 
Hæld suppen i en blender og tilsæt sojasaucefløde. Blend suppen i 1 minut. 

Pynt ved servering suppen med frisk timian og læg et par tynde stængler pastinak på siden af skålen. 
Spis evt. groft brød til.





Gulerods- og hvidkålssuppe

300 g gulerødder
Ca. 200 g hvidkål
2 løg
1 porre
1 tsk. olie
2 gulerødder
2 fed hvidløg
½ tsk. chili
1 tsk. bouillon 
Vand
1 tsk allround krydderi 
1 tsk krydderpeber

Sådan gør du:
Snit alle grøntsager i nogenlunde ens størrelser. Svits løg, porre og hvidløg i olien.
Tilsæt  gulerødder og lad dem svitse med et par minutter. 
Grøntsagerne må ikke tage farve. 

Tilsæt resten af ingredienserne, fyld op med vand, så det dækker og kog suppen ca. ½ time under låg. 

Blend suppen og servér den rygende varm med ristet rugbrød.





Kold avocadosuppe

1 stor moden avocado
2 tsk. citronsaft
3 dl. grøntsagsbouillon
½-1 fed presset hvidløg
1 knsp. allround krydderi
2 hakkede tomater
Dild, persille eller basilikum som pynt

Sådan gør du:
Skær avocadoen over, fjern stenen og skræl den. Skær avocadoen i mindre stykker.  
Blend avocado og citronsaften med en stavblender.  
Tilsæt bouillon og blend suppen yderligere. Smag til med hvidløg og krydderier.  
Tilsæt evt. lidt mere citronsaft. 

Kold spansk tomatsuppe

½ kg modne tomater
½ l grøntsagsbouillon
2 spsk olivenolie
4 dl tomatjuice
1 fed hvidløg
1 løg
½ agurk
1 grøn peberfrugt
½ citron 
Salt og peber efter smag

Sådan gør du:
Blend tomater og tomatjuice. Tilsæt bouillon, olie samt hvidløg efter smag.  
Hæld indholdet i en skål. Finhak salatagurk, grøn peber og løg.  
Pynt med disse tre ting i suppen og tilsæt saften af ½ citron. Smag til med salt og peber.  
Stilles koldt indtil servering.



Mellemmåltider: 
- Avocado med salt (all round krydderi, kryddersalt eller Himmalaya salt) 

- Spirebrød  (SuperBest på frost) med vegetarpålæg (evt. linse/bønnepostej) 

- Spirekiks med raw postej på (Superbest begge dele) 

- Stenalderbrød eller knækbrød med guacamole eller avocado og en skive tomat 

- Greenies og smoothies 

- Agurk, gulerødder, bladselleri og tomater eller andre grøntsager 

- Maks: 50 g nødder og tørret frugt pr. dag.



Frokostretter:

Omelet med grønt
 
4 hele æg
50 g hakket grønkål
½ rød chili
50 g skiveskåret rødløg
1 tsk thai krydderi
½ himalayasalt
Olie til stegning

Sådan gør du:
Grønkålen steges på panden i et par minutter for medium til høj varme, så den bliver blød. Kålen
drysses med krydderi og salt og æggemassen røres sammen og hældes på panden.  
Der dryssses med chili, lægges låg på panden, skrues ned for varmen og omeletten steger stille vi-
dere, til den er hel gennemstegt.



Lækker quinoasalat

1 ½ dl quinoa
Himalayasalt efter smag
Saft af en citron eller 2 lime
1 rødt æble
1 tsk revet citronskal (ØKO)
1 tsk all round krydderi
1 tsk rosenpeber
2 håndfulde krydderurter, f.eks. persille og koriander.

Sådan gør du: 
Skyl quinoaen i koldt vand først og kog den mør i usaltet vand. Den skal koge 15-20 minutter. 
Rør evt. lidt salt i og dræn overskydende vand fra. 
Æble skæres i tynde skiver og dryppes med citronsaft/limesaft og et drys all round krydderi.
Bland quinoa med hakkede krydderurter, æbler, citronskal samt rosenpeber - og retten er klar. 
Retten kan spises  sammen med en gulerodssalat.



Kartoffel og ærtesalat 

300 g kogte kartofler (gerne små og med skræl på)
200 g grønne ærter
50 g rødløg

Dresssing:
2 tsk thai krydderi (Urtekram)
Saft af 1 citron
10 g olivenolie (ca. 1 spsk)
1 knivspids wasabi pulver (eller revet peberrod)
1 knivspids limepulver (eller økologisk limeskal)

Sådan gør du:
Kartoflerne halveres (med mindre de er meget små) og blandes med friske ærter (gerne optøet fra 
frost) og skiveskårede løg. 
Dressingen blandes og røres i salaten, der serveres med det samme.



Lækker sød kartoffel og gulerodssalat 

200 g gulerødder
200 g sød kartoffel
100 tomater
100 g portobello svampe
25 g olivenolie
Saft af 1 citron
All round krydderi efter smag
Krydderpeber efter smag
10 g oliven olie
Saft af 1lime 
Saft af 1 grape

Sådan gør du:
Gulerødder skrælles, ligeledes sød rå kartoffel. 
Herefter skrælles de lag for lag med en kartoffelskræller, så der kommer lange strimler af begge. 
Strimlerne blandes med tomater i kvarter og skiver af svampe. 
Dryp med olie, lime og grapesaft, drys med krydderier.



Reje/mango salat 

Salaten:
300 g rejer
½ mango (I små stykker)
1 stor avokado (I mindre stykker)
1 kiwi (I tern)
2 små romainesalat 
4 blommetomater (I halve)
Saft af 1 citron
1 gul peber (I strimler)

Dressing:
2 dl græsk yoghurt
Dild (hakket)
Saft af 1 Citron 

Sådan gør du:
Rejerne blandes med de øvrige ingredienser til salaten og citron saft presses henover. 
Serveres med en dressing tilberedt af 2 dl græsk yoghurt, hakket dild og smages til med saft af citron. 



Bladselleri salat 

4 stilke bladselleri (i mindre stykker)
2 æbler (i tynde skiver)
1 håndfuld persille (hakket)
10 røde druer (i halve)
15 valnødder (grofthakket)
saft af 1 citron
1 spsk. Olivenolie 
1 tsk all round krydderi

Sådan gør du:
Bladsellerien, druer, æbler, persille og nødder blandes. 
Citronsaft og olivenolie hældes ud over. Der drysses med krydderi.



Auberginesalat 

1 aubergine, i terninger
1 stort romainesalat, revet i store stykker
50 g ruccola 
8 cherrytomater, i halve
1 rødløg, fintsnittet
3 spsk. balsamico 
2 spsk. olivenolie + lidt til stegning 
½ tsk. allround krydderi

Sådan gør du:
Rist aubergineternene på en varm pande med 1 spsk. balsamico og lidt olivenolie, 
indtil de tager farve og bliver sprøde.  
Bland salat, ruccola, tomater og rødløg, og hæld de sprøde aubergineterninger over. 
Rør olivenolie, 2 spsk. balsamico og allround krydderi sammen og hæld dressingen over salaten.

Brøndkarse salat 

1 grønt æble i tern
1 rødt æble i tern
1 bk. blåbær
1 potte brøndkarse 
1 avocado i tern
2 spsk hakkede valnødder

Dressing:
Saft af 1 lime
Saft af 1 citron
½ tsk all round krydderi
1 spsk olivenolie 

Sådan gør du:
Skær æbler i tynde stykker, bland dem med blåbær, klippet brøndkarse og avocado i tern. 
Til sidst vendes avocado stykkerne forsigtigt i. Bland dressingen og hæld den over salaten.



Hurtig tunsalat

200 g gulerod 
200 g agurk 
1 dåse tun i vand 
Saft af 1 citron
1 spsk hakket basilikum

Dressing:
1 spsk. dijon sennep (10 g) 
saft og kerner af ½ granatæble
2 spsk vand
½ tsk salt

Sådan gør du:
Gulerod og agurk strimles, blandes med tun der er drænet for vand, samt citronsaft. 
Dijon sennep, granatæblekerner og saft samt salt, blandes med vand 
og denne dressing serveres ved siden af tunsalaten eller ovenpå.



Søde kartoffelfrikadeller

250 g søde kartofler
1 fed hvidløg
1/2 skalotteløg, hakket
2 spsk frisk basilikum, hakket
1/2 rød chili (uden kerner)
Nogle håndfulde hørfrø
2 spsk olivenolie
1 tsk all round krydderi

Sådan gør du:
Skræl de søde kartofler, skær dem i store stykker og kog dem møre sammen med hvidløget. 
Hæld vandet fra og lad kartoflerne køle af i hvert fald i 20 minutter. 
I en foodprocessor lægges kartofler, hvidløg, løg, chili, frø, olie og all round krydderi. Blend til en en-
sartet masse. Form frikadeller af massen, drys dem med hørfrø og steg dem på en varm pande.



Middagsretter:

Grønne oksedeller med spidskålssalat

250 g hakket oksekød
1 æg
50 g finthakkede græskarkerner
75 g forårsløg
100 g spinat
1 fed hvidløg
150 g pulp (eller revet squash)
1 hel rød chili
2 tsk thai krydderi
1 tsk spidskommen (knust) 

Spidskålssalat
½ spidskål
2 æbler
50 g skalotteløg eller 50 g rødløg
Kernerne fra et granatæble

Dressing:
1 dl appelsinsaft
2 spsk olivenolie
1 tsk læsøsalt
Saft af et granatæble

Sådan gør du:
Kødet røres sammen med fintskåret forårsløg, fint hakket hvidløg, fintskåret spinat, pulp  
(eller revet squash, der dryppes af på køkkenrulle) og finthakket chili.  

Farsen formes til håndstore deller, der steges på en pande, til de er gennemstegte.

Spidskål, æbler (uden kernehus og stilk)og  løg (uden skræl) skæres meget fint eller rives på et juli-
enne jern. Det hele blandes godt sammen med kernerne fra granatæblet  
(dette bankes med en ske, hele vejen rundt for at blive blødt, så du nemmere kan få kernerne ud). 

Dressingen blandes og hældes over salaten.





Chilli con soya

1 pose Soy4you – soya granulat a 150 g (fås bl.a. i SuperBest) 
2 store skalotteløg
1 hel rød chili 
3 fed hvidløg
1 bundt bladselleri
4 store tomater (modne)
2 ds. flåede tomater
2 peberfrugter – grøn el. rød
4 spsk frisk koriander
1 tsk knust spidskommen
1 dl olivenolie
2 vegetar bouillonterninger
Evt. et stort glas vand

Krydderier:
1 tsk. all round krydderi
2 tsk himalayasalt
2 tsk spidskommen
2 tsk karry
Salt & peber efter smag 

Sådan gør du:
Rengør løg, bladselleri & peberfrugter – hak disse i små tern/skiver.
Start med at svitse grøntsager – herefter tilsættes hakkede friske tomater, flåede tomater, peberfrug-
ter i tern, krydderier, bouillon og soya produktet. Rør godt rundt.  
Lad retten simre i ca. 15 minutter for svag varme. Tilsæt evt. vand, hvis soyaen suger for meget op.





Kyllingedeller med fetaost
250 g hakket kyllingekød
100 g fetaost
25 g hvidløg
25 g ingefær
½ rød chili (med eller uden kerner efter smag og ønske om styrke)
1 æg
100 g hakket grønkål
Olivenolie til stegning.

Sådan gør du:
Farsen blandes med grønkål, hakket hvidløg og smuldret feta samt revet ingefær og æg. 
Farsen blandes godt og steges på panden, til de er gennemstegte. 
Du kan vælge at tilsætte lidt salt og peber i farsen, inden stegningen eller drysse med samme, ved 
servering. 





Smagsfulde fiskefrikadeller

300 g lyssej
1 forårsløg
1 æg
100 g arame tang (blødes op i lunkent vand i ca. 20 min) eller wakametang (frisk eller på frys)
3 spsk koriander
1 tsk all round krydderi
1 tsk himalayasalt

Panering:
100 g hørfrø
100 g sesamfrø 

Tip: Lyssej kan erstattes af frossen fisk - og du kan både anvende lyssej og mørksej.

Sådan gør du:
Lyssej befries for ben, hvis din fiskemand ikke har gjort det i butikken. 
Hjemme skærer du fisken op i grove stykker, der lægges i en food processor. 
Så tilsættes forårsløg, der også er skråret groft, æg og opblødt tang, samt frisk hakket koriander.

Farsen blandes godt og formes til små frikadeller, der vendes godt i en blanding af  hørfrø og sesam-
frø. 

Derefter steges de gyldne på en pande, ca. 5 min på hver side, alt efter hvor store du former dem.





Græskargryde med kylling 

200 gram hakket kyllingekød 
200 g græskar
100 g rødløg
200 g gulerødder
2 fed hvidløg
½ tsk All round Krydderi
1 tsk karry
2 tsk spidskommen
2 tsk rosmarin eller timian (frisk)
1 spsk kokosolie til stegning
2 røde peberfrugter
2 store tomater
1 dl vand

Sådan gør du:
Græskar skrælles og skæres i små stykker, rødløg og gulerødder ligeledes. 

Dette lægges i en wok, sammen med presset hvidløg, karry, salt , spidskommen, rosmarin og koko-
solie. 

Det steges op i ca. 5 minutter, under omrøring, og der tilsættes så kyllingekødet, der nu skal brunes 
sammen med grøntsagerne. 

Når retten har simret i ca. 10 minutter, tilsættes skåret peberfrugt og hakkede tomater, der omrøres, 
tilsættes vand og lægges låg på samt skrues helt ned, så retten bare står og småbobler i ca. 10 
minutter.





Bagt kartoffel med avocado 

2 store bagekartofler
½ rødløg
1 peberfrugt
1 fed hvidløg
¼ rød chili
1/2 tsk revet ingefær
Saft af ½ citron
3 spsk frisk koriander
1 tsk All round krydderi

Sådan gør du:
Kartoflerne skylles og kommes i et ildfast fad. 
Der skæres et dybt snit midt i kartoflen og de bages i ovnen ved 200 grader i ca. 1 time, til de er 
møre. 

Rødløg og peberfrugt renses og skæres i mindre tern. 
Blandes I en skål, med citronsaft, presset hvidløg, chili og ingefær. 

Når kartoflerne er færdigbagt, skrabes indholdet ud og blendes med i blenderen, sammen med det 
øvrige fyld. Massen blendes ca. 1 minut og fyldes tilbage i kartoflen, der bages yderligere i 3-5 minut-
ter under grill.





Fyldte peberfrugter

200 g hakket kyllingekød
2 spsk koriander
1 spsk stærk karry
1 tsk himmalayasalt
1 tsk allround krydderi
1 tsk krydderpeber
50 g rødløg

Sådan gør du:
Sæt ovnen på 200 grader.

Halver peberfrugterne og fjern kernerne. 
Bland kyllingekød med krydderier og fint hakket rødløg. 
kær låget af peberfrugterne og fjern kernerne.
Kom fyldet i , sæt peberfrugterne i et ildfast fad og kom et par skeer vand i bunden af fadet. 

Bag dem i ovnen i 25-30 minutter ved 150 grader, pas på at de ikke bliver brændt på toppen.





Dampet laks

225 g laks
200 g blommetomater
100 g rødløg
125 g citron
2 tsk thai krydderi
2 tsk allround krydderi
2 tsk krydderpeber

Sådan gør du:
Læg først laksen, dernæst hele tomater og løg i kvarte i en dampbradepande. 
kær citronen i skiver og fordel dem ovenpå. 
Drys med salt og peber og damp ved høj varme i ca. 12 minutter.

Tilbehør er en råkostsalat, af revet gulerødder, rødbede, kinaradisse og evt. hvidløg.





Kylling og soya i wok

100 g kyllingebyst
200 soya bites (Rema 1000)
2 fed hvidløg
30 g ingefær
300 g squash
200 g porre
200 g fennikel
10 g rød chili
1 spsk sojasauce
2 tsk all round krydderi 
1 tsk thai krydderi
15 g olivenolie til stegning

Sådan gør du:
Skær kyllingekødet i små stykker og svits det sammen med soyabites i olien i en wok 
eller sauterepande sammen med finthakket hvidløg og revet ingefær. 
Steg det i ca. 10 minutter ved god varme og rør ind i mellem. 
Skær alle grønsagerne i mindre stykker og tilsæt dem i woken, sammen med soja sauce. 

Steg videre i ca. 5 minutter, tilsæt en til to kopper vand, hvis du ønsker retten mere flydende.





Luksus ratatoullie 

50  g sød kartoffel 
50 g kogte kikærter
200 g squash
200 g rødløg
50 g hvidløg
10 g ingefær (skrællet)
1 dåse hakkede og flåede tomater
100 g cherrytomater
100 g gul peber
1-2 kopper vand
10 g karry
1 tsk all round krydderi

Sådan gør du:
Grøntsagerne skæres i mundrette stykker, cherrytomaterne kan du nøjes med at skære halvt over. 
Hvidløg og ingefæren rives på rivejern. 
Alt svitses på en dyb stegepande i olie, karry og krydderi ved høj varme, et par minutter. 
Så tilsættes kikærterne, der omrøres så det hele blandes godt. 
Herefter tilsættes de flåede tomater. 

Der omrøres igen og skrues ned for varmen, så det hele står og småsnurrer. 
Tilsæt nu vand, for at gøre saucen mere flydende og lad det småsnurre videre endnu nogle minutter, 
stik i kartoflerne for at mærke, hvornår de er bløde, det er en god indikation af, at retten er færdig.

Du kan læse mere om Lene Hansson og hendes aktiviteter på www.lenehansson.dk 
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