
1 uges
madplan til

Gravide
Maria Dior



Kære gravide kvinde,
Her får du 1 uges madplan med

lækker inspiration til
sensommerens aftensmad.

Opskrifterne tager udgangspunkt i
sæsonens friske råvarer.

Velbekomme og god sommer!



Kog op quinoaen efter posens anvisninger
I en gryde har du 1 spsk. Kokosolie,
sødekartofler, hvidløg, sesamfrø, mandelmel,
karry, kardemomme, vand og kidneybønnner
 
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.
 
Tilsæt rice and quinoa mælk samt den færdig
kogte quinoa i gryden. Smag til med salt og
peber. Lad det simre i 5 minutter
 
Skær avocadoen i 2 halve og form
grydeblandingen til deller – der er til ca 4
deller.
Læg de i mellem avocadoen og top med
rødbederadiser og en god ske mango/curry
sovs
 
Chilipot
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.
 

2 store formodnede avocadoer
2 håndfulde røde quinoa
1 dåse kidneybønner
2 store sødekartofler, skrællet og
skåret i tern
2 spsk. sesamfrø
2 spsk. mandelmel
Rødbedespirer
1 spsk. Karry
1 tsk. stødt kardemomme
2 dl rice and quinoa milk
2 spsk. mango/curry sovs
1 spsk. kokosolie
5 dl vand
2 fed hvidløg, finthakket

Aftensmad

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

15 min

Mandag
 2 portionerAVOCADOBURGER

Der er ikke meget klassisk burger over denne avocadoburger. Til
gengæld er den fyldt med velsmag og sunde sager!

Chilipot
1 dåse kidneybønner
1 dåse koksmælk
1 tsk gurkemeje
1 tsk ingefær
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



Rør kødet med løg, ingefær, æg, mælk og
mel.
Smag til med salt og peber.
Bring en gryde vand i kog, form og pocher 6
kødboller. De skal stå lige ved kogepunktet i ca.
10 minutter og flyde i overfladen.
 
Jordnøddesauce:
Skær løg i tern, steg dem bløde i olien, tilsæt
garam masala og så bouillon, kokosmælk og
tomat.
Lad saucen simre i 5 minutter, og rist
jordnødderne på en tør pande. Tag lidt fra til
salaten. Blend resten i saucen, og smag til med
chili, salt og peber.

1250 g. hakket økologisk kalve eller
svinekød, max 10% fedt
2 spsk. fintrevet løg
2 tsk. fintrevet ingefær
1 æg
2 spsk. hvedemel
2 spsk. minimælk
havsalt og kværnet sort peber

 
Jordnøddesovs:
1 skalotteløg
1 tsk. ekstra jomfruolivenolie
1 spsk. garam masala
3 dl grøntsagsboullion
1 dl kokosmælk
2 dl hakkede tomater (fra dåse)
20 g. jordnødder
stødte tørrede chiliflager
 
 
 

Aftensmad

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

30 min

Tirsdag
2 portioner

KØDBOLLER M. JORDNØDDESOVS

Det her er comfort food i en meget lækker og sund udgave. 



Tænd ovnen på 200 grader.
 
Bland hvedemel og speltmel i en skål sammen
med salt. Smuldr ituskåret smør med melet og
tilføj æg og vand. ælt ikke dejen for meget.
Stil dejen på køl, mens du laver fyldet.
 
I en skål piskes creme fraiche, æg, muskatnød,
citronskal, hakket rosemarin, salt og peber. Rør
til sidst tern af gedeost i. 
 
Rul dejen ud til den passer i tærtefadet.
Hæld blandingen i tærteformen og bag den i
ca. 30 minutter.
 
 

125 g hvedemel 
125 g groft speltmel
1/2 tsk salt
125 g smør
1 æg
1 spsk vand

 
Fyld:
4 æg
1,5 dl creme fraiche
1/2 tsk revet muskatnød
skal af 1 øko citron
1/2 rulle gedeost
1-2 kviste rosemarin
2-4 squash alt efter størrelse
Salt og peber

Aftensmad

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

1 time

Onsdag
4 portioner

SQUASH TÆRTE 

I denne skønne madtærte bliver squashen akkompagneret af cremet
gedeost, rosemarin og citronskal. 



Skær skorpen fra brødet, skær brødet i tern
og læg det i blød i vand i ca. 1/2 time.
Blancher de solmodne tomater: skær et kryds i
toppen af tomaterne, put dem i en skål og
hæld kogende vand over. Lad dem stå et par
minutter. Herefter kan du trække “skindet” af. 
Fjern saft og kerner og put tomaterne i
blenderen sammen med brødet.
Tilsæt peberfrugter, agurk (skrællet og uden
kerner), hvidløg, olivenolie. Blend suppen godt
og smag til med eddike, salt og peber. 
Smid et par isterninger i suppen og stil den på
køl i minimum 2-3 timer, til den er iskold.
Resten af brødet skæres i tern og steges
sprøde i olivenolie på en pande. Peberfrugt,
tomat og agurk skæres i bitte små tern.
Server den kolde gazpacho med garniture og
dryp med olivenolie.
 

2-3 skiver af et daggammelt
hvedebrød
1/2 kg solmodne tomater
2 røde peberfrugter
1 grøn peberfrugt
1 stor agurk
1-2 fed hvidløg
1 dl olivenolie
2-3 tsk sherryvineddike eller
balsamico

 
Garniture:
Resten af brødet
Olivenolie
1/4 rød peberfrugt
2 tomater
1/3 agurk
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INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

3 timer

Torsdag
4 portioner

GAZPACHO

Gazpacho er en kold grøntsagssuppe, som, hvis den laves på solmodne
og friske ingredienser, smager skønt på en varm sommerdag.



Opløs gær i vandet, tilsæt salt og olivenolie og
ælt herefter melet ind i dejen. Tilsæt lidt af
gangen. Ælt dejen i ca. 10 minutter, til den er
blank og glat. Del dejen op i 4 og rul til boller.
Drys køkkenbordet med lidt mel og sæt
bollerne til at hæve. Sæt dem ikke for tæt,
da de så vokser sammen. Lad bollerne hæve
til næsten dobbelt størrelse. Det tager ca. 1 1/2
time.
Tænd ovnen på højeste varme, gerne med
enten pizzasten eller bageplade i. 
Når ovnen er godt varm, rulles pizzaerne ud,
smøres med tomatsauce og fyldes med
stykker af mozzarellaost. Når pizzaen er bagt
kommes skinke og oregano på.
 

Dej:
3 dl vand
17 g gær
2 spsk olie
1 tsk salt
100 g Fuldkornshvedemel 
450 g Tipo 00 mel

 
Fyld:
tomatsauce
2-3 kugler mozzarella
2 pakker parmaskinke
frisk oregano

Aftensmad

INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

2 timer

Fredag
4 portioner

PIZZA MED PARMASKINKE

Pizza er bare altid godt. Især når bunden er tynd og sprød. Prøv denne
helt simple variant med parmaskinke. Less is more!



200 g. små aspargeskartofler
koldpresset rapsolie
havsalt
en kvist rosmarin, alternativt en
tsk. tørret rosmarin
200 g. palmekål, grønkål eller
savojkål
ekstra jomfruolivenolie
1 fed hvidløg
¼ tsk. stødte tørrede chiliflager
100 g. grønne bønner
2 stk. lammefilet a ca. 150g
2 tsk. smør
friskkværnet sort peber
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INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

30 min

Lørdag
2 portioner

LAM M. BAGTE
ASPARGESKARTOFLER

En lækker lørdagsret, du nemt kan gange op, hvis der kommer gæster
forbi.

Tænd ovnen på 200 grader
Skrub kartoflerne, dup dem tørre, skær dem i
halve på langs, og gnid dem let med rapsolie.
Giv dem et drys salt, vend dem med
rosmarinnåle, og bag i 20 minutter.
Gør kålen i stand. Er det palmekål eller
grønkål, skal stokken og lidt af bunden skæres
fra.
Skær bladene i mindre stykker, skyl dem, og
slyng dem tørre. Gør bønnerne i stand.
Steg kålen i 1 spsk. olivenolie sammen med
presset hvidløg og chili. Kort tid, men lidt hårdt.
Smag til med salt.
 
Kog bønnerne i letsaltet vand med dryp af
rapsolie – 2-3 minutter.
Dup kødet tørt. Varm 2 tsk. olivenolie op på
panden, kom smør ved, lad det bruse op, og
steg nu kødet ca. 4-7 minutter på hver side,
afhængigt af tykkelsen.
 
Krydr med salt og peber undervejs.
Anret kødet med kål, bønner og kartofler.
 



Rør kødet sejt med salt. Tilsæt resten af
ingredienserne og rør det godt sammen. Lad
farsen hvile i ca. 1/2 time i køleskabet.
 
Lav salaten ved at skære alle grønsager i
passende, mundrette størrelser. Bland det hele i
en skål og smag til med olivenolie, oregano,
salt og peber. 
 
Steg frikadellerne på panden i en blanding af
smør og olie. 
 
 

Frikadellefars:
500 g hakket lamme- eller
oksekød
1 løg
2-3 fed hvidløg
100 g hakkede udstenede
kalamataoliven
2 spsk rasp
1/2 dl mælk
1-2 tsk salt
1 æg
100 g fetaost i små tern
lidt frisk oregano

 
Salat:
4-5 tomater
1 agurk
1 rød peberfrugt
1 grøn peberfrugt
1 glas kalamataoliven
1 rødløg
Fetaost
Frisk oregano
Olivenolie
Salt og peber
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INGREDIENSER FREMGANGSMÅDE

1 time

Søndag
4 portioner

GRÆSKE FRIKADELLER MED 
GRÆSK SALAT

Om søndagen - forhåbentlig efter en lang dag i solen, så er der altså
ikke noget bedre, end at gå ombord i græske klassikere!


