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 Share a Bite with me 
20 sunde 

opskrifter 

til gravide 

AF MARIA DIOR I SAMARBEJDE MED URTEKRAM 
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  Maria Dior 
Tillykke med din nye e-bog – ”Share a Bite with me!”  

Den er udviklet på økologiske produkter fra Urtekram, 

med den gravide i mente. Opskrifterne er simple, lækre og 

sunde. Og naturligvis er alle ingredienser økologiske! Alle 

fødevarer og sammensætninger er nænsomt udvalgt for at 

kunne give dig en række fordele som gravid. Hvis du 

ønsker at lære mere om gode kostvaner under din 

graviditet, kan du besøge vores hjemmeside – 

www.mariadior.dk  

Vi håber du bliver glad for opskrifterne!  

 

Tag os gerne på instagram når du har lavet en af vores 

opskrifter, vi elsker at se jeres kreationer! 

@urtekram - @mariadiordk  
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A healthy 

snack in 

between 
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1. Anret knækbrødene med 

ingredienserne som beskrevet.  
2. Nyd maden, dagen og de gode ting i 

livet! 

1 Delikatesseknækbrød øko fra urtekram 

1 portion mozzarella, skåret i 4 skiver 

Portion hummus – se opskrift side… 

Friskkværnet peber 

1 lille håndfuld brun sur kløver 

 

1 Delikatesseknækbrød øko fra urtekram 

1 moden avocado 

1 spsk. grøn pesto 

Friskkværnet peber og chilisalt  

1 lille håndfuld radisespirer  

 

Knaekbrods Hapsere 10 MIN  4 STK  SNACK   
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1 Delikatesseknækbrød øko fra urtekram 

2 skiver mellemlagret ost  

1 håndfuld ruccola 

1 spsk. mayonnaise fra urtekram 

 

1 Delikatesseknækbrød øko fra urtekram 

2 Spsk. Mango/curry sovs fra urtekram 

4 skiver serranoskinke 

2 skiver tomat 

 



7 
 

 

  

One for me 

and one 

for you 
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Bund 

100 gr. friske dadler – husk at fjerne stenen 

2 spsk. chiafrø fra urtekram 

2 spsk. kokosmel (groft) fra urtekram 

2 spsk. mandelmel fra urtekram 

1 spsk. koksolie fra urtekram 

2 spsk. Kakao fra urtekram 

1 banan 

2 modne avocadoer  

1 tsk. Vaniljepulver fra urtekram 

2 spsk. chrunchy peanutbutter fra urtekram 

Topping 

100 gr. Philadelphia naturel 

1 spsk. kokossukker fra urtekram 

80 gr. Friske bær 

1 tsk honing fra urtekram 

 

1. Tilsæt dadler, kokosolie, avocado og banan i en 

foodprocessor. Kør foodprocessoren til alle 

ingredienser er godt blandet til en ensformig masse 

2. Tilsæt derefter de resterende ingredienser lidt efter 

lidt, mens foodprocessoren kører på middels niveau. 

3. Hav deigen i en kage form – jeg har valgt små 

kageforme, men det er helt op til dig.  

4. Stil deigen på køl i minimum 4 timer – gerne over 

natten 

5. Pisk philadelphia, kokossukker og honning sammen i 

en skål, til det hele er godt blandet. 

6. Tilføj topping på de afkølede raw cakes og nyd!  

dessert Raw Cakes 1 kage 10 min 4 timer 
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A Smoothie 

in a bowl 
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Smoothie 
1. Hav alle ingredienser i en blender og blend til du får 

en tyk, godt blandet masse 

2. Hæld blandingen i en skål 

Topping  

1. Skær blommen i skiver 

2. Del 5 minikiwi i 2 på midten 

3. Skyl hindbær 

4. Form honningmelonen til bolde  

5. Pynt til sidst med kokosmel  

Toppingen kan skiftes ud efter behov og ønske! 

 

Smoothie 

100 g. hindbær 

2 dl kokosmælk fra urtekram 

1 spsk. baobab fra urtekram 

Saften af ½ lime 

1 banan 

2 spsk. vaniljeskyr 

1 spsk. Græskarkernemel fra urtekram 

1 spsk. Havregryn fra urtekram 

1 spsk. sesamfrø fra urtekram 

1 spsk. Superfood mix red fra urtekram 

Topping 

Kokosmel fra urtekram 

Minikiwi 

Friske hindbær 

Honningmelon 

blommer 

Morgenmad Pink Smoothie Bowl 15 min 1 portion 
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Green 

power 
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3 cm ingefær 

4 grønne æbler 

2 spsk. Superfood mix green fra urtekram 

1 tsk. vaniljepulver fra urtekram 

1 knivspids lakridspulver fra urtekram 

250 g helbladet frisk spinat  

1 håndfuld frisk basilikum  

6 isterninger  

100 g spidskål 

½ honningmelon 

 

1. Skyl spinat, æble, spidskål og basilikum 

godt i koldt vand 

2. Skær honningmelonen i 2 og skær skrællet 

af (hvis din juicer ikke tager den) 

3. Juice alle ingredienser på nær superfood 

mix, vaniljepulver, isterninger og 

lakridspulver. Disse ingredienser tages i 

den færdige juice.  

4. Rør godt rundt og nyd.  

Juicen kan stilles på køl og holde sig i 36 timer. 

Du kan også fryse den ned, men den skal 

drikkes så snart den er optøet.  

Brug med fordel pulpen til bageopskrifter!  

juice Greenie Genie 1 liter 10 min 
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3 hurtige til hvorfor du skal vælge økologisk 
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”Som forbruger skal du kunne 

stole på, at de Ø-mærkede 

varer du køber, rent faktisk 

også er økologiske. Derfor er 

der regler, mærkning og 

omfattende kontrol. Det 

danske røde Ø-mærke kan du 

finde på økologiske produkter, 

der er helt eller delvist 

produceret i Danmark, eller 

som er pakket her i landet. 

Det sidste kan for eksempel 

være økologiske appelsiner, 

der er lagt i plastikposer på en 

virksomhed i Danmark.” 

Læs mere her 

 

 

”Økologiske landmænd pacer 

ikke deres planter med 

kunstgødning og 

sprøjtemidler, men lader dem 

vokse i naturligt tempo. 

Økologiske grøntsager 

indeholder gennemsnitligt 

mere tørstof og mindre vand 

pr. kg grøntsag end ikke-

økologiske” 

 

Læs mere her 

”En øget risiko for at udvikle 

ADHD, ringere motoriske 

evner og en risiko for at få 

iq’en nedsat med 3-5 point i 

intelligensmålinger. 

Det kan være konsekvenserne 

af, at danske mødre og børn 

hver dag bliver udsat for 

insektgifte som chlorpyrifos i 

den daglige kost. Chlorpyrifos 

er ganske vist ulovlig at bruge i 

Danmark, men danskerne får 

giftresterne fra importeret 

frugt som citrusfrugter, 

bananer og æbler.” 

Læs mere her 

 

Vaelg Okologisk 

https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/gravide-og-oekologi
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/mad-med-mere-smag
https://okologi.dk/forbruger/hvad-er-oekologi/gravide-og-oekologi
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A big white 

pot of pure 

happiness 
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250 g rejer  

1 dåse kokosmælk fra urtekram 

1 pose frossen, hakket spinat 

2 gule løg 

1 håndfuld frisk koriander 

1 spsk. Gurkemeje fra urtekram 

3 spsk. Karry fra urtekram 

1 tsk. Ingefær fra urtekram 

1 håndfuld røde linser fra urtekram 

1 dåse kidneybønner fra urtekram 

2 store sødekartofler 

2 fed hvidløg 

½ citron 

1 knivspids stødt kardemomme  

3 revne gulerødder  

2 håndfuld vilde ris 

1 figen – kan sløjfes  

1 spsk. kokosolie 

 

1. Kog ris efter posens anvisning.  

2. Kog op linserne efter posens anvisning – læg de 

gerne i blød natten forinden.  

3. Forvarm ovnen til 190 grader 

4. skræl sødekartofler og gulerødder og skær 

kartoflerne i tern, og riv gulerødderne.  

5. Skræl og hak løg og hvidløg fint – tag 1 løg fra til 

risene 

6. Riv skræl fra citronen og pres saften over rejerne 

7. tilsæt i en ovnfastform; spinat, gulerødder, 

sødekartofler, løg, hvidløg, kidneybønner, rejer 

og den friske koriander.  

8. Hav kokosmælk og alle krydderier i en skål og 

bland godt sammen. Smag eventuelt til med salt 

og friskkværnet peber.  

9. Hæld vandet fra linserne og tilsæt linserne i 

gryden.  

10. Hæld kokosmælk blandingen over gryderetten og 

sæt det i nederste rille i ovnen i 20 minutter, 

hvor du sætter varmen op til 220 grader og rører 

godt rundt. Lad den stå i ovnen i 8-10 minutter 

yderligere.  

11. Imens steger du ris i figen, det andet løg og 

kokosolie i ca. 4 min på høj varme. Smag til med 

salt og peber. 

12. Servér gryderetten med ris og figen til.  

aftensmad 
Gryderet med Rejer 

2 portioner 45 min 



17 
 

 

  

Rainbow 

foods 
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Thai Ruller 

1 lille rødkål 

1 lille spidskål  

2 gulerødder 

2 forårsløg-bundter  

10 rispapir  

300 g kylling indrefilet skåret i små tern 

Kokosolie til stegning 

½ lime 

2 avocado 

1 mango 

sesamfrø 

Peanutbutter dip 
1 spsk. Tahin 

1 spsk. lime juice 

1 spsk. rød chili sovs 

2,5 dl crunchy peanutbutter fra urtekram 

2 dl kokosmælk –creamy fra urtekram  

1 lille fed hvidløg 

Lidt friskhakket koriander 

Thai ruller 
1. Steg kyllingestern til de er gennemstegt, med 

kokosolie 

2. Hak alle grøntsager og mango og avocado i tynde 

strimler. Hak forårsløg i små skiver. Riv 

gulerødderne. Bland det hele sammen i en bolle. 

Pres juice fra ½ lime over grøntsags blanding og 

tilsæt kyllingekødet.  

3. Find en stor skål hvor du får plads til rispapirene 

som du fylder med rigtig varmt vand.  

4. Fugt rispapiret godt i skålen i ca 1 min, et af 

gangen. Læg det efterfølgende på et 

køkkenhåndklæde 

5. Fyld kød - og grøntsags blandingen i rispapirene 

og rul rispapirene sammen som en wrap om 

fyldet.  

6. Strø lidt sesamfrø over 

peanutbutter dip 
1. Hav alle ingredienser i en foodprocessor og bland 

godt  

2. Servér sammen med thai rullerne 

frokost Friske Thai Ruller 1o ruller 30 min 
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A spoon 

full of 

sugar… 
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1. Kog op brombær til de er helt bløde, 

sammen med kokossukker 

2. Blend det med en stavmixer eller i en 

foodprocessor til det er helt flydende 

3. Bland det med skyr og vaniljepulver og 

stil på køl i minimum 1 time 

Smager skønt som fyld til pandekager, med 

urtekrams müsli produkter eller sammen med frugt  

2,5 dl skyr naturel  

1 spsk. kokossukker fra urtekram 

1 tsk. vaniljepulver fra urtekram 

100 g brombær 

snack  Skyrcreme med brombaer 3 dl 5 min 
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Superfoods er betegnelsen for fødevarer som er ekstra næringsrige, eller 

som har et højt indhold af vitaminer og mineraler per gram. Selvom 

superfoods ikke er noget magisk, kan det næsten føles sådan. Du finder 

nemlig ikke superfoods overalt, og de rigtige fødevarer giver din krop 

energi, overskud og sundhed. Alt noget man som gravid har brug for. 

Urtekram har lavet en superfood-serie som gør det nemt for dig at 

sprede lidt magi over dine måltider. Find alle varianter på deres 

hjemmeside. 

 

www.urtekram.dk 

Hvad er Superfoods 

http://www.urtekram.dk/
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A plate of 

deepening 

taste 
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1. Forvarm ovnen til 180 grader 

2. Krydre svinemørbraden med sennepspulver, 

timian, rosmarin og eventelt salt og 

friskkværnet peber.  

3. Hav svinemørbraden i ovnen til den er 

gennemstegt (ca 20 min) – Lad den hvile i 10 

minutter inden den serveres 

4. Kog kartoflerne op til de er gennemkogte. 

Tilsæt derefter sødmælk og smør, salt og peber 

efter smag og rør godt rundt til det er en mos.  

5. Hav bananskalotteløg, frisk timian, svampe Mix 

og kokosolie i en gryde der er forvarmet til 

middels varme (det skal koge efter et par 

minutter). Tilsæt 1 spsk. sennep efter 5 

minutter under kog. Kog i yderligere 5 minutter 

på lav varme 

6. Steg rødløg på middels varme i en stegepande i 

3-4 minutter. Tilsæt derefter balsamico og 

sukker og steg i yderligere 3 minutter til de 

bliver bløde og lysere i farven.  

7. Servér det hele sammen og pynt med 

ærteskud. Spis gerne en frisk, let salat til, da 

retten er lidt tung.  

1 rødløg skåret i både 

1 dl balsamico fra urtekram 

3 spsk. sukker 

400 g kartofler – skrællede skåret i tern 

1½ dl sødmælk 

50 g smør 

300 g svinemørbrad  

1 tsk. sennepspulver fra urtekram  

1 tsk. timian fra urtekram 

1 tsk. rosmarin fra urtekram  

1 pakke svampe mix 

1 dåse kokosmælk fra urtekram  

1 bananskalotteløg, finthakket 

Ærteskud  

Frisk timian (5 stilke) 

Frisk salat som tilbehør 

1 spsk. Sennep fra urtekram 

Aftensmad Svinemørbrad med Kartoffelmos 
2 portioner 40 min 
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Just a little 

bit cheesy 



26 
 

 

  

Bund  
1 pk. fuldkornskiks fra urtekram 

2 spsk. kokosolie fra urtekram 

2 spsk. peanutbutter fra urtekram 

1 håndfuld hakkede hasselnødder 

2 spsk. friskpresset appelsinsaft 

 

Cheesecake  
1 pk. philadelphia naturel 

1 spsk. vaniljepulver fra urtekram  

1 dl kokosmælk creamy fra urtekram  

2 dl cashewnødder fra urtekram renset og lagt i 

blød 30 min forinden 

4 spsk. smeltet kokosolie fra urtekram  

2 dl friske blåbær/brombær 

4 spsk. honning 

Bund 
1. Hav alle tørre ingredienser i en foodprocessor til 

det er knust og godt blandet.  

2. Tilsæt smeltet kokosolie og appelsinsaft i 

blandingen og rør grundigt. Hav det i en kageform 

og stil på køl i minimum 2 timer 

Cheesecake  
1. Blend alle ingredienserne sammen i en 

foodprocessor (på nær bærrene) til det er en 

ensformig, tyk masse. Hvis den skal være lidt 

blødere, kan du tilsætte mere kokosmælk. Den skal 

være så fast som muligt.  

2. Hav ¾ af kagen i formen over bunden.  

3. I den resterende del tilsætter du bærme og blender 

endnu en gang.  

4. Hav det øverst på kage og fordel det forsigtigt med 

en gaffel for al lave ”swirl” effekten.  

5. Stil i fryseren i minimum 3 timer og server kort tid 

efter den er kommet op. Den kan holde sig i 

køleskabet et par dage.  

dessert Blueberry Cheesecake 1 kage  15 min 2 timer 
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Shake the 

milk. Milk 

the shake. 
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2 dl creamy kokosmælk fra urtekram 

2 spsk. kokossukker fra urtekram 

1 spsk. vaniljepulver fra urtekram 

6 friske, pillede dadler 

20 g groft kokosmel  

2 spsk. honning 

1 dl mandelmælk fra urtekram 

1 dl skyr 

 

1. Blend alle ingredienserne sammen, på nær 

mandelmælk og honning – i en blender eller 

foodprocessor 

2. Hvis du har en ismaskine, kan isen laves i 

denne, ellers kan du fryse blandingen. Husk 

at røre rundt 1 gang i timen indtil den er 

helt frosset.  

3. Tag den færdige is i en blender og blænd 

med mandelmælk og honning. Server 

straks, og top gerne med lidt karamelsovs 

og friske bær 

Kokos Milkshake dessert 15 min 1 portion 
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You can 

never make 

enough  



30 
 

  

2 dåser kikærter fra urtekram  

5 fed hvidløg 

½ friskpresset citron  

1 spsk. Thain fra urtekram  

1 dl kokosolie fra urtekram (flydende) 

1 tsk. Salt fra urtekram 

½ tsk malt spidskommen fra urtekram  

Lidt frisk persille 

1. hav alle ingredienser i en 

foodprocessor og bland godt 

til det er en tyk, ensformig 

masse 

2. top med lidt frisk persille 

Hummusen smager godt som 

tilbehør til tapas, eksotiske retter 

eller som smørepålæg på en skive 

stenalderbrød.  

Hummus snack 5 min 5 dl 
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Hvad betyder din kost under graviditeten 
 

Når du er gravid, skal du sørge for at få optimal ernæring for dig og din ufødte baby. Et kosthold der er 

usundt, kan give dig komplikationer og sætter dig i risiko for at udvikle graviditetsbetinget sukkersyge.  

Især skal du sørge for at holde dit blodsukker stabilt, holde dine energiniveauer intakt og sørge for at 

fylde op på vitaminer og mineraler som spiller en rolle for korrekt fosterudvikling og generel sundhed. 

Sørg for at spise ofte. Sørg for at spise varieret. Sørg for at spise mad der har mest næring per gram. 

Sørg for at spise vitamin og mineral-tilskud efter aftale med egen læge.  

Vil du vide mere om hvordan din ernæring påvirker din – og din babys sundhed, kan du læse mere om 

det på vores hjemmeside  

Www.mariadior.dk 

http://www.mariadior.dk/
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This is just 

genius  
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1 rødkål 

4 tomater, skåret i tern  

1 agurk, skåret i tern 

1 rødløg, finthakket  

2 portioner hummus – se opskrft 

4 spsk. Creme fraish  

1 pk. nutana falaffelmix fra urtekram 

2 avocado 

200 gr ruccula  

2 håndfuld belugalinser fra urtekram 

Saften af ½ lime 

En lille sjat avocado olie fra urtekram  

 

1. Kog linserne efter posens anvisning. 

Lad de gerne ligge i blød natten 

forinden.  

2. Skyl alle grøntsager grundigt og riv 4 

store blade af din rødkål fra til at 

fungere som pita.  

3. Klargør fallafel mixen ved pakkens 

anvisninger 

4. skær tomat, agurk og rødløg i små tern 

og pres limejuice over. Tilsæt 

eventuelt salt og friskkværnet peber.  

5. Skær avocadoen i strimler 

6. Hav alle ingredienser i rødkål bladene 

og tilsæt lidt avocado olie. Nyd mens 

fallaflerne og linserne stadig er lune!  

Rodkals Kebab aftensmad 15 min 2 portioner 
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Antioxidants,

Enter my 

body  
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4 dl mandelmælk – dream fra urtekram  

1 spsk. superfood mix green fra 

urtekram  

1 spsk. lucuma fra urtekram  

1 måleske valleprotein fra urtekram  

1 pose frosne bær mix – hindbær, 

blåbær, brombær 

200 g frisk spinat  

1 spsk. chia white fra urtekram  

2 spsk kokosmel  

 

1. Blend alle ingredienser 

sammen i en blender. 

Tilsæt eventuelt mere 

mandelmælk efter ønsket 

konsistent.  

Berry Symphony 
smoothie 10 min 2 portioner 
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Avocado 

madness  
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  Avocadoburger 
2 store formodne avocado 

2 håndfulde røde quinoa fra urtekram 

1 dåse kidneybønner fra urtekram  

2 store sødekartofler, skrællet og skåret i tern 

2 spsk. sesamfrø  

2 spsk. mandelmel  

Rødbedespirer  

1 spsk. Karry fra urtekram  

1 tsk. stødt kardemomme fra urtekram 

2 dl rice and quinoa milk fra urtekram 

2 spsk. mango/curry sovs fra urtekram  

1 spsk. kokosolie 

5 dl vand  

2 fed hvidløg, finthakket 

Chilipot 
1 dåse kidneybønner fra urtekram  

1 dåse koksmælk fra urtekram  

1 tsk gurkemeje fra urtekram  

1 tsk ingefær fra urtekram  

1 gulerod, skåret i skiver  

1 rød peber, skåret i tynde strimler  

1 gul løg, finthakket  

2 fed hvidløg, finthakket  

Saften af ½ lime  

Hindbær  

Frisk ruccola eller feldsalat som tilbehør 

 

Avocadoburger 
1. Kog op quinoaen efter posens anvisninger 

2. I en gryde har du 1 spsk. Kokosolie, sødekartofler, 

hvidløg, sesamfrø, mandelmel, karry, kardemomme, 

vand og kidneybønnner 

3. Lad retten koge under låg til kartoflerne er bløde (ca 

15 min). Rør ofte rundt. Når kartoflerne er færdige, 

skal der ikke være mere vand i gryden.  

4. Tilsæt rice and quinoa mælk samt den færdig kogte 

quinoa i gryden. Smag til med salt og peber. Lad det 

simre i 5 minutter 

5. Skær avocadoen i 2 halve og form grydeblandingen til 

deller – der er til ca 4 deller.  

6. Læg de i mellem avocadoen og top med 

rødbederadiser og en god ske mango/curry sovs 

Chilipot  
1. Hav alle ingredienser i en gyde og kog op i ca 8 min, til 

alle ingredienserne er bløde og godt blandet. Pynt 

med hindbær og friske ruccola.  

aftensmad 15 min Avocadoburger med Chilipot 2 portioner 
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Pancakes 

baby! Just 

give me 

pancakes  
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1. Pisk æg og kefir til de er godt skummet  

2. Tilsæt alle tørvarer lidt efter lidt, 

sammen med halvdelen af mælken  

3. Rør det hele grundigt i høj hastighed så 

det skummer.  

4. Tilsæt resten af mælken og rør yderligere 

5. Varm en stegepande til middels varme og 

steg pangekagerne til de er gylne på 

begge sider 

6. Fyld med skyrcreme og karamelsovs og 

friske bær eller topping af eget valg  

4 æg  

1 l mandel eller kokosmælk fra urtekram  

3 dl tapiokamel  

½ dl kokosfibermel  

½ dl mandelmel 

2 spsk kokosmel (groft) 

1 spsk baobab  

1 spsk vaniljepulver 

2 spsk chiafrø 

1 tsk safran  

1 tsk natron fra urtekram  

1 dl kefir  

1 tsk kardemomme  

morgenmad Dreamy Pancakes 8 pandekager 20 min 
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www.mariadior,dk  
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Gratis Madplaner og Inspiration 

Hent det på Hjemmesiden 
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Porridge 

makes the 

morning 

shine  
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1 pk. chia/kokos grød fra urtekram  

2 dl kokosmælk  

1 rødbede skåret i små tern 

1 spsk. honning fra urtekram  

1 spsk. vaniljepulver fra urtekram  

1 granatæble 

2 spsk. kokossukker fra urtekram  

2 dl vaniljeskyr 

 

1. Lav chiagrøden efter posens 

anvisninger  

2. Kog rødbeden op til den er mør, hæld 

vandet fra og tilsæt kokosmælk 

3. Tilsæt så kokossukker og honning og 

kog i yderligere 2 minutter på høj 

varme hvor du rører hele tiden. 

4. Lad det køle af over natten sammen 

med grøden i køleskabet 

5. Bland vaniljepulver og vaniljeskyr med 

rødbede mælken til det er helt jævnt.  

6. Top det over grøden og nyd!  

Chia Kokos grod med Rodbedeskyr 
morgenmad 1 portion 10 min Over natten 
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Spice up 

your life  
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Pita  
80 g tapioka stivelse  

45 g kikærtemel fra urtekram  

1 æg  

70 g mandelmel fra urtekram  

10 g kokosfibermel fra urtekram 

120 g vand 

1 tsk. bagepulver fra urtekram  

1 tsk. salt fra urtekram  

1 tsk. løgpulver  

  

Tikka Massala i Pita aftensmad 45 min  4 portioner 

Fyld  
4 spsk. rødbede hummus (hummus fra opskrift, hvor der er 

tilsat ½ kogt rødbede i opskriften) – kan også købes færdig 

lavet 

4 kyllingebryst  

1 cm ingefær  

1 tsk gurkemeje fra urtekram 
2 tsk. koriander fra urtekram 
1. tsk. kommen fra urtekram 
1 spsk. Garam masala 
1 knivspids kardemomme fra urtekram  
1 knivspids cayenne peber fra urtekram 
60 ml kokosolie fra urtekram  
80 gr usaltet smør (delt i 30 gr og 50 gr).  
1 gul, finthakket løg 
4 fed hvidløg, finthakket  
1 dl flødeskum  
1 spsk. kokossukker fra urtekram 
1 tsk. paprika fra urtekram 
4 dl vand  
 4 spsk. raita – se opskrift  
Grøntsager efter eget valg – ca 400 g  
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Pita  
1. Forvarm en pande til medium varme og hæld lidt olivenolie på.  

2. Miks alle ingredienser sammen grundigt. Massen bliver tyk, flydende.  

3. Fyld en øse med røren på panden og fordel det i cirkler så det næsten 

dækker hele stegepanden. Vend pitaen når deigen begynder at boble. 

Steg den anden side i ca 1 minut.  

4. Fortsæt processen indtil al deigen er brugt.  

Fyld  
1. Forvarm ovnen til 180 grader  

2. I et ovnfast fad, har du vand, tomater og kyllingefileter. Sæt det ind i 

ovnen i 10 minutter på midterste rille.  

3. Tilsæt olie og smør på en pande på medium varme. Når smørret er 

smeltet tilsætter du løg og hvidløg, ingefær og salt   

4. Rør godt rund i 5-7 minutter, derefter tilsætter du resten af 

krydderierne.  

5. I en anden pande steger du smør med kokossukker i 3 minutter på høj 

varme.  

6. Hav sovsen i en skål og blend det med en stavmixer til det er flydende.  

7. Tag kyllingen ud, og tilsæt nu sovs, sukkersmør og flødeskum. Rør det 

godt rund inden du sætter fadet ind i gen i yderligere 10 minutter – til 

kyllingen er færdig  

8. Fold pitapandekagerne sammen og tilsæt grøntsager, tikkamasala med 

kyllingebryst, hummus og raita. Nyd mens det er varmt. 

Tikka Massala i Pita 45 min  4 portioner aftensmad 



48 
 

  



49 
 

 

 

 

  

Frozen 

yoghurt 

bites  
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2 dl urtekram granola – chrunchy aronia  

6 dl vaniljeskyr 

1 pose frosne hindbær 

1 spsk. honning  

2 spsk. kokosolie - smeltet 

 

1. Hav smeltet kokossmør i en bolle sammen med 

granolaen, rør det godt rundt 

2. I 12 muffins forme hælder du granola blandingen i 

bunden  

3. 4 dl skyr lægges over granolaen 

4. Kog op hindbær med 1 spsk. honning. Rør godt 

rundt så det ikke brænder på 

5. Tilsæt så hindbærrene sammen med resten af skyr 

og bland det let sammen. Top det ovenpå og drys 

eventuelt med lidt ekstra granola.  

6. Sæt de i fryseren i 3 timer. De nydes bedst 5-10 

minutter efter de er taget op fra fryseren.  

Granola Yoghurt Bites Snack 3 timer 1 portion 5 min 
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Hot soup 

on a cold 

day 
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1 blomkål 

4 spsk. karry fra urtekram  

1 tsk. gurkemeje fra urtekram  

1 tsk. ingefær fra urtekram  

1 tsk. salt 

Friskkværnet peber  

4 mynteblade til pynt  

Saften af 1 frisk presset lime  

2 dåser kokosmælk 

1 tsk. paprika fra urtekram  

1 lille håndfuld finthakket koriander 

1 bananskalotteløg, finthakket  

¼ grøntsags bullion  

2 fed hvidløg, finthakket  

1 tsk. salt  

1 dåse kikærter fra urtekram  

30 g smør 

 

1. Skær blomkålen i små bidder  

2. I en stor gryde tilsætter du smør, 

løg og hvidløg. Brun løget i et par 

minutter til de er gyldne.  

3. Hæld kokosmælk, bulion, 

krydderier og koriander i gryden og 

kog op  

4. Blend kikærterne og tilsæt i 

gryden. Rør godt og lad det koge i 3 

minutter 

5. Tilsæt blomkålen og limesaft og lad 

det koge i yderligere 8 minutter.  

6. Smag til med salt og peber og 

server med mynte og limeskiver 

 

Blomkal suppe aftensmad 2 portioner 20 min 
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A nice 

additive to 

a nicer dish  



54 
 

 

  

1 agurk  

1 tsk. sennepspulver fra urtekram  

1 tsk. koriander fra urtekram  

Salt og friskkværnet peber 

1 tsk. Hakket, frisk mynte 

4 dl græsk yoghurt  

1 fed hvidløg, finthakket 

1 tsk. Sennep fra urtekram  

 

1. Fjern kernen af agurken og 

riv tynde skiver af agurken 

på et rivejern.  

2. Bland alle ingredienser 

sammen med den græske 

yoghurt og smag til med 

peber.  

 

Indisk Raita snack 5 dl 10 min 
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Udvikling af opskrifter: Maria Dior 

Find produkter og flere opskrifter på www.urtekram.dk og www.mariadior.dk  
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