
Kryds og tværs VoresMad.dk 
– Passer også til madkassen

Fra næse til hale

Muuh, mææh og mange �ere lyde er en uundværlig 
del af landbruget. Det kan du se, føle og lugte meget 
mere til på et stort antal danske gårde. Tilsvarende er 
mad en uundværlig del af hverdagen, og vil du gerne 
vide mere om, hvordan du kan koble gårdbesøget 
med hverdagen, kan forbrugersitet VoresMad.dk 
guide dig på vej.

• VoresMad.dk indeholder over 1.100 opskrifter, som 
er gennemtestet af eksperter fra vores afdeling med 
speciale i mad, måltider og ernæring, men også af 
almindelige forbrugere, hvilket er prioriteret for at 
sikre at opskrifterne er i øjenhøjde.  

• Energifordeling og -indhold er prioriteret, så næsten 
alle opskrifter indeholder en oversigt, der gør det let 
for dig at sammensætte din kost, som du ønsker.

• Prøv at søge på kategorien “Sund hverdagsmad”, 
der giver mere end 400 forskellige opskrifter. Eller 
på “6 om dagen” og få over 100 opskrifter, der alle 
indeholder minimum 200 gram frugt og grønt per 
person. Der er talrige kategorier. Find dem på 
VoresMad.dk.

• Madpakker er et helt kerneområde for sig. Prøv at 
søge på kategorien “Madpakker” og få mere end 70 
forskellige opskrifter at vælge imellem.

• VoresMad.dk indeholder et kæmpe udvalg af 
opskrifter i børnehøjde, så de små også kan være 
med. Søg eksempelvis på kategorierne “Børnefavo-
ritter”, “Børnefødselsdag”, “Min maddag” eller 
“Mad til børn i alderen 0-2 år”.  

• Du har også mulighed for at tilmelde dig Opskrift-
service, så du får den nyeste inspiration til sæsonens 
opskrifter krydret med relevant info om mad og 
events.

• Alt på VoresMad.dk er gratis.
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Madpakke til børn 3-6 år
Tilberedningstid: Ca. 15 min

Ingredienser (1 barn)
1 fuldkornsbolle, ca. 50 g – helst med Fuldkornslogoet 
1 tsk mayonnaise 
Evt. 2 salatblade 
3 tynde skiver stegt �æskesteg uden fedtkant men gerne 
med tilhørende svær 
¼ avocado 
½-1 tsk citronsaft 
Salt 
3 skiver agurk 
½ gulerod 
5 mandler 
1½ dl skummet- eller minimælk 

Flæk bollen og smør mayonnaisen på brødet. Læg evt. 
salatblade over. Fordel kødet og sværene over. Mos 
avocadoen og smag til med citronsaft og krydr med 
lidt salt. Fordel det over kødet. Læg agurkeskiver over 
og læg toppen over. Pak bollen ind i plastfilm. Skær 
guleroden i stave og pak også de øvrige ting ind enten 
i plastfilm eller i små bokse. Pak det hele i en 
madkasse.

Flæskestegs-
sandwich 
med fuldkorns-
bolle 

Tørrede 
vindruer 

Uhyrlig

Længe ...

Før hed EU ...

Store 
agurker

En TV-kigger

Verdensdel

Efter S

Før F

Efter K

Rædsel

‘Os’ på 
engelsk

Tykt-
�ydende 
mælkeprodukt

Saft og 
kraft

Folk fra 
Irland

Skrev 
‘Svinedrengen’ 
(efternavn)

Ikke kold

T

Efter D

... for mad!Pigenavn

Ret med frugt 
og gris

Går i skole

Stryger 
kærligt

2×

Æg 
på tysk



Flæskesteg med råmarinerede 
squash med sværcroutoner
Tilberedningstid: Ca. 1½ time

Ingredienser (4 personer)
800 g svinekam med svær og uden ben 
¾ spsk groft salt 
Peber 
1-2 laurbærblade 
1 løg 

Sauce 
2-3 dl sky 
1½ spsk hvedemel 
2 spsk balsamico eller frugteddike 
Evt. 1 spsk ribsgelé 
Saucekulør 

Råmarinerede squash med sværcroutoner 
6 skiver svær med max 1-2 mm fedtkant 

½ groft baguette eller lignende, ca. 150 g 
1 fed hvidløg 
1 squash, ca. 350 g 
½ citron 
1 spsk olie 
Ca. 50 g rucola eller spæde salatblade 

Tilbehør
750 g karto�er

Energifordeling og -indhold pr. person
hvis stegen spises uden fedtkanten 
Protein   32%
Kulhydrat   40%
Fedt   28% 
2500 kJ – 595 kcal 

Rids sværen helt ned til kødet med en ½ cm’s mellemrum – undgå at 
ridse i selve kødet. Hvis slagteren har ridset sværen, så gå den efter, da 
det især kan knibe med dybe ridser i siderne. Drys sværen med salt. 
Vær omhyggelig med at få salt ned mellem alle sværene. Krydr kødet 
med salt og peber. Stik laurbærbladene i stegen. Hæld 3 dl vand i en 
lille bradepande, læg løg i skiver i vandet. Læg en rist over. Læg kødet 
på risten. Læg evt. sammenkrøllet stanniol under kødet, for at få 
sværen til at ligge så vandret som muligt. Stik et stegetermometer ind 
midt i kødet. Stil stegen midt i en kold ovn. Tænd ovnen på 200 grader. 

Skær de ekstra skiver svær i 1 cm store stykker. Drys med lidt salt og 
læg dem enkeltvis i en stanniolbradepande eller lignende. Stil den i 
ovnen ved siden af �æskestegen og steg til sværene er helt sprøde, og 
fedtet er smeltet af. Vend sværene et par gange under stegningen. Læg 
dem på køkkenrulle nogle minutter, når de er færdigstegte. 

Steg stegen til centrumtemperaturen er 55 grader. 
Hvis sværen er sprød: Fortsæt stegningen ved 200 grader, indtil 
centrumtemperaturen er 65 grader. 
Hvis sværen ikke er sprød: Skru ovnen op på 250 grader, indtil centrum-
temperaturen er 65 grader. Hold øje med at sværen ikke bliver for mørk. 

Kog karto�erne og pil dem. 

Tag stegen ud af ovnen og hæld skyen fra. Si skyen op i en gryde og 
skum fedtet fra. Der skal være 2-3 dl sky – spæd med vand hvis der 
mangler væske. Ryst melet ud i ca. ½ dl vand og rør det i skyen. Tilsæt 
balsamico. Kog saucen igennem ca. 5 minutter under omrøring. Smag 
til med salt, peber og evt. ribsgelé. Giv saucen lidt kulør. 

Skær brødet i meget tynde skiver. Gnid skiverne med hvidløg. Læg 
brødet i ovnen og rist det sprødt. Tag brødet ud af ovnen. Skræl 
squashen med et julienne-rivejern eller en karto�elskræller. Vend 
squashen i 2 tsk citronsaft, olie, salt og peber og lad det trække 15 
minutter. Hæld væden fra squashen og vend rucolaen i. Drys med svær 
og brød og server straks. 
Skær sværene af �æskestegen. Skær fedtet af mellem svær og kød og 
kasser fedtet. Skær kødet i tynde skiver og pynt med sværene.

Her er mad-huskespillet, der får tænderne til at løbe i vand. Prik de runde brikker ud, så I har to af hver. Kender I 
rækkefølgen på de seks trin fra stald til køkken? Hvilket dyr gemmer sig bag alle prikkerne? Hvem knækker krydsords-
nødden? Og hvem samler æsken, så brikkerne har et sted at være til næste gang I vil lege med maden? 
Ja vi spørger bare!
 
God fornøjelse til store og små
Landbrug & Fødevarer

Spis 
min gris...

Må man lege 
med maden?

Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.  
Tel. 3339 4000  •  aabentlandbrug@lf.dk


