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Forord
Valde Viking, bersærker Børge og Lars lut har været på mange vikingetogter – de tager til de
fjerneste egne af verden for at plyndre og røve og på deres seneste togt bragte
havstrømmene dem fra Skandinavien til det sydlige Europa, Mellemøsten, Asien og helt over
på den anden side af Atlanten til Amerika. Men da vindene igen blæste mod nord, var der
andet end guld, sølv og glade vikinger om bord. For Valde Viking og hans vikinger elsker
mad og bragte nye opskrifter og ingredienser med hjem som en del af deres erobrede skatte.
På Aros-lejren vil de 3 gæve vikinger derfor dele deres bedste madoplevelser, fra de
forskellige verdensdele de besøgte, med os. Men de 3 gæve vikinger er ikke helt enige om
hvilken mad der er bedst – Valde Viking ku’ leve af linsesuppe, bersærker Børge er vild med
ninja forklædte kung-fu rejer og Lars lut bliver blød i knæene når menuen står på grød med
lækker krydret chutney.
Så for at undgå mytteri blandt de 3 gæve vikinger har vi ladet dem bestemme flere opskrifter
og I kan som gruppe/ gren / patrulje vælge hvilken af de spændene retter, som I vil prøve
kræfter med på lejren. Fælles for dem alle er, at de er sunde og nærende, proppet med lækre
grøntsager og velsmagenhed, der giver jer styrke til de mange udfordringer og oplevelser
Aros-lejren byder jer.

Det er lejrens målsætning at lave 100% økologisk og bæredygtig mad. Opskrifterne er
udviklet med øje for dette. Der er brugt råvarer som er i sæson, men der kan alligevel godt
forekomme udskiftninger, af enkelte råvarer på lejren.

Gruppens forberedelser inden
Aros-lejren

Mælkekasse-guide
- Til madudlevering
•
•

•

•

Hver gruppe skal medbringe skoldede mælkekasser til lejren
Mælkekasserne skal være mærkede som på billedet
o Et lamineret A5 ark stripses på kassen i top og bund. Der skal være følgende
oplysninger:
§ Gruppenavn
§ Gren eller patrulje
§ Antal spejdere
§ Kassenummer
Antal kasser?
o Dette afhænger af, hvordan I bestiller maden. Hvis I kun bestiller i grene, skal der
være én kasse pr 10 mand.
o Hvis I bestiller i patruljer, skal der være én kasse pr patrulje.
o Fx Gruppe Gulerod bestiller mad til 15 juniorer og 3 trops- og roverpatruljer af hver 8
mand. De skal derfor have følgende med:
§ 2 juniorkasser – de får nummer 1/2 og 2/2
§ 1 kasse pr trop- og roverpatrulje, i alt 3 kasser.
På lejren vil maden blive udleveret i kasserne. Disse skal returneres , rengjorte, til
madudleveringen, umiddelbart efter madlavning og før næste programpunkt.

Udstyr i køkkenkassen

Følgende er en liste over standardudstyr i patruljekassen.
• Grydesæt med 3 gryder og 1 pande
• Bålhandsker
• Vanddunk
• 2 opvaskebaljer
• 2 opvaskebørster
• Grydesvampe
• Rens-let
• Sulfo
• Sølvpapir
• Fryseposer, evt. med lynlås
• Skærebrædder
• Knivsæt
• Urteknive
• Kartoffelskræller
• Rivejern (groft og fint)

• Dørslag eller en sigte
• Skålesæt
• Litermål
• Mug
• 2 tallerkner
• 1 dåseåbner
• 1 teske og 1 spiseske
• grydeskeer
• Øse
• Piskeris
• Paletkniv
• Evt. Æggedeler
• Evt. hvidløgspresser

God lejrhygiejne

- Fordi det ikke er fedt at have racer-mave med 200 andre!
• Vask hænder før du går i gang. Brug to
baljer. Ligesom når I vasker op. En til at tage
det grove og en til at dine hænder bliver
rene. Husk sæbe.
• Vask hænder når du begynder på noget nyt.
Fx når du har skrællet gulerødder eller slået
æg ud og så skal røre en dressing.
• Vask skærebræt og kniv grundigt efter at du
har arbejdet med råt kød, fjerkræ og rå fisk.
• Varm vand og brug opvaskemiddel til
opvasken. Det er en god ide at gøre det
inden i spiser.
• Man må IKKE hente varmt vand, eller vaske
op, på toiletterne.
• Stil ikke maden på jorden! Jordbakterier kan
ikke koges ud.
• Gennemsteg hakket kød, fisk og fjerkræ. Når
man stikker i kødet skal saften være klar og
ikke lyserød.
• Læg aldrig det stegte kød eller fisk tilbage på
det fad, der har været brugt til det rå kød, for
der kan være bakterier tilbage på fadet
• Vask og skyl grøntsager og krydderurter i
koldt vand til de er fri for jord og sand.
s

• Brug rene karklude og skift dem ud dagligt
eller når der er kommet rå kødsaft eller jord
på.
• Læg kun rengjorte ting tilbage i jeres
patruljekasse.
• Aflever ubrugte madvarer tilbage til
madudleveringen, i ren emballage.
• Rengør mælkekassen til madudleveringen,
når I vasker op.

God lejrhygiejne

- Fordi det ikke er fedt at have racer-mave med 200 andre!
Vask ordentlig op - trin for trin

Vaske ordentlig hænder i det fri
- ka’ man det?

Sæt vand over på bålet i god tid.tip: Brug en gryde der
allerede er sort uden på. Hvis i eks. skal ha’ paster kan I
blot skylle den indvendig også bruge den!
1)

Ja da - og det kræver kun 5 ting.
Hvad er det?
Sæbe, 2 opvaskebaljer, vand og noget rent at tørre
dem i.
Jamen, hvordan?
Det er faktisk ik’ så svært når man først får det lært.

fyld vand i begge jeres opvaskebaljer
Tip: brug altid den samme til at skylde af i og
vaske i. Hvis i ikke har så meget varmt vand er det
vigtigste at det kommer i den I vasker i!

2) Skøld og vask ting i denne rækkefølge:
a) kopper og krus.
b) bestik
c) tallerkner
d) køkkenredskaber eks. knive og skåle.
e) skærebrædder
f) gryder - Husk at når i begynder på
opvasken er der 1 eller 2 mand der
begynder at skrubbe gryderne først
indvendig og så udvendig.
Tip: Skift vand flere gange, så sæt mere vand over.
Tip: Vaske køkkenredskaber og skærebrædder op
mens I laver mad. Hvis I ikke har gjort det skal det
beskidte holdes væk fra hvor i spiser.

-

-

-

3) Tør af med viskestykker
Tip: Brug ikke viskestykker til at tørre pande eller
gryderne af uden på
4) Læg på plads i patruljekassen
Hæld vandet ud og skyld baljerne rene.

-

s

Stil de 2 baljer ved siden af hinanden.
Hæld vand i dem, hvis I har bål er det en god
ide at varme lidt vand, det hældes i den balje
der normalt bruges til opvask ikke afskylning.
Put hænderne i den første balje - den der
normalt bruges til afskylning.
Gnid dem godt mod hinanden – så er det
værste snavs skylder af
Put sæbe på hænderne, og gnid det godt
rundt - op på håndleddet, ud til neglene og
mellem fingrene.
Put dem ned i den balje i normalt vasker op
og hvor det er en god ide at ha’ lidt varmt
vand i - skyl sæben godt af.
Tør hænderne i noget rent – Ik’ det beskidte
viskestykke, uniformen eller de beskidte
bukser!

Gruppens krydderikasse
- Det som giver jeres mad et lille ekstra pift
Inden lejren, skal hver gruppe lave en krydderikasse med krydderierne til maden på
Aroslejren. Det er en god ide, med en vandtæt kasse med låg.
Der vil ikke blive udleveret krydderier fra madudleveringen, med mindre at der er tale om
specielle krydderier. Nedenstående er et forslag til en god basiskasse for gruppen.
De brugte krydderier i opskrifterne er kun vejledende. Det er altid en god idé at pifte maden
op med ekstra krydderier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salt
Peber
Sukker (til madlavningsbrug)
Citron (gerne fra flaske)
Grøntsags bouillon
Gurkemeje
Stødt chili
Karry
Oregano
Spidskommen
Paprika
Timian
Basilikum
Rosmarin

Gruppens urtehave

- Fordi friske krydderurter er superlækkert!
Friske krydderurter giver et ekstra pift til mange dressinger, drysset over den lune ret eller
blandet i salaten.
Inden Aroslejren, opfordrer vi derfor grupperne til at lave deres egen lille urtehave, som de
kan medbringe på lejren.
Det behøves ikke være så svært! På billedet kan du se ”Gulerøddernes” eksempel på en
simpel urtehave.
Vi har taget en gammel opvaskebalje og fyldt den med jord. Derefter sat rigeligt med lækre,
friske, økologiske krydderurter i den og vandet den regelmæssigt.
Brug fantasien og lav jeres egen flotte urtehave!

Opskrifter

Grøntsager og kylling
Med mandler, abrikoser og couscous
4 personer
Ingredienser:
2 løg
2 fed hvidløg
2-3 peberfrugter
1 citron
1 kylling i kvarte eller 4 kyllingeoverlår
2 dL vand
1-2 spsk chilipasta
½ tsk gurkemeje
1 tsk groft salt
¼ tsk stødt peber
100 g tørrede abrikoser
50 g smuttede mandler
1 lille bundt persille

Couscous
8 dL vand
½ tsk groft salt
6 dL couscous
2 spsk olivenolie

Fremgangsmåde:
Couscous:
1. Husk at couscous også tager tid, og vent ikke til, til sidst med at sætte det over.
2. Sæt en gryde over med vand og læg låg på. Når vandet koger kommes salt og couscous i. Sæt
gryden over ilden så det lige holdes i kog i 10 min. Pas på de ikke brænder på!
3. Tag dem fra varmen og rør olie i med en gaffel. Lad dem trække færdige i gryden.
Kyllingegryden:
1. Vask hænder før du går i gang, og læs hele opskriften
2. Skyl løg, peberfrugter og citron. Pil og hak løg. Pil skrællen af hvidløgsfeddene og hak dem fint.
Skær peberfrugterne over fra top til bund. Fjern stilken og frøene i peberfrugten. Skær
peberfrugterne i stykker på ca. 4x4 cm.
3. Skær citron over og pres saften ud.
4. Kom kyllingestykkerne i en gryde, tilsæt olie, og brun dem godt i ca. 5 min på begge sider.
5. Kom løg, hvidløg og peberfrugt i gryden. Rør rundt med en grydeske, og lad det stege i ca. 5 min.
6. Kom citronsaft, vand, sambal oelek, gurkemeje, groft salt, stødt peber, abrikoser og mandler i.
Rør rundt,
7. læg låg på og lad retten småkoge i ca. 45 min.
8. Skyl persillen. Ryst vandet af. Pil stilkene fra og hak persillen.
9. Prik med spidsen af en kniv i et kyllingelår. Kødet er gennemstegt når saften, der pibler op er klar
og ikke rød.
10. Smag retten til med groft salt, peber og drys med hakket persille.

Rød linsesuppe
Med kylling og pandebrød
4 personer
Ingredienser:
Linsesuppe:
25 gr. Smør
2 løg
1 blomkål
5 gulerødder
5 dL røde linser
1 ¼ tsk salt
1 L vand
3 tomater
1 tsk Chili
1 tsk Peber
2 fed hvidløg, fintsnittet
2 tsk oregano

Kyllingebryster:
4 kyllingebryster
Pandebrød
12 dL mel
6 tsk bagepulver
6 spsk olie
5 dL vand
2 tsk salt
evt lidt krydderier (oregano, timian, rosmarin)
Smør eller olie til stegning
Dressing:
8 spsk syrnet mælkeprodukt
Frisk persille eller purløg, finthakket
Salt
Peber
1 fed, presset hvidløg

Fremgangsmåde:
1. Vask hænder før du går i gang og læs hele opskriften
Kyllingebryster
1. Kog kyllingebrysterne i letsaltet vand i ca.10 min.
Linsegryde
1. Snit løgene groft og svits dem i smørret i en stor gryde 1 ca. 1 min.
2. Snit gulerødder i skiver og tilsæt dem og krydderier og svits yderligere 1 min.
3. Tilsæt linser, salt og ca. ¾ af vandet og lad det koge i ca. 10 min. Rør i det undervejs.
4. Hvis det er ved at blive tørt, så tilsæt lidt mere vand.
5. Pluk blomkålen i buketter og tilsæt dem. Lad det koge i 2 min.
6. Skær tomaterne i tern, tilsæt dem og lad koge i 2 min.
7. Server retten med kylling og dressing.
Pandebrød
1. Bland alle de tørre ingredienser og tilsæt olie og vand.
2. Ælt dejen sammen og del den i 8 stykker
3. Mas dem flade, til en tykkelse på 0,5-1 cm.
4. Steg brødene på panden til de er gennemstegte.
Dressing:
1. Bland alle ingredienserne godt.

Spaghetti med kødboller
4 personer
Ingredienser:
Tomat sauce:
2 løg
3 fed presset hvidløg
2 spsk olie
3 dåser flåede tomater
1 knsp stødt chili
1 tsk sukker
1 tsk oregano
1 skvæt citron
½ groft salt

Kødboller:
400 g hakket oksekød
175 g (1 mugfuld) fintrevne gulerødder
1 æg
4 spsk mel
1 tsk groft salt
½ tsk peber
1 fed presset hvidløg
Spaghetti
400 g spaghetti

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Skyl, pil og hak løgene.
3.
Varm olie i en gryde og kom løg og hvidløg i. Steg dem ca. 5 min til de er klare. Kom
cayennepeber, sukker og salt i.
Åbn dåserne, hæld tomaterne i og kog tomatsaucen ca. 5 min. mens du rører. Tag gryden fra
4.
ilden.
5.
Vask hænder. Ælt kødet sammen med gulerødder, æg, mel og krydderier.
6.
Form små kugler på størrelse med en fem-krone og kom dem i saucen.
7.
Sæt gryden med tomatsovs og kødbollerne over varmen og lad dem simre med låg på i ca. 15
min. Tilsæt evt. lidt mere vand, hvis saucen bliver for tyk.
8.
Rør forsigtig, så du ikke ødelægger kødbollerne, ind i mellem, så det ikke brænder på.
Pasta:
1.
Kog pastaen efter instruktionen på pakken, i vand med lidt salt og olie tilsat.

Spansk fiskegryde
Med peberfrugter og kartofler
4 personer
Ingredienser:
4o0 gr. Fisk
lidt olivenolie til stegning
1 rød, grøn og gul peberfrugt
500 gr. nye kartofler
1 løg
1 fed hvidløg
2 dåser hakkede tomater
3 dL hønsebouillon
2 tsk paprika
Salt og peber
Frisk timian

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Skær løget i tynde ringe, peberfrugterne i tern og kartoflerne i halve.
3.
Varm lidt olie i en stor gryde. Tilsæt peberfrugter, kartofler og løg og steg det i ca. 5 min.
4.
Tilsæt hvidløg, hakkede tomater og hønsebouillon.
5.
Lad det koge i ca. 12 min under låg. Rør i det undervejs, så det ikke brænder på.
6.
Smag til med paprika, salt og peber.
7.
Placer fiskestykkerne på toppen af gryderetten og læg låget på igen.
8.
Lad det simre i ca. 8-10 min., til fisken er gennemstegt.
9.
Drys med frisk timian og nyd maden.

Grød med krydret chutney
4 personer
Ingredienser:
Grød:
2 ½ dL vand
1 ½ dL knækkede hvede- eller rugkerner
2 dL grødris
1 L mælk
1 tsk salt
75 gr. mandler.

Krydret Chutney
1 agurk
200 gr. cocktailtomater
1 mangofrugt
1 spsk ingefær
200 gr. sukker
¼ tsk salt
2 dL eddike

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
Grød:
1.
Kom vand, grødris og kerner i en gryde og kog det op i ca. 1 min under omrøring.
2.
Tilsæt mælk, lad det koge i 20-30 min. Rør jævnligt i gryden, det brænder nemt på.
Tip: Hvis det bulderkoger, er det en god ide, at stille gryden i udkanten af bålet, så den ikke får
så meget varme.
3.
Smut evt. mandlerne og hak dem.
4.
Når grøden har den rette konsistens, tilsættes salt og grød er klar til servering. Grøden
serveres toppet af med mandler og chutney
Krydret Chutney
1.
Skær mangoen i tern og tomaterne i små både
2.
Del agurken og skrab kernerne ud. Riv den fint og bland den med ingefæren.
3.
Bland grøntsager og de øvrige ingredienser i en gryde og lad det koge i 10 min. Rør i det nogle
gange undervejs, så det ikke brænder på.
4.
Stil chutneyen til siden til grøden er færdig. Det gør ikke noget, at den bliver serveret lun.

Kikærtesalat med grillede majs
Og pandebrød
4 personer
Ingredienser:
Kikærtesalat:
2 spsk. olie
saft af 1 citron
1 tsk chilipasta
½ tsk salt
½ tsk sukker
2 dåser kikærter
½ spidskål
Purløg
250 gr. Feta i tern

4 majskolber
Pandebrød
12 dL mel
6 tsk bagepulver
6 spsk olie
5 dL vand
2 tsk salt
evt lidt krydderier (oregano, timian,
rosmarin)
Smør eller olie til stegning

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Bland olie, citronsaft, chilipasta, sukker og salt i en skål
3.
Drænér kikærterne og vend dem i dressingen
4.
Snit kålen fint og vend det i salaten.
5.
Klip/skær purløget i små stykker og vend det i
6.
Vend fetaen i, og salaten er klar til servering.
Majskolber:
1.
Majskolberne koges i letsaltet vand i ca. 5 min.
2.
De kan evt grilles efterfølgende.
Pandebrød
1.
Bland alle de tørre ingredienser og tilsæt olie og vand.
2.
Ælt dejen sammen og del den i 8 stykker
3.
Mas dem flade, til en tykkelse på 0,5-1 cm.
4.
Steg brødene på panden til de er gennemstegte.

Karbonader med spidskålssalat
Og lune pestokartofler
4 personer
Ingredienser:
Spidskålssalat:
1 lille spidskål
50 gr. soltørrede tranebær
50 g. Solsikkekerner
1 appelsin
4 spsk. olie
4 spsk. eddike
2 tsk. sennep

Pestokartofler:
600 gr. Nye kartofler
½ grøn pesto
Karbonader:
400 g. hakket svinekød
1 Squash
2 Pastinakker/Persillerødder
Salt og peber
Chili pulver
Olie til panden

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
Pestokartofler:
1.
Vask kartoflerne grundigt og kog dem møre. Det tager ca. 15-20 min.
2.
Vend pestoen sammen med de lune kartofler
Spidskålssalat:
1.
Skræl de yderste blade af kålen, hvis de er grimme. Skær resten i tynde strimler.
2.
Steg solsikkekernerne kort på en pande.
3.
Bland olie, eddike, saft fra appelsinen og sennep og hæld det ud over spidskålen.
4.
Tilsæt solsikkerkerner og tranebær.
Karbonader:
1.
Riv squashen på den grove side og pres væden ud af det.
2.
Riv rodfrugten fint.
3.
rør fars, grøntsager og krydderier sammen.
4.
Form 4 karbonader, og lav dem ca. 1,5 cm tykke.
5.
Steg dem ca. 4-5 min på hver side.

Brændende kærlighed
Med lækker rodfrugtmos
4 personer
Ingredienser:
Topping:
4 løg
200 gr. bacon
2 dL frosne ærter
1 dåse majs
4 gulerødder

Rodfrugtmos
6 bagekartofler
4 gulerødder
2 af årstidens rodfrugter
50 gr. Smør
Mælk efter behov
Salt og peber

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Husk at mosen tager længere tid at lave end toppingen
Topping:
1.
Snit løgene i grove tern
2.
Steg bacon i en mellem gryde
3.
Tilsæt løgene når baconen er brunet
4.
Når løgene er glasklare, tilsættes gulerødder, og det hele steges i ca. 5 min.
5.
Lige inden servering, tilsættes ærter og majs.
Mos:
1.
2.
3.
4.

Skræl kartoflerne og put dem i en gryde med vand, uden salt i. Begynd at koge dem.
Skræl og riv rodfrugter og gulerødder. Hæld dem sammen med kartoffelvandet.
Kog det hele, til det er helt mørt, og kartoflerne let kan moses.
Hæld vandet fra, mos kartofler og rodfrugter med et piskeris. Tilsæt smør, og hæld forsigtigt
mælk i, indtil mosen har den ønskede konsistens.

Server retten med en klat kartoffelmos på tallerkenen. Top af med toppings og lidt frisk persille.

Kung-Fu rejer
Karrysuppe med fersken, ris og rejer
4 personer
Ingredienser:
Lidt olie eller smør til stegning
2 spsk karry
1 løg
1 fed hvidløg
1 spsk chilipasta
½ l grøntsagsbouillon
2 dåser hakkede tomater
1 dåse ferskner
2½ dl madlavningsfløde 18 %
salt og peber
200 g rejer
3 dL ris
Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Smelt lidt smør i en gryde, og rist karry og chilipasta let heri.
3.
Pil og hak løg og hvidløg, og lad det svitse med i 2 minutter, mens du rører rundt.
4.
Tilsæt bouillon, saften fra ferskenerne og tomater fra dåse, og lad det hele simre i 8 minutter.
5.
Tilsæt fløden under omrøring.
6.
Tilsæt risene til suppen. Giv den evt. lidt ekstra vand.
7.
Lad suppen koge igennem til risene er møre og smag til med salt og peber. Skær fersknerne i
tern og kom dem i suppen sammen med rejerne.
8.
Spis det dampende varmt!

Vegetarisk wokgryde
4 personer
Ingredienser:
2 peberfrugter i strimler
4 gulerødder i strimler
1 porre i ringe
2 rødløg i ringe
1 squash i strimler
250 g champignon i kvarte
1 bakke sukkerærter
1 bakke minimajs
1 dåse bambusskud
1 dåse kokosmælk
2 fed hvidløg
1 spsk chilipasta
salt og peber

250 gr tørrede nudler

Fremgangsmåde:
1.
Vask hænder inden du går i gang og læs hele opskriften
2.
Det er en god ide, at sætte vand over til nudlerne med det samme, så det er klar, når de skal
koges.
3.
Kog nudlerne efter anvisningen på pakken. Når de er kogt, hældes vandet fra, og de stilles til
side.
4.
Vask og hak alle grøntsagerne.
5.
Varm en stor gryde op med lidt olie i.
6.
Tilsæt chilipasta, løg og champignoner og lad det svitse kort.
7.
Tilsæt porrer og gulerødder og svits det kort.
8.
Tilsæt resten af grøntsagerne og svits det godt.
9.
Tilsæt kokosmælken og evt en smule vand. Rør det godt sammen.
10. Kog det i ca. 4 min.
11. Tilsæt nudlerne og rør godt rundt.
12. Spis det mens det er dampende varmt.

