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 7 opskrifter, 
der er gode 

for dine 
smagsløg 

og for 
klimaet



 
 Ditte Ingemann har lavet syv opskrifter 
til dig, der elsker lækker mad og som samtidig 
gerne vil spise klimavenligt. 

Opskrifterne er lavet til en travl hverdag, hvor 
både smag og enkelthed er vigtig. Alle retter har 
et lavt klimaaftryk og indeholder ingredienser, 
der både er til at finde i dit supermarked og til at 
arbejde med i køkkenet.

Opskrifterne er udviklet som en tak til dig, der 
støtter CARE Danmarks arbejde med at hjælpe 
mennesker i verdens fattigste lande med at 
modstå klimakatastrofer.

Ditte Ingemann er ambassadør for CARE Dan-
mark og har tidligere været med CARE på rejser 
til Tanzania og Nepal. Hun er både kogebogsfor-
fatter, madstylist og madskribent. Dittes har et 
bankende hjerte for klimaretfærdighed.

VELBEKOMME!

Få mere inspiration til lækker og klimavenlig af Ditte Ingemann på Instagram - søg efter @ditsen

Ditte Ingemann
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Min klimavenlige uge:

Fyldig kartoffelcurry

Thaisuppe med sprøde grøntsager

Pølseret med rodfrugter

Pakora med yoghurtdip

Falafler med melonssalat

Selleribøffer med pastinakfritter

Efterårssuppe med græskar & tomat

https://www.instagram.com/ditsen/


KLIMAKÆRLIGT KØKKENRÅD:
 
Spis kartofler – de er sunde for dig og 
kloden. Der er virkelig mange gode ting 
at sige om kartoflen; den er en god kilde 
til kostfibre og C-vitamin, skrællen har 
masser af antioxidanter, og faktisk er 
kvaliteten af kartoffelprotein lige så god 
som animalsk protein. Har du rester af 
kogte kartofler, kan de bruges til fx. en 
kold kartoffelsalat, mos dem og brug 
dem i brøddej, som pålæg på rugbrød, til 
biksemad eller som fyld til en æggekage. 

2 søde kartofler, cirka 400 g
2 store hvide kartofler, cirka 400 g
2 spsk olivenolie
2 spsk mediumstærk karrypulver
1 tsk kanel
2 tsk chiliflager
4 fed hvidløg
1 løg
2 spsk olivenolie

2 tsk hel spidskommen
2 peberfugter
1 dåse kokosmælk
1 dl vand
saft fra 1 lime
150 g frossen spinat
1 tsk ahornsirup, sukker 
eller honning
salt og peber

Tænd ovnen på 225 grader, varmluft. Skræl kartoflerne, og skær dem ud 
i små tern. Vend dem med olivenolie, karry, kanel og chiliflager, og fordel 
ternene i et ildfast fad. Bag dem i den varme ovn i cirka 30 minutter – rør 
gerne undervejs.

Hak hvidløg og løg helt fint, og svits det i olie sammen med hel spids-
kommen, salt og peber i en stor, dyb pande. Skær peberfrugterne ud i 
tynde strimler, og tilsæt dem til panden – svits i yderligere 3-4 minutter. 
Tilsæt nu kokosmælk, vand, limesaft, frossen spinat og ahornsirup, og 
lad det hele simre under låg ved middelvarme i cirka 15 minutter. Når 
kartoffelternene er bagt møre, kommes de op i panden til de øvrige 
ingredienser og simrer med i cirka 5 minutter, hvorefter retten smages 
til med salt, peber, lime og evt. mere ahornsirup og/eller chili. Retten kan 
spises sammen med kogte ris eller brød.

Fyldig 
kartoffelcurry 

4 
Personer
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2 tsk mørk sesamolie 
15 g ingefær, finthakket
2 fed hvidløg, finthakket 
2 spsk rød karrypasta
6 stængler forårsløg, skåret 
i skiver 
120 g bambusskud
2 gulerødder, i små tern 
2 dåser kokosmælk
saft fra 1 lime
ca. 4-5 dl bouillon 
1 spsk fiskesauce

Topping:
radiser, i tynde skiver 
evt. rød chili

Dette er en mild og let suppe. Vil du gerne have en mere fyldig og 
mættende suppe, kan du tilsætte fx nudler, rejer, torsk, kylling eller flere 
grøntsager. 

Varm olie op i en gryde, og svits ingefær, hvidløg og karrypasta i ca. 2-3 
minutter. Tilsæt forårsløg, bambusskud, gulerødder og kokosmælk, og 
lad suppen koge op. Tilsæt limesaft, bouillon og fiskesauce, og smag 
suppen til. Tilsæt evt. en smule sukker. Servér suppen med radiser 
skåret i tynde skiver og et drys chili.

Thaisuppe 
med sprøde 
grøntsager
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TIP:
 
Du kan sagtens udskifte pastinakker 
med fx persillerødder, kartofler eller 
knoldselleri, eller evt. et mix.

6 gode kyllingepølser
4 pastinakker
2-3 gulerødder
1 rødløg
2 spsk smør
2 tsk paprika
2 spsk tomatpuré

2 dl piskefløde 
ca. 3 dl mælk 
4 spsk ketchup 
salt og peber

Pynt:
frisk timian

Skræl og skær pastinakker og gulerødder i små tern. Skær pølserne ud 
i skiver á 0,5-1 cm. Pil og hak løget. Varm smør op i en sauterpande og 
svits løget i ca. 1 min. Tilsæt paprika, pølser, pastinak og selleri, og lad det 
svitse med i ca. 6-8 min indtil det hele bliver gyldent.

Skru ned til jævn varme og tilsæt tomatpuré, fløde, mælk og ketchup, og 
vend det hele godt sammen. Lad retten simre i 25-30 min. eller til rod-
frugterne er møre – smag til med salt og peber. Servér retten med friske 
urter og en sprød salat til, fx en kålsalat.

Pølseret 
med rodfrugter 

4 
Personer



TIP:
 
Skal det være mere spicy? 
Du kan sagtens bruge andre typer dip fx 
chutney eller en sød chilisauce.

200 g squash
200 g blomkål
1 rødløg
2 tsk hele spidskommen 
1 tsk fennikelfrø
1 tsk chiliflager
1 tsk havsalt
½ bdt koriander 
ca. 3-3,5 dl vand 

300 g kikærtemel 
olie til stegning

Dip:
4 dl græsk eller tyrkisk yoghurt 
2 fed hvidløg
½ bdt koriander 
saft fra 1 lime 
salt og peber

Skær squash og blomkål ud i små tern, og hak løget fint. Kom det i en 
skål med krydderier og koriander. Rør vand og kikærtemel sammen i 
en anden skål til en dej, vend grøntsagerne rundt i dejen. Varm olie op i 
en stor pande, og steg små “deller” af grøntsagsblandingen, indtil de er 
sprøde og gyldne på begge sider.

Rør yoghurt sammen med revet hvidløg og hakket koriander, og smag 
dippen til med limesaft, salt og peber. Servér de lune pakora’er med 
yoghurtdip.

Pakora 
med yoghurtdip

4 
Personer
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200 g kikærter, tørrede 
5 fed hvidløg
1 rødløg
1 spsk tahin
2 tsk spidskommen
2 tsk koriander 
saft fra ½ citron 
2 tsk bagepulver
1 håndfuld bredbladet persille 
salt og peber
evt. chili
olie til stegning

Salat:
400 g vandmelon, ca. ½ melon 
200 g cherrytomater
1 rødløg
1 håndfuld mynte
75 g feta
tsk nigellafrø/jomfru i det grønne

Creme:
2 spsk lys tahin
6 spsk yoghurt naturel 
saft fra ½ citron
1 fed hvidløg
1 spsk olivenolie 
salt

Læg kikærterne i blød i rigeligt vand natten over, ca. 12-20 timer. Hæld 
vandet fra og skyl kikærterne godt i koldt vand. Kom dem i en foodpro-
cessor sammen med de øvrige ingredienser til falaflerne og blend det 
hele godt sammen til en fars. Hvis blandingen virker for tør, så tilsæt 1-2 
spsk vand. Kom rigeligt olie i en dyb pande og varm det godt op. Form 
små aflange frikadeller af farsen, ca. 18 stk. Steg falaflerne i den varme 
olie i ca. 2-3 minutter på hver side, indtil de er gyldne og sprøde.

Skær vandmelon ud i små tern eller lav kugler med et parisiennejern 
og kom dem i en skål. Halver cherrytomaterne og kom dem i skålen. 
Pil rødløget og hak det og mynte fint og vend det i salaten. Smuldr feta 
henover og drys til sidst med nigellafrø. Rør tahin godt sammen med 
yoghurt, citronsaft, fintrevet hvidløg og olivenolie til en dressing og smag 
til med salt.

Server de lune falafler med melonsalat og tahincreme.

Falafler 
med melonssalat

4 
Personer
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Fritter:
500 g pastinakker
2 spsk olivenolie 
havsalt
1 tsk paprika
1 tsk hvidløgspulver

Bøffer::
1 knoldselleri
1 æg
1 dl rasp
salt og peber 
olie til stegning

Skræl pastinakkerne og skær dem ud i lange tynde fritter. Vend dem 
med olie og krydderier og spred dem ud på en bageplade med bagepa-
pir. Bag dem i ovnen ved 225 grader varmluft i ca. 20-30 minutter – vend 
dem undervejs og sørg for, de bliver sprøde og gyldne, inden de tages ud 
af ovnen.

Rens og skræl sellerihovedet. Skær det ud i 4 store skiver med en 
tykkelse på ca. 1 cm. Kog skiverne i letsaltet vand i ca. 3-4 minutter, så 
de bliver en anelse møre. Slå ægget ud i en skål og pisk det sammen, 
og kom rasp i en anden skål sammen med salt og peber. Vend seller-
iskiverne i æg og dernæst i rasp. Steg skiverne i olie på en varm pande, 
indtil de er sprøde og gyldne, ca. 4-5 minutter på begge sider.

Server selleribøfferne sammen med pastinakfritter og evt. remoulade.

Selleribøffer 
med 

pastinakfritter
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600 g hokkaido eller anden 
type græskar
 1 rødløg
3 fed hvidløg
2 tsk rød karrypasta 
2 spsk olivenolie
1 ds flåede tomater
1 tsk stødt spidskommen 
1 tsk gurkemeje
4 dl kokosmælk 
salt og peber

Skær skrællen af græskaret, fjern kernerne, og skær kødet ud i små 
tern. Hak løg og hvidløg groft, og svits det i olivenolie i en gryde. Tilsæt 
græskar og rød karry. Svits det hele et par minutter under omrøring. 
Tilsæt spidskommen og gurkemeje, og rør godt rundt. Tilsæt flåede 
tomater, og lad det simre i 25-30 minutter. Blend derefter suppen, til den 
er helt glat og ensartet.

Varm græskarsuppen igennem, tilsæt kokosmælk, og smag til med salt 
og peber - evt en smule limesaft.

Top suppen med granatæblekerner, små tern af æble, croutoner, ristede 
nødder, kerner eller fx et drys dukkah.

Efterårssuppe 
med græskar 

& tomat
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Tak fordi du stopper sult blandt mennesker ramt af 
klimaforandringer. I Asien betyder enorme regnskyl, 
storme og oversvømmelser, at millioner af mennesker 
må se deres hjem og livsgrundlag blive skyllet væk i 
vandmasserne. Og på det afrikanske kontinent sveder 
ekstrem tørke livet ud af afgrøderne og det rene drikke-
vand fordamper som dug for solen. Særligt kvinder og 
børn sulter.

Ved at spise klimavenligt og støtte CARE er du med til 
at bremse klimaforandringerne.

CARE arbejder sammen med de lokale samfund om 
klimatilpasning, uddannelse og hjælp til selvhjælp. 
Vi yder akut nødhjælp, når klimakatastrofen rammer. 
Og vi er til stede både før, under og efter katastrofen.

Tak fordi du gør det muligt! Du kan læse mere om 
CARE Danmarks arbejde på www.care.dk

https://care.dk/

