
MED LANDSHOLDSKOKKEN PER THØSTESEN
FODBOLDMAD



POWER SMOOTHIE
½ l. yoghurt
½ l. mælk
2 bananer
2 appelsiner

2 spsk. peanut butter
2 dl. havregryn
1 bakke blåbær

Til 4 personer Til 4 personer

Skræl appelsiner og bananer og skær dem i mindre 
stykker.

Kom yoghurt, mælk, bananer, appelsinstykker, 
havregryn, blåbær og peanut butter op i blenderen 
og rør det hele sammen.

CORNFLAKES MED 
HINDBÆRMÆLK
4 dl. cornflakes
4 dl. grovvalsede havregryn
4 dl. rug fras
2 dl. rosiner

2 dl. mandler
1 l. mælk
2 bakker hindbær

Kom cornflakes, havregryn, rug fras, rosiner og 
mandler op i et fad.

Gem nogle hindbær til pynt og kom resten i 
blenderen med 1 liter mælk. Hæld blandingen i 
fadet.

Pynt med nogle hindbær på toppen.



FODBOLD-HAVREGRØD
4 dl. grovvalsede havregryn
4 dl. mælk
4 dl. vand
¾ tsk. salt
1 bakke jordbær

1 bakke hindbær
1 bakke blåbær
2 æbler
1 tsk. kanel
1 spsk. sukker

Kom havregryn, mælk, vand og salt i en tykbundet 
gryde. Bring grøden i kog ved jævn varme og under 
omrøring. 

Kog grøden ved svag varme, stadig under omrøring  
i ca. 5 min. - til grøden har en passende konsistens. 

Fordel grøden i 4 skåle, pynt med bær og æbler skåret 
i små stykker. Kom lidt kanel og sukker hen over.

BANANMAD
4 bananer
4 skiver rugbrød
20 g. smør

1 dl. mandler
1 bakke jordbær
Akaciehonning

Skræl bananerne. Kom smør på rugbrødet og læg 
bananerne på. Hak mandlerne og kom dem på 
bananmaden. Pynt med jordbær på toppen og hæld 
lidt akaciehonning hen over.

AVOCADO-ÆGGEMAD
4 avocado
4 æg
2 spsk. yoghurt
4 skiver rugbrød
2 spsk. karry

2 tsk. dijon sennep
1 citron
1 bundt dild
1 bakke rucola
2 tomater

Kog æggene i 8-9 minutter. Tag skrællen af 
avocadoerne og skær dem i strimler. Rør yoghurt, karry, 
dijon sennep, citronsaft og dild sammen.

Læg æg og avocado på rugbrødet og kom dressingen 
over. Pynt med lidt rucola og tomatskiver.

Til 4 personer Til 4 personer

Til 4 personer



BANAN MED CHOKOLADE  
OG NØDDER
4 bananer
2 plader mørk chokolade 70% 
250 g. nøddemix

Skræl bananerne. Hak nødder og smelt derefter 
chokoladen.

Dyp bananerne i chokoladen og kom de hakkede 
nødder henover.

CHOKOLADE MED  
TØRRET FRUGT
2 plader mørk chokolade 70% 
250 g. nøddemix
100 g. soltørrede abrikoser
250 g. rosiner
1 tsk. kanel

Hak abrikoser, rosiner og nødder.

Smelt chokoladen og hæld det over de 
hakkede frugter.

Drys med nøddemix og lidt kanel.

Til 4 personer Til 4 personer



FØR KAMP-PASTA
500 g. spaghetti
2 dl. olivenolie
1 pk. bacon i tern
2 tomater
1 bakke cherrytomater

1 bakke rucola
60 g. pinjekerner
1 bundt timian
1 bundt basilikum

Kog spaghettien.

Halvér cherry tomaterne.

Kom baconterninger, cherrytomater og pinjekerner 
op i en brandvarm gryde og varm det lidt op.

Kom spaghettien ned i gryden. 

Frisk rucola, timian og basilikum vendes i retten.

Pynt med tomater.

STEGTE RIS MED KYLLING
2 l. kogte kolde hvide ris
2 stk. kyllingebryster
1 broccoli
1 rødløg
1 bakke sukkerærter
2 gulerødder

Soya
1 bundt basilikum
1 spsk. karry
1 glas sweet chilisauce
Salt
Peber

Kog risene og stil dem til afkøling.

Skær kyllingefileterne i strimler og krydr med karry, 
salt og peber.

Skyl broccoli og knæk den i mindre buketter. Hak 
rødløg og skær gulerødder i skiver.

Brun kyllingen i en varm pande med lidt olie.

Kom broccoli, rødløg og gulerødder op i en brandvarm 
gryde og varm det lidt op. 

Kom risene ned i gryden med grøntsagerne – vend det 
hele og kyllingen kommes i. 

Frisk basilikum, soya og sweet chilisauce vendes i 
retten. 

Til 4 personer Til 4 personer



KYLLINGEFRIKADELLER
400 g. hakket kylling
1 spsk. karry
½ muskatnød
1 spsk. dijon sennep
1 spsk. æblecidereddike
1 dl. mælk
2 æg
1 bundt basilikum
½ bundt timian
2 dl. havregryn
1 dl. mel
2 gulerødder
1 pastinak
1 løg
2 fed hvidløg
Salt 
Peber

Rør det hakkede kød med 1 spsk. salt 
og godt med peber, karry, muskatnød, 
dijon sennep og æblecidereddike. Rør 
det sammen i et minut.

Tilsæt æg og mælk.

Tilsæt hakket basilikum og timian og 
rør det godt sammen i et minut.

Tilsæt havregryn og mel og rør 
sammen i et minut.

Riv gulerødder, pastinak, løg og 
hvidløg i farsen og rør det sammen i 
et minut.

Lad det stå i en halv time og rør det 
så i et minut.

Form frikadellerne og steg dem i 
olivenolie til de er gyldenbrune.

Kan serveres med alle de grøntsager 
I har lyst til.

Man kan selvfølgelig også bruge kalv 
og flæsk i stedet for hakket kylling.

GOD 
TIL MAD-
PAKKEN

Til 4 personer



• Power-morgenmad
• Pre match
• Madpakke
• Snacks
• Nem aftensmad

INSPIRATION TIL

MED LANDSHOLDSKOKKEN PER THØSTESEN
FODBOLDMAD


