
 

 

 
madplanen med masser af flydende grønsager  

til 2 voksne og et  lille barn 
 

Grønsager 
• 6 tomater 
• 1 bundt forårsløg  
• 1 bundt porre 
• 1 bundt blegselleri – du kommer til at have noget tilovers, så dem må du spise som 

snaks til aftensmaden med noget dip, så køb også en dip, som du kan lide 
• 1 net løg, rødløg, skalotteløg og hvidløg – du kommer også til at have noget tilovers 

her, men det hører også til i basislageret, dvs. at du nok får dem brugt på et andet 
tidspunkt 

• En blomkål 
• Et stort bundt kruspersille 
• 2 økologiske citroner 
• 2 lime 
• 1 able 
• 1 lille pose kartofler  
• 3 stanger citrongras – de kommer i bundter af 3  
• 1 stort bundt korianer 
• 15 hvide champignon – en bakke 
• 2 store hvide asparges 
• 1 bakke karse 
• Ingefar – du skal kun bruge meget lidt, hvis du ikke kommer til at bruge resten, så 

lad vare med at købe det. Vi bruger en del af det.. 
 
 
 
 
  

Frank W. Geppert




Mejeri 
• En lille bakke creme fraiche - her kommer du heller ikke til at bruge det hele, så 

køb en chokoladekage hos bageren til dessert eller bag selv. Jeg bruger gerne 
resten af creme fraiche, når jeg laver rørag 

• 1 lille portion skyr – her kommer du heller ikke til at bruge det hele. Vi spiser det til 
morgenmad. Hvis du ikke kommer til at bruge skyr, så lad vare med at købe det. Brug 
i stedet for 4 spsk af creme fraichen til hønsesalaten 

• Et helt stykke parmesan – de er typisk på 200 gr. Og du skal kun bruge 100. Det kan 
holde sig lange i køleskabet, og du laver sikkert pasta inden det bliver for gammelt 

• En pakke stegeflask 
• 1 liter sødmalk – der kommer til at vare noget tilovers, men jeg regner med at I får 

den drukket 
• En pakke smør 

 
Kød & fisk 

• Filet af noget fisk, som du kan lide og ved, hvordan du tilbereder – da det ikke står i 
opskriften. Det er tilbehør til den bagte blomkål.. 

• 400 gr. Hakket oksekød med 8-12 procent fedt 
• 8 -10 kammuslinger , en pakke på frost 
• 3 stk kyllingebryst – med mindre du selv laver hønsefonden 
• Et lille stykke bacon 

 
Andet 

• 2 dåser rigtig gode flåede tomater – jeg køber gerne italienske 
• En pose mandler – du kommer ikke til at bruge dem alle. Men prøv at salte og bage 

resten i ovnen 
• 1 flaske fiskesauce – hvis du ikke laver asiatisk inspireret mad så tit, så lad vare 

med at købe det. Suppen bliver også god uden.  
• 1 dåse kokosmalk 
• 1 pose agnudler – du kommer kun til at bruge ca. halvdelen. 
• 1 liter hønsefond – med mindre du selv laver den 
• 1 lyst bryd – med mindre du selv bager det. Du skal bruge en tyk skive, men jeg 

regner med, at du køber det til morgenmaden en af dagene og så gemmer den ene 
skive 
 

Basisvarer, som jeg regner med at du har 
• Salt og peber 
• Oliven olie 
• Ag 
• Tørret timian 
• Eddike 
• Sukker 
• Mel 
• Karry 
• Mayonnaise 
• rugbrød 


