
BØRNENES 
LIVRETTER 

Læs omAMA-tips.dkpå bagsiden

- så er der mere ros til kokken



BØRNENES 
LIVRETTER

–giver ny inspiration 
til hverdagsmaden 

INGREDIENSER 
ca. 600 g kyllingebrystfilet
AMA Flydende Org. til stegning
1 hakket løg
2 fed hvidløg, presset
ca. 3 tsk. god karry
1 gul peberfrugt i tern
2 gulerødder i halve på langs
1 stor kartoffel (eller 2 alm.) i grove 
tern
3 dl multifrugt juice (eller ana-
nasjuice)
1/2 terning hønsebouillon
1 dåse kokosmælk (400 g)
Salt og peber
250 g jasminris

Tilbehør:
150 g champignon
1 bdt. forårsløg
1 rød peberfrugt
AMA Flydende Org.
salt og peber 

FREMGANGSMÅDE 
Skær kyllingebrystfileterne i 
strimler og brun dem i AMA Fly-
dende. Tag dem op i en skål og dæk 
med stanniol.
Kom løg og hvidløg i gryden og lad 
det snurre til løgene er klare. De må 
ikke brune. Tilsæt karry, peber-
frugt, gulerødder og kartoffeltern 
og lad det simre ca. 2 minutter. 
Tilsæt juice, bouillonterning og ko-
kosmælk og lad saucen koge med 
middel varme mens du koger risene 
som beskrevet på pakken.
Kom saucen i en blender og lad den 
blende, til den er helt jævn. Hæld 
den tilbage i gryden og tilsæt de 
stegte kyllingestrimler. Lad retten 
simre ca. 5 minutter. 

Tilbehør:
Rens champignon og forårsløg og 
skær peberfrugt i strimler. 
Skær champignonerne i kvarte 
eller halve og forårsløg i mindre 
stykker. Varm AMA Flydende godt 
op på en pande. Tilsæt svampe og 
rist dem gyldne.  Drys med salt og 
peber og kom dem i en skål. Kom 
peberfrugt og forårsløg på panden 
og rist dem ganske kort. De skal 
være helt sprøde. 
Kom dem i en anden skål og server 
som tilbehør til risen og den dejlige 
kylling i karry.

KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER
4 Personer

I en travl hverdag kører mange familiers middagsrutine i de samme 
retter. Samtidig er det svært at lokke grøntsager i ungerne. Derfor 
har vi sammen med  madskribent  CASPER HARBOE givet en række 

klassiske opskrifter et sundt tvist i børnehøjde. 

Vejen til børns maver går sjældent gennem nye og eksotiske 
retter. I stedet skal smagsløgene udvikle sig hen ad vejen. Derfor 

har madskribent Casper Harboe taget udgangspunkt i elskede                                                 
børneklassikere som f.eks spaghetti med kødsovs og boller i karry i 

det nye univers ’Børnenes livretter’ på AMA-tips.dk. 

Vi ønsker jer god fornøjelse med "børnenes livretter". 



SPAGHETTI MED KØDSAUCE
4 personer

INGREDIENSER
450 g kyllingebrystfilet
2 spsk.  AMA Flydende Org.
ca. 3,5 dl vand 
1/2 terning hønsebouillon
1 dåse aspargessnitter
Væsken fra aspargessnitterne
Evt. frisk persille, hakket
12 tarteletter

Til stuvningen:
40 g AMA Flydende
4 spsk. mel
4 ,5 dl suppe fra kyllingen
salt og peber

FREMGANGSMÅDE
Skær kyllingebrystfileterne i tern 
Svits dem let i AMA, de skal ikke 
tage farve. Tilsæt vand, terning 
samt væsken fra aspargessnit-
terne. Lad kyllingen koge i 10-12 
min. Kom en trådsigte over en skål 
og sigt kyllingestykkerne fra så 
suppen havner i skålen og er klar til 
stuvningen.

Smelt AMA og pisk melet i til det 
samles. Tilsæt suppen fra kyl-
lingen lidt af  til ad under kraftig 
omrøring og ikke for stærk varme.
Lad det koge ca. 1 min. Tilsæt kyl-
ling og asparges, varm op og smag 
til med salt og peber.
 
Lun tarteletterne som beskrevet 
på pakken, server dem med fyld og 
drys evt. friskhakket persille på 
toppen.

TARTELETTER MED KYLLING OG ASPARGES – nemt og hurtigt!
12 tarteletter

 INGREDIENSER
Kødsauce:
2 spsk. AMA Flydende Org.
1 løg, finthakket
400-500 g hakket oksekød
2 røde peberfrugter
1 dåse hakkede tomater
2 fed hvidløg
hønse- eller oksebouillon terning
1 spsk. tørret basilikum
1 tsk. tørret timian
salt og friskkværnet peber
400-500 g spaghetti

Evt. frisk basilikum eller purløg og 
parmesan i skåle som ta-selv pynt

FREMGANGSMÅDE
Svits løg i AMA til de er klare. 
Tilsæt oksekød og svits til kødet 
har taget farve. 
Kom peberfrugter (uden kerner), 
tomater, presset hvidløg og 
bouillonterning i en blender og 
blend til det er helt fint og glat. 
Hæld det i kødet sammen med  
krydderierne og lad det koge i 
mindst 15 min. gerne længere. 

Smag til med salt og peber. 
Kog spaghetti som beskrevet på 
pakken og dræn vandet fra når den 
er al dente. Rør lidt  AMA Flydende 
i den kogte, varme spaghetti og 
server med kødsauce og evt. friske 
krydderurter og parmesan som 
ta-selv pynt.



INGREDIENSER
Boller:
400-500 g hakket svinekød (lavt 
fedtindhold)
1 tsk. salt
1 lille løg, fintrevet
1 gulerod, fintrevet
1 æg
3 spsk. havregryn
1 dl mælk
friskkværnet peber

Karrysauce:
30 g AMA Flydende Org. 
1 lille løg, finthakket
2 ½ spsk. mel
2 dl ananassaft (saft fra 1 dåse)
3½ dl kogelage fra bollerne
ca. 1 spsk. god karry 
1 dl madlavningsfløde
salt og friskkværnet peber
250 g ris (fx basmati eller jasmin)

Tilbehør:
Ananasstykker
kokosmel
rosiner
peanuts
banan i skiver (vendt i lidt citron-
saft, så de ikke bliver sorte)

FREMGANGSMÅDE
Boller:
Rør det hakkede kød med salt, 
fintrevet løg, fintrevet gulerod og 
æg. Udblød havregryn i mælken og 
hæld det i farsen sammen med lidt 
friskkværnet peber. Rør til farsen 
er fast og jævn. 
Sæt en gryde med ca. 2 liter letsal-
tet vand over. Form små faste bol-
ler af farsen (fx med en barneske) 
og kom dem i det kogende vand. 
Skru ned for blusset. Vandet skal 
være lige under kogepunktet og 
kun lige sitre lidt i overfladen. 
Bollerne skal simre  
i 10-12 min. 

Karrysauce:
Svits løg i AMA til de er klare. De 
skal ikke brunes. Tilsæt mel og rør 
det godt sammen 
til fedtstoffet er 
absorberet. 

Tilsæt ananassaft og kogelage 
fra bollerne mens du pisker. Lad 
saucen koge ca. 3 min og smag til 
med karry. Tilsæt madlavnings-
fløde og smag til med salt og peber 
og evt. mere karry efter smag og 
temperament. Kom de kogte boller 
i saucen og varm dem igennem.

Kog ris som beskrevet på posen 
og anret tilbehøret i skåle,  
så børnene selv kan 
bestemme, hvad 
de vil spise til.

BOLLER I KARRY SOM RISTAFFEL
4 personer

INGREDIENSER
Kødsauce:
100 g bacon 
2 spsk. AMA Flydende Org.
1 løg, finthakket
400–500 g hakket oksekød
2 fed hvidløg
3 gulerødder, revet fint
1 spsk. tørret basilikum
4½-5 dl grønsagsjuice
1 oksebouillonterning
salt og friskkværnet peber
1 pakke fuldkornslasagneplader

Mild ostesauce
½ dl AMA Flydende Org
3-4 spsk. mel
6 dl mælk, opvarmet
100 g flødeost naturel
1 knsp. stødt muskat
salt og friskkværnet peber

Til gratinering
100 g revet mozzarella
evt. rasp og lidt AMA Flydende, 
hvis du vil have en sprød overflade

FREMGANGSMÅDE
Kødsauce:
Skær bacon i tynde strimler og 
svits i AMA Flydende  sammen 
med løgene, til de er klare. 
Tilsæt oksekød og svits til kødet 
har fået farve. Tilsæt presset 
hvidløg, revet gulerod, basilikum,  
bouillonterning og grønsagsjuice. 
Lad saucen koge 10-15 min. og 
smag til med salt og peber. 

Mild ostesauce:
Smelt AMA og rør melet i. Tilsæt 
den varme mælk lidt ad gangen 
mens du pisker. Lad saucen simre i 
5 min. og tilsæt flødeosten. Rør til 
osten er helt smeltet og smag til 
med muskat, salt og peber. 

Lasagne:
Forvarm ovnen til 200°.
Smør et ovnfast fad med AMA. 
Jo mindre fadet er, des højere og 
flottere bliver lasagnen. Du kan 
også bruge en 2 liters brødform. 
Så får du flere lag i lasagnen. 
Lasagneplader, kødsauce  
og ostesauce fordeles. 

lagvis i ét ovnfast fad.  
Begynd og slut af med et lag 
ostesauce. Drys revet mozzarella 
og evt. rasp og lidt AMA Flydende 
på toppen og bag den i ovnen i 
25-30 min. alt efter tykkelse. Stik 
evt. i lasagnen med en kniv på 
det tykkeste sted og mærk om 
pastapladerne er helt møre. Lad 
lasagnen hvile i mindst 10 min 
inden du skærer i den. Så når den at 
”sætte sig” lidt og bliver nemmere 
at skære.

LASAGNE MED MILD OSTESAUCE
4 personer



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

FÅ ENDNU MERE 
SUCCES OG ROS 

I KØKKENET
Mere end 2 timers undervisning 

og vejledning i videosko
len

på ama-tips.dk

- så er der mere ros til kokken


