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– nem og lækker mad
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- så er der mere ros til kokken

SØDE SESAMLÅR MED HÅNDTAG OG GULERØDDER

ULVEPAKKER OG RISPILAF

8-12 stk.

12 stk.

INGREDIENSER
Søde sesamlår:
8-12 kyllingeunderlår (ferske eller
optøede)
1,5 dl flydende honning
0,5 dl vineddike
2 spsk. AMA Flydende Original
2 spsk. sojasauce
1-2 spsk. tørristede sesamfrø
Gulerødder og hjertesalat:
750 g tynde gulerødder (eller
tykke, skåret i halve på langs)
2 hoveder hjertesalat
2 spsk. AMA Flydende Original
Yoghurtdip:
4 dl græsk yoghurt
1/2 fed hvidløg, presset
1 tsk. eddike (gerne hvidvins
eddike eller hvid balsamico)
1 tsk. flydende honning
1 tsk. salt

FREMGANGSMÅDE
Søde sesamlår:
Rør honning, vineddike, AMA
Flydende Original og sojasauce
sammen og vend kyllingeunderlårene i marinaden. Læg dem i en
bradepande på bagepapir og steg
dem i en 200° forvarmet ovn i ca. 35
minutter.
Pensl med marinade 3-4 gange
under stegningen. Drys lårene
med tørristede sesamfrø, når de er
stegt færdige.
Gulerødder:
Rist gulerødderne i AMA Flydende
Original i en bredbundet gryde.
Læg låg på og lad dem dampe/riste
i ca. 10 minutter ved middel varme.
Ryst gryden jævnligt. Anret de
dampede gulerødder på hele
blade af hjertesalat.

Yoghurtdip:
Rør græsk yoghurt med presset
hvidløg, eddike og flydende honning. Smag til med salt.
Tip: Skær strimler af bagepapir
og bind det omkring låret med lidt
bomuldssnor, så børnene får et fint
lille håndtag at holde i. Eller hak
det nederste led af kyllingelårene
med en stor kniv inden du steger
dem. Så trækker kødet sig sammen
under stegningen og et fint lille
benhåndtag titter frem.

INGREDIENSER
Dej:
360 g hvedemel
200 g AMA Bagning (Blok)
1 tsk. salt
6 spsk. koldt vand
(Sammenpisket æg til pensling)
Fyld:
500 g kylling eller kalkun i strimler
1 løg
1 spsk. paprika
1 spsk. AMA Flydende Original
1 dl friske basilikumblade
100 g revet mozzarella eller
cheddar
Salt og friskkværnet peber
Rispilaf:
2 spsk. AMA Flydende Original
1 løg
2 gulerødder
250 g basmatiris
5 dl vand
1 terning hønsebouillon
FREMGANGSMÅDE
Dej:
Hak AMA Bagning (Blok) sammen
med mel tilsat salt og smuldr det
med fingrene til blandingen ligner
reven ost. Saml dejen med æg og
det kolde vand og form en kugle
af dejen. Tryk den flad, pak den i
husholdningsfilm og lad den hvile i
køleskabet i mindst 30 min.

Fyld:
Bland kød, finthakket løg, paprika
og AMA Flydende Original. Rist det
på en pande i ca. 5-6 minutter. Rør
jævnligt. Kom den stegte blanding
i en skål og lad det køle af. Vend
med basilikumblade, revet ost, salt
og peber.
Ulvepakker:
Rul dejen ud mellem 2 stykker
melet bagepapir, til en tykkelse på
ca. 3 mm, så hænger dejen hverken
fast i kagerulle eller bord. Udstik
cirkler af dejen på ca. 12x12cm, og
rul dem yderligere, så det bliver til

ovale cirkler på 12x15 cm. Læg fyld
på den ene halvdel. Pensl kanten
med sammenpisket æg og fold den
anden halvdel over, så du har en
halvmåne. Pres kanterne sammen
med en gaffel. Pensl med sammenpisket æg og bag dem på bagepapir i en 200° forvarmet ovn i 25-30
minutter eller til de er gyldne.
Rispilaf:
Hak løget og riv gulerødderne på
et rivejern. Rist det i AMA Flydende
Original i en gryde i ca. 3 minutter
under omrøring. Tilsæt ris og rør til
risen er skinnende. Tilsæt vand og
bouillon og lad risene koge ca. 12
minutter ved svag varme. Sluk for
varmen og lad risene trække under
låg i 10 minutter.

FISKEFRIKADELLEPINDE

”PINDEMADDER” OG PERLESPELT

4 personer

4 personer

INGREDIENSER
1 kg kartofler
AMA Flydende Original
1 portion frisk færdigrørt
fiskefars fra supermarkedet eller
fiskehandleren(ca. 400 g)
Rasp
Salt og friskkværnet peber
Remoulade:
3 dl græsk yoghurt
1 tsk. karrypulver
50 g kapers ( kan evt. blendes)
1 finthakket løg
1 dl friskhakket persille
FREMGANGSMÅDE
Kartofler:
Skræl og skær kartoflerne i både.
Skyl dem i koldt vand og dup dem
helt tørre i et rent viskestykke.

Vend dem i AMA Flydende Original,
salt og peber og læg dem på en
bageplade med bagepapir. Steg
dem i en 200° forvarmet ovn i 35-40
minutter til de er gyldne og møre.
Vend dem et par gange undervejs.
Fiskepinde:
Drys et lag rasp ud på et skærebræt. Læg fiskefarsen ovenpå og
dæk med endnu et lag rasp. Skær
farsen i ”pinde” med en stor kniv
og rul dem straks til siden, så de
bliver dækket helt af raspen. På
den måde hænger farsen ikke fast
i kniven og fiskepindene laver
næsten sig selv.
Steg dem gyldne i AMA Flydende
Original 3-4 minutter på alle fire
sider.

Remoulade:
Rør græsk yoghurt med karry sammen med resten af ingredienserne.
Tip: Færdigrørt fiskefars fås i de
fleste supermarkeder og er perfekt
til hurtig mad, til børnefamilien.
Fiskepindene er også superlækre
som fyld i sandwich, en fiskeburger
eller i pitabrød. Prøv også at sætte
fiskepindene på spyd af spisepinde
til børnene.

INGREDIENSER
”Pindemadder”:
1 svinemørbrad (ca. 600 g)
2 spsk. honning
2 spsk. AMA Flydende Original
2 spsk. ketchup
1 fed presset hvidløg
1 tsk. salt
Perlespelt:
250 g perlespelt (eller speltkerner)
1 spsk. AMA Flydende Original
250 g cherrytomater i halve
1 finthakket løg
1 fed presset hvidløg
1 dl frisk hakket persille
Saft fra 1 appelsin
Salt og friskkværnet peber
50 g babyspinatblade
Husk:
Spisepinde til ”spyd”

FREMGANGSMÅDE
”Pindemadder”:
Del mørbraden i 3 dele på langs.
Skær hver del i 2 strimler, også
på den lange led og del disse på
midten, så du har 12 lange strimler
i det hele.
Rør honning, AMA Flydende Original, ketchup, presset hvidløg og
salt sammen og vend strimlerne
heri.
Steg dem på en varm pande eller
wok i 4-5 minutter og lad dem køle
lidt af. Træk strimlerne på spid.
Brug fx spisepinde som spid. De er
gode at holde på for små fingre, og
man stikker sig ikke på dem.

Perlespelt:
Skyl perlespelten og kog i rigeligt,
letsaltet vand i ca. 12 minutter.
Hæld det overskydende vand fra.
Steg halve cherrytomater, løg og
hvidløg i AMA Flydende Original på
en pande i ca. 3 minutter. Tilsæt
persille og vend det i den kogte
perlespelt sammen med appelsinsaften. Vend rundt og server
med de friske babyspinatblade på
toppen.
Tip: Er der spyd til overs er de gode
i madpakken. Speltsalaten er også
rigtig god dagen efter som fx fyld i
tortilla pandekager eller ulvepakkerne sammen med lynstegt,
strimlet oksekød eller kyllingefilet
og lidt sød chilidressing.

KØDBOLLER I TOMAT OG MOZZARELLA

SNACKBAR MED GOD SAMVITTIGHED

4 personer

ca. 20-22 stk

INGREDIENSER
500-600 g frisk medisterpølse
AMA Flydende Original
2 dåser flåede, hakkede tomater
1 fed hvidløg
1 spsk. tørret basilikum
1 frisk mozzarella ost (dem i pose
med vand)
400 g pasta

FREMGANGSMÅDE
Tryk farsen ud af medisterpølsen
og form til små kugler. Brun dem
af i AMA Flydende Original på en
pande og læg dem i et ovnfast fad.
Kom tomater, presset hvidløg og
tørret basilikum på panden og
kog op. Hæld tomatsaucen over
kødbollerne i fadet. Skær ostene i
skiver og fordel dem over fadet.

Sæt fadet i en 200° forvarmet ovn i
20 minutter.
Kog pasta. Dræn vandet fra og
vend en smule AMA Flydende Original i den varme pasta og servér.
Tip: Farsen fra en frisk medister
er guld værd i ulvetimen. Den kan
lynhurtigt forvandles til minifrikadeller, kødboller til boller i karry
eller som her til en nem og hurtig
pastaret, som børnene elsker.

INGREDIENSER
150 g valnøddekerner
200 g tørrede figner
120 g havregryn
80 g kokosmel
Revet skal af 1 økologisk appelsin
60 g soltørrede tranebær
25 g AMA Økologisk (Blok) eller
AMA Bagning (Blok)
1,5 dl sirup
1 dl crunchy peanutbutter
2 spsk. appelsinsaft

FREMGANGSMÅDE
Hak valnøddekerner og figner i små
stykker og bland med havregryn,
kokosmel, appelsinskal og trane
bær. Smelt AMA på en pande.
Tilsæt sirup, peanutbutter og
appelsinsaft. Varm op under omrøring til konsistensen er ensartet
og hæld det over nøddeblandingen.
Bland det grundigt sammen
Beklæd et ovnfast fad (34 x 20 cm)
med bagepapir, og fordel massen

heri. Pres den grundigt sammen
med en paletkniv eller kagespade.
Bag i en 180° forvarmet ovn i ca. 25
min. Tag fadet ud og lad det køle
helt af. Læg den afkølede ”kage” på
et skærebræt og del den i mindre
stykker med en stor, skarp kniv.
Bag dem yderligere i 10-15 min. ved
180 grader og lad dem køle af.
Snack barene kan opbevares i en
lufttæt beholder i en uge. De kan
også fryses ned.
Tip: Et par hjemmelavede snackbars er gode at have med i tasken,
når ungerne skal hentes i institutionen sidst på dagen.

- så er der mere ros til kokken
FÅ ENDNU MERE
SUCCES OG ROS
I KØKKENET

dervisning
Mere end 2 timers un skolen
og vejledning i video
på ama-tips.dk

ama-tips.dk er Danmarks skarpeste site,
når du vil have gode kokketips og opskrifter til, hvordan du får succes i køkkenet.

