
ØKOLOGISK OPSKRIFTSSAMLING

HER SPIRER MADGLÆDEN! 



OVNBAGTE RODFRUGTER MED 
KARTOFFELMOS
 
TIL 10 PORTIONER:
2500 g Økologiske Rustikke rodfrugter (33735)
30 stk. krydder peberkorn
10 stk. laurbærblade
2 spsk. Økologisk Persille (33901)
Smør
Salt og peber

Mix peber og laurbærblade i en kryddermixer. Læg rodfrugterne 
på en bradepande og krydder med de mixede krydderier og rør 
godt rundt. Skær smør med en ostehøvl og læg tynde skiver ud 
over rodfrugterne.
Bag rodfrugterne i ovnen i ca. 45 min. ved 190 gr C indtil 
rodfrugterne er møre og har den ønskede konsistens. Giv evt. rod-
frugterne lidt grill til sidst for at få en flot farve og ret sprødhed.
Smag grøntsagerne til med salt og peber og pynt af med krydde-
rurter på toppen inden servering. 

Servér grøntsagerne med kartoffelmos (se opskrift på næste side) 
og retten kan bruges som tilbehør til enhver ret.

Opskrift af Christofer Ekman/ Pauls kök
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SAMFAINA 
TIL CA. 10 PORTIONER:
300 g Økologiske løg, skiver (33732)
500 g Økologiske peberfrugter, strimler (33706)
250 g Økologisk tomatpuré pellets (33643)
250 g Økologisk løgpuré pellets (33644)
1 tsk. Økologisk hvidløg, hakket (33904)
75 g Økologiske Solsikkekerner
6 stilke rosmarin (alternativt 1 dl tørret rosmarin)
Olivenolie, salt og peber

Steg hvidløg, løg og peberfrugter i en god olivenolie ved høj varme 
og bag herefter grøntsagerne midt i ovnen ved 140 gr. C i ca. 30 
min (uden at de mister farve). Rist solsikkekerner på panden til de 
er gyldenbrune og tilsæt lidt salt. Opvarm tomatpuré og løgpuré 
på panden og tilsæt finthakket rosmarin (alt. tørret rosmarin) og 
lad saucen simre lidt inden grøntsager fra ovnen og solsikkekerner 
tilsættes. Rør godt i retten og tilsæt salt og peber efter smag.

KARTOFFELMOS
TIL CA. 25 PERSONER:
5 kg Økologiske kartofler i tern (forkogte til mos) (33780)
9 dl vand
7 dl mælk
Ca. 150 g smør
Salt og hvid peber (efter smag)

Kog vand, smør og krydderier op på til kogepunktet. Tilsæt heref-
ter kartoffeltern direkte fra fryseren og kog op igen. Herefter kan 
kartoflerne moses med mælken, som tilsættes gradvist.



RATATOUILLE
TIL 10 PORTIONER:
1000 g Økologisk ratatouille
5 dl. Økologisk tomatsauce (se opskrift på tomatsauce)
30 g frisk basilikum, hakkes
Olivenolie til stegning
Æblecider eller vineddike
Salt og peber

Steg ratatouille grøntsagerne i lidt olivenolie på en stegepande og 
steg i få minutter ved jævn varme.  
Hæld herefter grøntsagerne på en bradepande og bag dem i ovnen 
i 5-7 min. ved 200 gr C. 

Opvarm tomatsauce med de øvrige ingredienser og tag  
grøntsagerne ud af ovnen og hæld dem tilbage i panden sammen 
med den opvarmede tomatsauce og lad retten simre i 5 min.
Smag til med salt og peber.

 
Opskift af Christofer Ekman/ Pauls kök
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TOMATSAUCE
TIL 10 PORTIONER:
500 g Økologisk rød peberfrugt, strimler (33712) eller økologisk 
paprikamix, strimler (33706)
450 g Økologisk løg, tern (33723) eller økologisk  
løgpuré pellets (33643)
400 g Økologiske gulerødder, tern (33704)
1000 g Økologisk tomatpuré pellets (33644)
3-4 tsk. Økologiske hvidløg, tern (33904)
1 chili
9 spsk. Olivenolie
6 Laurbærblade 
3 dl vin eller god grøntsagsbouillon
15 timianstilke (alternativt 2 spsk. tørret timian)
Salt og peber

Sautér løg (hvis tern vælges), gulerødder, hvidløg og chili i 
olivenolie ved jævn varme uden at de tager farve. Tilsæt herefter 
peberfrugter, tomatpuré, løgpuré (hvis løgpuré vælges), vin/grønt-
sagsbouillon og krydderier og lad saucen simre i ca. 30 min.  
Blend saucen til en jævn puré eller servér alternativt saucen grov 
med grøntsagsstykker.  
Smag til med salt og peber.
Saucen er velegnet til alle slags retter, såsom pasta, sammenkogte 
retter og/eller som en smagfuld dip.
 
Opskrift af Christofer Ekman/ Pauls kök



HUMMUS - DIN YNDLINGSGRØNTSAG 

TIL CA. 20 PORTIONER:
1 kg Magnihill frosne grøntsager 
(Økologiske Jordskokker 33791, rødbede 33790, sojabønner 
33799, gulerodsmix 33733, grønkål 33801 eller dit eget valg)
1 dl Olivenolie
3 spsk. Økologisk Tahin (sesampasta)
1 dl økologisk persille, hakket (33901)
4 tsk. Økologisk hvidløg, tern (33904)
Saft af 1 økologisk citron
½ tsk. Gurkemeje
Groft salt og sort peber
Lidt vand

Bag din valgte grøntsag af i ovnen i ca. ½ t ved 180˚C, evt. med 
lidt grill til sidst (især godt for jordskokker, som bliver bedst med 
en let gylden overflade). Grønkål og ærter skal optøs i kogende 
vand. 

Efter let afkøling af grøntsagerne blendes alle ingredienser. Tilsæt 
evt. lidt vand og smag til med salt/peber. Konsistensen bliver 
typisk tyk, som grød. 

Servér hummus til brød og alle slags retter, egner sig godt til 
buffeten, hvor grøntsagernes flotte farver (især rødbede) vil være et 
herligt blikfang.
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ÆRTECREME MED SALTEDE MANDLER

TIL 6-8 PORTIONER:
6-8 stk. salatblade (romanosalat)
400 g Økologiske ærter (33711)
50 g mandler
3 spsk. Olivenolie
2 spsk. Æblecider
Salt 

SALTEDE MANDLER
50 g mandler
1 spsk. olivenolie
½ - 1 tsk. Salt

Skær salatbladene i mindre stykker. Læg dem på et fad. Optø de 
frosne ærter ved at hælde kogende vand over dem 1-2 gange. Hak 
mandlerne groft og tilsæt derefter de øvrige ingredienser til en 
grov puré. 

Varm olien op på en pande og steg mandlerne til de er sprøde og 
gode. Lad dem afkøle let og tilsæt salt. Hak mandlerne groft.
Fordel ærtecreme på salatstykkerne og strø de hakkede saltede 
mandler over.  

TIP! Super godt som tilbehør til alle forretter og buffeter.



APPELSIN & TIMIAN MARINEREDE 
GULERØDDER 
TIL CA. 12 PERSONER:
1.500 g Økologiske gulerødder, strimler (33705)
3 Økologiske appelsiner (alternativt grapefrugter)
15 kviste fersk timian + lidt til pynt
6 spsk. Olivenolie
1-2 tsk. Havsalt, Sort peber
1 ½ dl pinjekerner

Optø gulerødderne ved at hælde kogende vand over. Bland in-
gredienserne til marinaden, appelsinskal, -saft, olie og krydderier 
og hæld marinaden over de optøede gulerødder. Inden servering 
pyntes med ristede pinjekerner og lidt timiankviste. Lad evt. 
retten stå i køleskabet i et par timer eller natten over for en god og 
intensiv smag.

GRØNKÅLSCHIPS
450 g Økologisk Grønkål, hakket (33801)
4 spsk. Olivenolie
Havsalt 
Evt. hakket chili eller -pulver

Varm ovnen op til 150˚C. Læg den optøede hakkede grønkål i 
en skål. Hæld olivenolien over og fordel den så alle blade bliver 
dækket med olie. Fordel grønkålen på et stykke bagepapir på 
en bradepande og rist grønkålen i nederste del af ovnen i 8-10 
minutter eller til de er sprøde. Rør i kålen halvvejs og pas på, at de 
ikke bliver brændte. 
Til sidst smages chipsen til med salt og evt. chili/smoked paprika. 5

GRØNKÅLSPESTO  
TIL CA. 12 PERSONER:

450 g Økologisk grønkål (33801)
1-2 tsk. Økologiske hvidløgstern (33904)
4 spsk. Olivenolie
100 g ristede solsikkekerner eller hasselnødder
50 g revet parmesanost
Saften af ½ økologisk citron
Salt og peber efter smag

Hæld den frosne grønkål i en gryde med kogende vand, lad 
vandet koge op og stil herefter gryden til side et par minutter 
inden vandet hældes fra. Dræn grønkålen let og hæld den i en 
blender sammen med de ristede solsikkekerner. Blend i 30-40 
sekunder til en grov pesto. Tilsæt dernæst den revne parmesan-
ost, hakket hvidløg, citronsaft og salt/peber og rør godt.
Servér grønkålspestoen som en snack eller som tilbehør / kold 
sauce til al slags kød, fisk eller vegetarretter. Pestoen egner sig 
også fint til gratinering af kød og fisk i ovnen!

TIPS! Anvend en hvilken som helst anden grøntsag (gulerødder, 
rød peber, jordskokker, rødbeder, ærter osv.) til pesto og brug 
denne opskrift. Bag grøntsagerne (foruden ærter) i ovnen (se 
beskrivelse under hummus på s. 4) for et at fremhæve den gode 
smag!



GULERODSSUPPE MED PERSILLEOLIE
TIL 10 PERSONER:
1250 g Økologisk gulerodsmix (Magnihill varenr. 33733)
  200 g Økologisk løg, tern (Magnihill varenr. 33723)
  200 g Økologiske porrer, tern (Magnihill varenr. 33713)
125 g smør
Ca. 5 cm fint revet ingefær
5 tsk. Gurkemeje
2 tsk. Paprikapulver (evt. smoked paprika)
2,5 liter grøntsagsbouillon
75 g Økologisk persille, hakket (Magnihill varenr. 33901)
½ dl Olivenolie
Havsalt og peber

Smelt smørret og tilsæt ingefær, gurkemeje, paprikapulver, løg og 
porrer. Steg det under omrøring i nogle minutter. Tilsæt gulerød-
der og bouillon og kog ved jævn varme i ca. 20 minutter under låg. 
Blend suppen og servér i skåle med persilleolie.

PERSILLEOLIE
Optø persillen ved at hælde kogende vand over, si vandet fra og 
kom den hakkede persille i en blender og hæld ½ dl olivenolie 
ved. Blend det til en grov, grøn olie og smag til med salt, peber og 
evt. citronsaft.

Opskrift og billede fra bogen ”Maten, vinet, vännarne” af Torbjörn Lagmark. 

RØDBEDESUPPE
TIL 6 PERSONER:
1000 g Økologiske Rødbeder, kløvede (Magnihill varenr. 33790)
  200 g Økologisk løg, tern (Magnihill varenr. 33723)
  250 g Økologiske kartofler, tern (Magnihill varenr. 33780)
  4 tsk. Økologisk hvidløg, tern (Magnihill varenr. 33904)
1 liter bouillon og lidt æblemost efter smag
Saft og skal af 2 økologiske citroner
Salt og peber
1 spsk. lakridspulver
1 tsk. Spidskommen
1 spsk. revet peberrod
1 stk. laurbær

Steg rødbeder, løg, kartofler og hvidløg i lidt olie. Tilsæt bouillon 
og æblemost og kog det i ca. 20 min. Suppen stavblendes, når 
rødbederne er helt møre, hvorefter citron og de andre ingredienser 
tilsættes. 

TIP! Servér rødbedesuppen med cremefraiche og økologisk persille 
(Magnihill varenr. 33901).
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ORIENTALSK GRÆSKARSUPPE 
TIL 12 PERSONER:
500 g Økologiske løgpuré, pellets (33644)
1000 g Økologiske græskar, tern (33797)
500 g Økologisk rød peber, tern (33707)
800 g Økologisk tomatpuré, pellets (33643)
6 tsk. Økologiske hvidløgstern (33904)
2 spsk. balsamico
4 spsk. olivenolie
2 stilke rosmarin
2 tsk. paprika (evt. smoked)
2 liter grøntsagsbouillon
2 lime
4 tsk. knust spidskommen
Havsalt og friskkværnet peber efter smag 

TILBEREDNING: 
Tænd ovnen på 200 g. Pensl en bradepande med olivenolie. 
Læg løg i den ene ende af bradepanden og bland det med spids-
kommen. Hæld hvidløgstern og de flåede tomater over og læg 
græskar og peberfrugter i den anden side af bradepanden. Dryp 
balsamico ud over løg og tomater og olivenolie ud over det hele. 
Sæt bradepanden i ovnen i ca. 30 min. Rør undervejs, så græskar 
og peberfrugter ikke bliver brændte. Hæld derefter de ovnstegte 
grøntsager i en gryde og hak rosmarinnålene fint. Tilsæt den hak-
kede rosmarin og paprika i gryden. Tænd for svag varme og hæld 
grøntsagsbouillon over. Varm suppen igennem og lad den afkøle 
lidt. Blend suppen med en stavblender. Smag til med limesaft og 
tilsæt evt. mere spidskommen, salt og peber.   
TIP! Pynt suppen med ristede/let saltede græskarkerner og økolo-
gisk hakket persille (33901).

JORDSKOKKESUPPE
TIL 8 PERSONER:
1000 g Økologiske Jordskokker, skiver (33791)
 800 g Økologiske rodfrugter (33730)
 100 g Økologisk løg (33723)
2-4 tsk. Økologiske hvidløgstern (33904)
Saften fra 1 ½ - 2 økologiske citroner
4 dl kyllinge- eller grøntsagsfond
6 dl pære/æblecider
1 liter vand
2 dl fløde eller Creme fine til madlavning
Salt og peber
TILBEREDNING:
Bag grøntsagerne i ovnen i ca. 30 min. og giv jordskokkerne lidt 
grill til sidst for en gylden overflade. Hæld grøntsagerne og resten 
af ingredienserne i en gryde og kog suppen op. Til sidst smages 
suppen til med salt og peber. TIP! Servér jordskokkesuppen med 
ristede solsikkekerner på toppen. Som topping anbefales også 
tørstegte porrer og en god chorizopølse (stegt).

SUPERBÆR: TYTTEBÆR, vilde (33629)
Vilde tyttebær fra skovene i det nordlige Europa sættes i den 
seneste forskning i forbindelse med at kunne stoppe effekten af 
fed kost. Den nyeste forskning har vist, at tyttebær i forsøg med 
mus gav gode resultater mht. blodsukker, kolesterol og vægt ved 
indtag af en fedtholdig kost og dette er derfor nu et område, som 
efterforskes yderligere. Forskere mener, at det skyldes tyttebærre-
nes høje indhold af polyfenoler, hvorfor bærrets mekanismer på 
molekylær niveau nu forskes mere indgående. De vilde tyttebær er 
gode i smoothies/juice, marinader, kagecreme eller som pynt over 
yoghurt/skyr og salater. 7



SMOOTHIE – RØD/BLÅ ELLER GUL/GRØN
TIL CA. 10 PERSONER:
1.000 g Magnihill Økologisk bær / grøntsager (se forslag 
nedenfor)
8 dl vanilie yoghurt
8 dl æblejuice
2-3 avocado
8 spsk. akaciehonning
8 cl ingefærshot 

FOR RØD/BLÅ SMOOTHIE 
Prøv f.eks.
350 g Økol Jordbær (33610), 200 g Økol Grønkål (33801),  
150 g Økol Blåbær (33625), 150 g Økol Tyttebær (33629),  
100 g Økol Havtorn (920425), 50 g Økol Aroniabær (910025).

FOR GUL/GRØN SMOOTHIE
Prøv f.eks.
400 g Økol Ananas (33627), 300 g Økol Broccoli (33716),  
100 g Økol Mango (33628), 100 g Økol Ærter (33711),  
100 g Økol Havtorn (920425).

TILBEREDNING: 
Tag de dybfrosne økologiske bær og grøntsager ud af fryseren ca. 
½ time før brug og hæld dem i en blender. 
Tilsæt inden brug ovennævnte ingredienser og blend til passende 
konsistens. 
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JUICE MED RØDBEDER, GULEROD & ÆBLE 
TIL CA. 10-12 PERSONER:
1 kg Økologiske rødbeder (33790)
2 kg Økologiske gulerødder (33733)
2,5 kg Økologiske æblebåde (33626)
0,45 kg Økologisk grønkål løsfrossen (33801)
3-4 spsk. Økologisk havtorn (920425) og/eller økologiske 
Aroniabær (910025)
5 cm økologisk ingefær

TILBEREDNING: 
Tag de frosne rødbeder, gulerødder og æblebåde ud af fryseren ca. 
1 døgn før brug og læg poserne på køl. Når de skal bruges skal de 
være mere eller mindre optøede og de kan straks juices sammen 
med de økologiske optøede bær og ingefær. Rør godt rundt i 
juicen og tilsæt evt. lidt god nyttig hampe- eller hørfrøolie.

TIPS til anvendelse af VILDE SVENSKE ØKOLOGISKE BLÅBÆR 
(33625) / TYTTEBÆR (33629)

Naturel: Hæld de frosne bær over yoghyrt/skyr og salater, eller 
anvend dem i desserter, til smoothies/juice og som en smagfuld 
topping på varme retter.

Marinade: Hæld f.eks. lidt hyldeblomstsaft eller en hvilken som 
helst anden juice over bærrene og lad dem tø op i saften. Herefter 
kan marinaden med bær hældes over yoghurt/skyr eller salater 
(tilsæt evt. salt/peber).

LÆS OM BÆRRENES GAVNLIGE EGENSKABER PÅ S. 7 & 9



SUPERFOODS FRA MAGNIHILL

HVAD ER SUPERFOODS:
Superfood er en særlig kategori af fødevarer, der findes i naturen. 
De er overlegne kilder til antioxidanter, vitaminer, mineraler, 
proteiner, fytokemikalier og flere andre essentielle næringsstoffer, 
som vi har brug for, og som vi ikke selv kan danne.
Kilde: Kurera.se

HAVTORN (920425 ØKOLOGISK)
Havtorn er meget rig på omega-7-fedtsyrer, hvilke har vist sig at 
være meget gavnlige for slimhinder og hud, men de indeholder 
ydermere nyttige fedtsyrer, såsom omega-3, omega-6 og 
omega-9. Havtornbærret indeholder også Vitamin A, Vitamin C 
og antioxidanter. 
Anvend havtorn i smoothies/juices (se opskrift på s. 8).

GRANATÆBLEKERNER (790425 ØKOLOGISK)
Granatæblekerner indeholder, udover sit rige indhold af anti-
oxidanter, megen Vitamin C og fibre. Derudover indeholder 
granatæble en mængde beskyttende antioxidanter, især af sorten 
flavonoider, hvilke anses for at have god effekt på vores sundhed. 
Flavonoider sættes normalt i forbindelse med kakao, rødvin og 
grøn te og anses for at give beskyttelse af hjerte og kar.
Granatæble tilhører de frugter med flest antioxidanter.  
Ellaginsyren i granatæblekerner er meget nyttige og giver bl.a. 
beskyttelse mod hjertesygdomme. Granatæble er desuden rig 
på tanniner og anthocyaniner. Anvend granatæblekerner som 
dekoration over yoghurt og skyr, i smoothies/juices, eller hæld 
granatæblekernerne over din favoritsalat!

ARONIABÆR (910025 ØKOLOGISK)
Aroniabær er en af naturens stærkeste antioxidanter og de 
indeholder usædvanligt mange vitaminer. De indeholder bl.a. 30% 
flere antioxidanter end hyldebær og 3 gange så mange som blåbær. 
Aroniabær er også rige på Vitamin A, E, B2, C og jern. Servér 
aroniabær råsyltede til yoghurt eller lav en lækker marmelade med 
æble/kanel. Aroniabær kan også med fordel bruges som et 
madbær, f.eks. let stegte, hældt over kød/fiskeretter 
som pynt eller i smoothies/juices 
(se opskrift på s. 8).
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GRØNKÅL, hakket løsfrossen (33801 ØKOLOGISK)
Grønkål er blevet en meget populær grøntsag, dels pga. dets 
fantastiske smag, men også for dets egenskaber. Grønkål er en 
af de mest sunde grøntsager der findes, rig på vitaminer, jern, 
kalcium og antioxidanter. 100 g grønkål indeholder 160% af det 
anbefalede daglige indtag af Vitamin C.
Det indeholder også meget af vitaminerne A og E, samt en hel 
del jern. Grønkål er desuden en god kilde til folinsyre, kalcium og 
fibre. Anvend grønkål i smoothies/juices/simreretter, lav 
grønkålspesto eller hvorfor ikke lave dine egne grønkålschips 
(se opskrifter på s. 5).

RØDBEDER, kløvede (33790 ØKOLOGISKE)
Rødbeder indeholder store mængder antioxidanter og fibre. 
Rødbeder kan snittes i mindre stykker og anvendes rå i salater. 
Alternativt tilsæt en god marinade og steg dem møre på panden, 
de egner sig også godt til kogning/simreretter eller til 
ovnbagning. 
De rå rødbeder (også frosne, optøede) egner sig godt til juice, som 
giver en afgiftende effekt af kroppen. 
Rødbedejuice er basisk, hvilket hjælper med at mindske for syren 
i kroppen. 
Juicen stimulerer vore leverceller, renser og beskytter galgen 
samtidig med at den aflaster nyrerne ved stress, hvormed juicen 
kan bruges i forebyggelsen af gigt.
Foruden ovennævnte så er rødbede også en vigtig kilde til 
plantenæringsstoffer. I dette tilfælde et stof som kaldes betalains, 
som er en stærk antioxidant, der virker anti-inflammatorisk. 
Denne antioxidant kan hjælpe med at sænke blodtrykket, 
opretholde elasticiteten i blodkarrene og mindske risikoen for 
skrøbelige vener. Rødbede er også rig på fibre, kalium, 
magnesium, niacin, kalcium, jern og biotin. 
I denne opskriftssamling har vi samlet nogle opskrifter med 
rødbede, se eksempelvis opskrift på juice (s. 8), 
rødbedesuppe (s. 6), rødbedepesto og -hummus (s. 4+5).



MANGOIS
Ingredienser til ca. 10 personer:

1125 g Økologisk mango, tern (33628)
2-3 stk. Økologiske bananer
3-5 dl Yoghurt naturel (evt. med vanilje)
½-1 Økologisk lime (saft og evt. skal)

Blend ingredienserne til din mangois til en ensartet cremet 
konsistens. Stop af og til og rør let rundt. Spis isen direkte 
eller glas med is i fryseren. Dæk med folie og tag isen op 10-15 
min. inden servering.  
TIP! Servér isen i glas og drys evt. med lidt lakridspulver.

SUPERBÆR: BLÅBÆR, vilde (33625) 
Vilde blåbær er de små, meget sort/blå bær, som typisk 
stammer fra skovene i det nordlige Europa. Disse bær tilhører 
ligeledes gruppen af bær med megen næring, i form af mange 
vitaminer, mineraler, flavonoider, enzymer og omega fedtsyrer.
Især siges det, at blåbær er godt for øjnene, og undersøgelser 
viser, at øjenvævet styrkes ved indtag af blåbær. 
Man øger desuden blodcirkulationen, modvirker øjenkatar, 
stabiliserer niveauerne af kollagen, hjælper til produktionen af 
pigment og til at forebygge stær.
Blåbær er ligeledes gode for tarmen, og med dets rige indhold 
af kostfibre og anti-inflammatoriske egenskaber, mindskes 
risikoen dermed for inflammation i tarmen. 
De vilde blåbær er gode i smoothies/juice, marinader, kagecre-
me eller over yoghurt/skyr/desserter og salater.
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PASTINAKKAGE – en sund og god kage 
 
4-500 g Økologiske pastinakker, tern (33789)
15 dadler (ristes let på panden i lidt kokosolie - gør dem lettere af 
blende)
100 g mandelmel (finthakkede mandler)
100 g rismel/sesammel/kokosfibermel
5 spsk. økologisk kokosolie
½ økologisk citron (både skal og saft)
1 tsk. økologisk vaniljepulver 
1 tsk. bagepulver
1 knivspids salt og peber
2 æg
75 g valnødder (grofthakkede)
50 g mørk chokolade (groft hakket)

Kog eller bag pastinakkerne møre og blend pastinakker, dadler, 
mandelmel, kokosolie, citronsaft og -skal i en foodprocessor. 
Tilsæt rismel, vanilje, bagepulver, salt og peber og til sidst æggene. 
Rør massen godt. Til sidst tilsættes valnødder og chokolade og 
dejen kommes i en smurt tærte- eller springform og bages i ovnen 
ved 160 °C i 40-45 min. Lad kagen køle lidt af inden servering. 
Kan holde sig i op til 3-4 dage i køleskab.  

TIP! Kagecreme: Pisk lidt fløde til flødeskum og hæld en bøtte 
mascaponecreme i, tilsæt saften og skallen af en økologisk lime 
og tilsæt lidt skyr, akaciehonning, hakket mørk chokolade og din 
ønskede mængde bær. Efter omhyggelig omrøring har man en 
lækker, flot lilla/rød kagecreme.



MAGNIHILLS ØKOLOGISKE PRODUKTER
Vore økologiske produkter lever altid op til gældende krav for 
økologi, og til alle varekontrakter medfølger et ØKO certifikat, 
for eksempel det svenske KRAV certifikat, som er et udtryk for 
højeste kvalitet indenfor økologi. Vore ØKO produkter findes ofte 
som ingrediens i færdigretter, drinks, saucer, blandinger, babymad 
eller som monogrøntsager og blandinger til catering- og detail-
markedet.

BÆR & FRUGTER
VARENR  PRODUKT   FP/KG
33627  Ananas, tern             2x2,5
910025  Aroniabær, danske  16x0,200
33625  Blåbær, vilde svenske  2x2,5
790425  Granatæblekerner  16x0,250
33613  Hindbærsmuld w&b  2x2,5
920425  Havtorn    16x0,225
33610  Jordbær    2x2,5
33629  Tyttebær svenske   2x2,5
33628  Mango, tern   2x2,5
33622  Rabarber   2x2,5
33630  Solbær    5x1,0
33626  Æblesegmenter   2x2,5

GRØNTSAGER
33715  Blomkål    2x2,5
33716  Broccoli    2x2,5
33750  Champignon, skiver  2×2,5
33799  Edamame Sojabønner, kerner 5x1,0
33797  Græskar, tern   5x1,0
33801   Grønkål, hakket løsfrosset        11×0,45
33787  Gulbeder, kløvede  5x1,0
33710   Gulerødder, skiver (glatsk.)  2×2,5
33705   Gulerødder, strimler   2×2,5
33704   Gulerødder, tern    2×2,5 11

GRØNTSAGER
VARENR  PRODUKT   FP/KG
33718   Haricots verts, meget fine   2×2,5
33791   Jordskokker, skiver   5×1,0
33780   Kartoffel, tern (til mos)   2×2,5
33781   Kartoffelbåde m/skræl FF   2×2,5
33798  Kikærter    5x1,0
33723   Løg, tern 6×6 mm   2×2,5
33732   Løg, skiver    2×2,5
33714   Majs     2×2,5
33724   Majskolber, snittede    2×2,5
33789   Pastinakker, tern   5×1,0 
33706   Paprikamix, strimler    2×2,5
33707   Peber rød, tern    2×2,5
33712  Peber rød, strimler  2x2,5
33783   Pommes frites    4×2,5
33713   Porrer, tern 6×12 mm   2×2,5
33790   Rødbeder, kløvede   5×1,0
33709   Selleri, tern    2×2,5
33719   Spinat, blad (portion)   2×2,5
33721   Spinat, hakket    2×2,5
33788  Sukkerbeder, strimler  5x1,0
33785  Sødkartofler, tern   2x2,5
33711   Ærter     2×2,5

KRYDDEURTER
33903   Dild, hakket               20×0,075
33904   Hvidløg hakket 3x3mm            8×0,25
33902   Purløg, hakket               20×0,075
33901   Persille, hakket               20×0,075 

GRØNTSAGSBLANDNINGER  
33739   Grøntsagsblanding majs   2×2,5
33736  Buketgrøntsager   2x2,5
33733   Gulerodsmix, kløvede         5×1,0
33731   Hong Kong Wokmix   2×2,5
33734   Ratatouille   2×2,5
33730   Rodfrugtsmix    2×2,5
33735   Rustikke Rodfrugter   2×2,5
33743   Ovngrøntsager    2×2,5

PURÈER
33643  Tomatpuré pellets  2x1,0 
33644  Løgpuré pellets   2x1,0 
33645  Hindbærpuré (varmebehandlet) 2x1,0 



VORT SYN PÅ ØKOLOGI
På Magnihill vil vi gerne passe på naturen og værne om vores 
miljø til glæde for generationerne fremover. Vi synes at økologiske 
produkter er en god måde at gøre dette på.

DYBFROST – FRISKERE END FRISK
Dybfrosne grøntsager anses af mange forbrugere kun som et 
alternativ til friske produkter. Men det er der slet ingen grund til. 
Friske - eller rettere ferske - grøntsager er ofte blevet høstet flere 
dage før de når ud i butikkerne. Lange transporter, omlæsning og 
opbevaring medfører, at en væsentlig del af vitaminerne går tabt 
inden produkterne tilberedes.

BEVARELSE AF VITAMINER
Ved indfrysningen af grøntsager, direkte efter høst, bevares 
hovedparten af vitaminerne, og produkterne kan ligge på lager 
i mange måneder uden at miste de betydningsfulde vitaminer og 
mineraler.

EKSEMPEL PÅ C-VITAMIN-INDHOLDET I FRISKHØSTEDE-, FERSKE OG DYB-
FROSNE BØNNER OG ÆRTER.
BØNNER:                           ÆRTER:

 

Kilde: Deutches Tiefkühlinstitut

HVORFOR DYBFROST?

KVALITET 
1) Produkterne høstes først når de har den bedste smag,   
              farve og konsistens, dvs. færdigmodnede råvarer.
2) Rodfrugterne dyrkes i de bedste jorde i Syd Sverige og        
 Danmark (Nærdyrket = mindre transport)
3) Vitaminer og næringsindhold bevares ved opbevaring  
              på frost.
4) Fuld sporbarhed og ingen jordbakterier i køkkenet. 
5) Smagfulde grøntsager, frugter, bær og og krydderurter              
              er tilgængelige hele året.
6) Lang holdbarhed på frost -18˚C (18-24 måneder).

ØKONOMI
1) Mindsker tilberedningstiden, da man undgår at vaske,  
              rense, skrælle, snitte og forkoge.
2) Ingen svind.
3) Ingen krav til adskilt opbevaring.
4) Nemt at langtidsplanlægge og beregne menuer. Ingen  
              varierende dagspriser.
5) Konkurrencedygtige priser.
6) Overskydende mængder kan lægges tilbage i fryseren.
7) Fleksibel og hurtig tilpasning af mængder til antallet af  
              gæster og dermed et minimum af spild.
8) Færdigblandede produkter minimerer lageret af råvarer.
9) Godt sted at starte i forhold til omlægning til økologi.
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MAGNIHILL – HER SPIRER MADGLÆDEN
Magnihill vil med dette økologiske opskrifthæfte give inspiration til hvordan man på en enkel, prisbevidst og smagfuld måde kan 
anvende dybfrosne grøntsager, frugter, bær og krydderurter i madlavningen – naturligvis UDEN at gå på kompromis med 
kvaliteten i den færdige ret.


