
5 Grønne frokostopskrifter 
Af  Julie Karla for Nordic Harvest



SMØRREBRØD MED RUCOLAPESTO, GRILLET 
GRØNT OG HALLOUMI OST 

Smørrebrød kan være andet og meget mere end rugbrød med højtbelagt 
pålæg. Det kan være en lækker frisk rucolapesto med knald på smagen, 

skønne grillede grøntsager og perfekt gylden og sprød halloumi ost.

4 PERSONER

Ingredienser
Pesto
50 g Nordic Harvest rucola
25 g mandler
25 g parmesan, brækket i mindre stykker
½ fed hvidløg
½ tsk flagesalt
1 spsk citronsaft
½ dl olivenolie

1 squash
1 gul peberfrugt
1 rødløg
200 g halloumi ost
Olivenolie
1 håndfuld friske Nordic Harvest rucola blade

4 skiver rugbrød

Fremgangsmåde
- Kom alle ingredienser til pestoen i en foodprocessor eller blender og blend til en grov pesto. Stil 
til side til senere.
- Skær squash i skiver.
- Skær peberfrugt og rødløg ud i både.
- Varm en grillpande op ved høj varme med en smule olivenolie.
- Steg grøntsagerne til de har grillstriber på begge sider.
- Skær hallumiosten ud i skiver og steg også dem ved høj varme på grillpanden i olivenolie til de 
har fået gyldne striber.
- Rist de fire skiver rugbrød og smør dem med rucolapesto. Kom frisk rucola på og dernæst grillet 
grønt og halloumi ost. Afslut med pesto på toppen og servér.





BABY ROMAINE SALAT MED HJEMMELAVET 
STRACCIATELLA OST,  ANSJOSER OG GRILLET CITRON

Stracciatella ost kan bedst beskrives som den cremede midte i en burrata ost. Og 
den kan laves selv! Osten smager helt fantastisk i selskab med sprød baby romaine, 
salte ansjoser og grillet karamelliseret citron. Få ingredienser, men mere skal der 

ikke til.

2 PERSONER

Ingredienser
1 mozzarella
½ dl fløde
1 pakke Nordic Harvest baby romaine
2 citroner
Olivenolie
4 ansjoser

Fremgangsmåde
- Riv mozzarellaen fra hinanden til en helt cremet ostemasse.
- Rør det sammen med fløde og lad den stå på køl i min. 30 minutter.
- Halvér citronerne og varm en pande op på høj varme.
- Kom lidt olivenolie på panden og steg citronerne med skæresiden ned af. Steg et par minutter til citronerne 
karamelliserer og får en gylden stegeflade. Sæt dem til side.
- Anret et fad med baby romaine. Læg ansjoser på salaten.
- Kom stracciatella på salaten og pynt til sidst med de grillede citroner. Drys med friskkværnet   
peber og flagesalat. Dryp med en god olivenolie og servér.





RUSTIK GALETTE MED BABYGRØNKÅL, 
VESTERHAVSOST OG SYLTEDE RØDLØG

En galette er en meget rustik tærte, der bages uden form. Og fyldet kan variere i det 
uendelige og spænder lige fra det søde til det salte køkken. Her er fyldet sprød 

babygrønkål, Vesterhavsost og syltede rødløg. 

2 PERSONER

Ingredienser
Syltede rødløg
1 rødløg
2 spsk æblecidereddike
1 tsk agavesirup

Dej
100 g koldt smør i tern
180 g hvedemel
½ tsk flagesalt
3 spsk koldt vand

Fyld
3 spsk creme fraiche 38 % + en smule ekstra til pensling
100 g fintrevet Vesterhavsost
Fintrevet citronskal fra ½ økologisk citron
1 pakke Nordic Harvest babygrønkål
 
Fremgangsmåde

- Skær rødløget i skiver og vend dem sammen med æblecidereddike og agavesirup i en skål. Lad dem stå og 
trække på køkkenbordet til servering.
- Kom hvedemel, salt og de kolde smørtern i en foodprocessor. Blend i få sekunder, til smørret er smuldret 
ind i melet. 
- Tilsæt 3 spsk vand og blend, indtil dejen akkurat har samlet sig.
- Form dejen til en rund kugle med hænderne, og tryk den en smule flad. Kom den i en frysepose, og læg på 
køl i ca. 30 minutter. 
- Rul tærtedejen ud på et meldrysset bord, det gør ikke noget, den sprækker i kanterne. 
- Løft dejen over på en bageplade med bagepapir. Det gøres nemmest ved at rulle den om en kagerulle, og 
derefter rulle den af igen på bagepladen.
- Sæt ovnen på 200 grader.
- Smør creme fraiche på bunden, men ikke helt ud til kanterne, da de skal bukkes ind over fyldet til slut. 
- Riv Vesterhavsosten fint på et rivejern og drys halvdelen over creme fraichen. 
- Riv citronskal henover.
- Læg babygrønkål ovenpå, tryk det lidt ned, og fold nu kanterne ind over fyldet.
- Pensl kanterne med creme fraiche og fordel det resterende Vesterhavsost rundt på kanterne.
- Bag galetten i ovnen i ca. 30-35 minutter til den er gylden.
- Servér galetten med de syltede rødløg.





FRISKE RISPAPIRRULLER MED BABY ICEBERG, 
NUDLER, OMELET OG SPICY CHILI-MANGOSAUCE

Friske rispapirruller er altid et hit og en lækker og nem måde at spise en masse 
skønne grøntsager på. Du kan variere fyldet alt efter, hvad du har i køleskabet. Kun 

fantasien sætter grænser.

2 PERSONER

Ingredienser
Chili-mangosauce
1 moden mango, 200 g skrællet frugt
1 tsk frisk ingefær
1 spsk æblecidereddike
¼ rød chili, justér efter smag og styrke

3 æg
Flagesalt
Friskkværnet peber
Olivenolie
2 gulerødder, her er brugt røde gulerødder
4 spsk salte peanuts
1 pakke Nordic Harvest baby iceberg 
1/2 gul peberfrugt
1 moden avocado
Evt. frisk koriander
Soja til servering

Fremgangsmåde
- Skræl mangoen og kom den i en minihakker. 
- Riv ingefær fint og kom ca. 1 tsk. i minihakkeren.
- Kom også æblecidereddike og rød chili i.
- Blend mangosaucen helt lind. Sæt på køl indtil brug.
- Pisk æggene sammen og krydr med flagesalt og peber.
- Varm olivenolie op på en stor pande og hæld æggeblandingen på. Steg omeletten til den er fast og vip den 
over på en tallerken. Skær den i strimler.
- Skræl gulerødderne og snit dem til fine strimler på et mandolinjern. 
- Hak peanutsene.
- Skær peberfrugten og avocadoen ud i tynde både.
- Gør et stykke rispapir vådt ved at dyppe det et par sekunder i et fad med vand.
- Læg det på bordet og arbejd nu hurtigt med at få fyldet på.
- Læg først en lille håndfuld iceberg på.
- Dernæst gulerødder, peberfrugt, avocado og drys til sidst peanuts over.
- Læg en lille håndfuld iceberg oven på og rul rispapirrullen stramt.
- Skær rullen over i 3-4 stykker og stil dem lodret op på et fad.
- Fortsæt samme procedure med de resterende rispapir. 
- Servér alle rullerne med chili-mangosaucen og soja.





DEN BEDSTE CÆSARSALAT MED RUGBRØDSCROUTONER 

Der er ikke meget, der kan slå en cæsarsalat til frokost. Især ikke hvis den toppes 
med nyristede rugbrødscroutoner og på en bund af sprøde baby romaine blade.

2 PERSONER

Ingredienser
Rugbrødscroutoner
2 tykke skiver rugbrød
2 spsk olivenolie
Flagesalt

1 økologisk kyllingebryst
Olivenolie

Dressing
70 g god mayonnaise
1 spsk citronsaft
1 tsk dijonsennep
1 tsk Worcestershiresauce 
1 presset fed hvidløg
15 g fintrevet parmesan
2 ansjosfileter

1 pakke Nordic Harvest baby romaine
15 g parmesanflager 
Friskkværnet peber
Flagesalt

Fremgangsmåde
- Sæt ovnen på 200 grader varmluft.
- Skær rugbrødskiverne ud i små tern og vend dem med olivenolie på en bageplade med bagepapir. Drys med 
flagesalt.
- Bag croutonerne i ovnen i ca. 7 minutter til de er sprøde.
- Steg kyllingebrystet i olivenolie i 10-12 minutter på en varm pande til det er netop gennemstegt.
- Rør imens dressingen sammen. 
- Rør mayonnaise sammen med citronsaft, sennep, Worcestershiresauce, presset hvidløg og fintrevet 
parmesan.
- Hak ansjoserne helt fint og vend dem grundigt i. 
- Anret romaine salaten på to store tallerkner og kom dressing over.
- Skær kyllingebrystet i skiver og læg på salaten.
- Drys parmesanflager over og afslut med friskkværnet peber og flagesalt.


