
 Klimafamiliernes

kogebog

Ballerup tager sin del 
af ansvaret

Vidste du at borgerne i Ballerup Kom-
mune inden år 2015 skal have redu-
ceret deres samlede CO2-udslip med 
22.200 tons CO2, svarende til 5 % af 
kommunens samlede CO2-udslip i 2006?

I denne folder får du Klimafamiliernes 
råd og egne erfaringer med at lave kli-
mavenlig mad i hverdagen.

Scan denne kode med din 
Smartphone, og gå direkte 
til projektes hjemmeside



Klimafamilierne i Ballerup har i sam-
arbejde med Ballerup Kommune ud-
arbejdet denne folder om klimavenlig 
hverdagsmad. Vi er med i kommu-
nens klimafamilieprojekt, hvor vi 
blandt andet har fokus på kost som 
middel til at nedsætte vores CO2-ud-
slip.

Denne folder tager udgangspunkt i, 
at vi især havde fokus på vores for-
brug af kød, grøntsager og madspild 
samt det bæredygtige i fremstillings-
processen og tilvejebringelsen af pro-
dukterne.

Vi synes, det har været en spænden-
de udfordring at udskifte kødet med 
grønne retter 2-4 dage om ugen. Vo-

res behov for proteiner bliver dækket 
gennem mælk, æg, pålæg, bønner og 
de dage i ugen, der er kød i aftensma-
den.

Vi har oplevet, at vi har spist god, 
sund mad, at vi ikke har ændret vo-
res hverdag væsentligt og at børnene 
hilser forandringerne velkomne.

Tager det længere tid at lave mad 
med grøntsager? Ja, det tager længe-
re tid. Derfor har vi lavet større por-
tioner, for på den måde at have mad 
til flere dage. Nogle af resterne har vi 
brugt til madpakker. Det er også en 
fordel at fryse ned til senere brug, det 
letter i en travl hverdag.

Vi har lænet os op ad klimamadpyra-
miden, så vi i vid udstrækning bruger 
årstidens grøntsager og følger ret-
ningslinjerne for CO2-venlig mad. Vi 
vil opfordre dig til at læse videre og 
prøve opskrifterne. Du kan også selv 
vælge at gøre alle ingredienserne 
endnu mere klimavenlige.

De opskrifter, vi har samlet i denne 
bog, har vi selv afprøvet i vores fa-
milier. Og vi kan anbefale dem på det 
varmeste.



Den Store Klimatest

Månedens frugt og grønt
 fra Danmark

Champignon
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Pastinak
Persillerod
Porrer
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Selleri
Æbler

Januar

Champignon
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Løg
Pastinak
Persillerod
Porrer
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Selleri
Æbler

Februar

Champignon
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Løg
Pastinak
Persillerod
Porrer
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Selleri
Æbler

Marts

Champignon
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Løg
Porrer
Rabarber

Radiser
Rosenkål
Rødbeder
Salat
Selleri
Spinat
Æbler

April

Asparges
Bladbeder
Blomkål
Broccoli
Champignon
Gulerødder
Jordbær
Kinakål

Løg
Persille
Rabarber
Radiser
Salat
Spidskål
Spinat
Ærter

JuniAsparges
Champignon
Persille
Rabarber
Radiser
Salat
Spinat

Maj



Bladbeder
Blomkål
Broccoli
Bær
Champignon
Gulerødder
Jordbær
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Persille
Radiser
Salat
Spidskål
Spinat
Ærter

Juli
Asier
Bladbeder
Bladselleri
Blomkål
Broccoli
Champignon
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Majs
Pastinak

Persille
Persillerod
Porrer
Pærer
Radiser
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Salat
Selleri
Spidskål
Spinat
Squash
Æbler

Oktober
Blomkål
Champignon
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Pastinak
Persillerod
Porrer
Pærer
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Salat
Selleri
Æbler

November

Blomkål
Champignoner
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Pastinak
Persillerod
Porrer
Pærer
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Selleri
Æbler

December

Asier
Bladbeder
Bladselleri
Blomkål
Blommer
Broccoli
Bønner
Champignon
Grønkål
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål
Løg
Majs

Pastinak
Persille
Persillerod
Porrer
Pærer
Radiser
Rosenkål
Rødbeder
Rødkål
Salat
Selleri
Spidskål
Spinat
Squash
Æbler

September
Asier
Bladbeder
Bladselleri
Blomkål
Blommer
Broccoli
Bær
Bønner
Champignon
Gulerødder
Hvidkål
Jordskokker
Kartofler
Kinakål

Løg
Majs
Persille
Porrer
Pærer
Radiser
Rødbeder
Rødkål
Salat
Spidskål
Spinat
Squash
Æbler
Ærter

August

www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=3571 



Lyst kød (svin, fjerkræ)
fladfisk (skrubber)

fedtstoffer, ris, hytteost, rygeost

Mælk, æg, torskefisk (torsk, kulmule), vin

Brød, gryn, mel, importeret frugt og grønt

Dansk frilandsgrønt, dansk frugt (æble, pære), muslinger

Ingredienser uden klimabidrag: Syre, kantareller, grannåle m.m. fra naturen

0

0,1 - 0,5

0,5 - 1,1

1,2 - 3,0

3,1 - 6,7

11,3 - 19,4

Kg CO2-ækvivalent pr. råvareKlimabelastning pr. kg råvare
Rødt kød

(oksekød, lam)
gul ost

Den Store Klimatest

Klimapyramiden

Klimapyramiden illustrerer, 
hvordan de enkelte fødevarer 
CO2-belaster klimaet.

Forskellen på den sunde og 
den klimavenlige mad er bl.a. 
fremstillingen og transporten 
af fødevarerne.

Du kan læse mere om CO2-belastningen 
fra specifikke fødevarer i Fødevare-
ministeriets Klimakogebog, som 
kan downloades på 
www.fvm.dk/klimakogebog



Det skal du bruge til 4 personer:

O  400-500 gr laksebøffer
O  1-2 spidskål
O  200 gr cocktailtomater
O  800 gr kartofler
O  rapsolie/smør til stegning
O  salt og peber

Den Store Klimatest

Laks med spidskål
 og kartofler

Sådan gør du:

O  Kartoflerne koges

O  Spidskål snittes i strimler og 
 svitses i rapsolie/smør på panden 

O   Tomaterne skæres i halve og vendes 
på panden sammen med spidskål, 
smag til med salt og peber

O   Laksen steges på panden ca. 6 min 
 på hver side



Det skal du bruge til 4 personer:

O  3 fed hvidløg 
O  10 g smør 
O  1 kg frisk eller 
 450 g frossen spinat 
O  2 spsk. hvedemel 
O  2 dl letmælk 
O  6 tomater i små stykker/
 eller en dåse hakkede tomater

O  oregano
O  salt 
O  peber
O  1 tsk. raps/olivenolie
O  10-12 lasagneplader 
O  50 g 30% ost 

Den Store Klimatest

Skipper Skræk lasagne



O  Hvis spinaten er frossen, sæt den i køleskabet til optøning dagen før 

O  Svits hakket hvidløg i smør/olie og tilsæt knuget spinat 

O  Drys hvedemel i spinaten og tilsæt mælk og hakkede tomater. 
 Lad det koge 2-3 min og krydr med salt, peber og oregano 

O   Pensl et ovnfast fad med olie. Læg først et lag lasagneplader og  
 dernæst et tyndt lag spinatstuvning. Fortsæt lagene og afslut 
 med et lag spinatstuvning

O  Drys revet ost over og bag lasagnen ved 200° i ca. 35-45 min 
 til overfladen er lysebrun 

Sådan gør du:
Klimaråd Nr. 1:

Vælg lokalt 
producerede varer 
- helst økologiske. 



Det skal du bruge til 4 personer:

O  20 tomater eller 4 dåser  
 flåede tomater
O  2 tsk. olie
O  2 løg i fine stykker
O  6 dl grøntsagsbouillon
O  evt. tørret basilikum 
O  salt, peber, evt. honning
O  5 spsk. Philadelphia ost

O  Gremolata består af:
 1 stor håndfuld hakket  
 bredbladet persille
  2 hakkede hvidløgsfed
   reven skal fra en 
 økologisk citron
   lidt olie
   salt og peber

Den Store Klimatest

Hurtig tomatsuppe
 med gremolata



O  Kom olie på en dyb pande og steg løgstykkerne til de er klare

O  Tilsæt bouillonen 

O  Kom tomaterne i og bring suppen op til kogepunktet

O  Lad blandingen koge i 10 minutter

O  Blend suppen og hæld den tilbage i panden

O  Smag til med krydderierne og tilsæt osten til sidst

O  Ved servering drysses med gremolata

Sådan gør du:

Klimaråd Nr. 2:

Vælg årstidens 
grønt og frugt



Det skal du bruge til 4 personer:

O  400 g butterdej eller grov tærtedej
O  2 løg i skiver
O  1 aubergine i tern
O  1 squash i tern
O  8 små tomater
O 1 bundt frisk basilikum
O 3 skiver tørret, saltet skinke skåret i strimler
O raps/olivenolie

Den Store Klimatest

Grøntsagstærte med skinke



Klimaråd Nr. 3:

Vælg økologiskO  Varm olie op på en pande og steg løgene i ca. 10 minutter ved svag varme

O Tilsæt derefter aubergine og squashtern og steg yderligere i 5 minutter

O Rul butterdejen/tærtedejen ud på et meldrysset bord og flyt den over på en bageplade

O Fordel grøntsagerne ovenpå

O Læg tomater og skinke i strimler ovenpå

O Dryp med lidt olie og drys med salt

O Tænd ovnen på 160° og sæt tærten ind

O Bages i ca. 40 minutter

O Ved servering drysses de friske basilikumblade over

Sådan gør du:



Det skal du bruge til 4 personer:

O  75 g grahamsmel 
O  15 g gær 
O  1/2 dl kold urtete 
O  2 spsk. olie 
O  1 håndfuld hakket skvalderkål 

O  3 tomater 
O  1 dl reven ost 
O  1 peberfrugt 
O  1 dl champignon i skiver 
O  1 tsk. oregano

Den Store Klimatest

Pizza med skvalderkål



Sådan gør du:

Klimaråd Nr. 4:

Vælg mere grønt 
og frugt, mindre 
kød og færre 
mejeriprodukter

O  Rør hvedemel, salt, gær og væde sammen og ælt dejen til en kugle. 
 Den skal hvile 30 minutter 

O  Dejen rulles tyndt ud på et melet bord 

O  Rul dejen om kagerullen og rul den dernæst ud på bagepladen 

O  Finthakket skvalderkål, tomater i skiver, reven ost, peberfrugt og 
 champignon i skiver fordeles over dejen, og der drysses med oregano 

O  Pizzaen sættes i en varm ovn ved 200° og bages til den er lysebrun 
 og sprød i kanten, ca. 35 minutter 



Det skal du bruge til 4 personer:

O  en håndfuld krydderurter    
 fra haven (f.eks. citronmelisse,   
 basilikum, persille…)
O  salt og peber efter behov

O  800 g hakket fiskefars 
O  2 små løg 
O  1 æg 
O  3 spsk. mel 
O  raps/olivenolie

Den Store Klimatest

Fiskefrikadeller
 med krydderurter



Sådan gør du: Klimaråd Nr. 5:

Vælg kartofler og pasta 
frem for ris og andre 
importerede kornsorter

O  Hak løget fint og snit krydderurterne og bland det sammen 
 med fisk, æg og mel 

O  Det hele røres godt sammen til en fars så det er muligt at forme 
 små fiskefrikadeller

O  Fiskefrikadeller steges ved svag varme i raps/olivenolie 

O  Hvis du køber en færdig fiskefars skal du kun blande urter og   
 lidt løg i farsen 

O  De færdige fiskefrikadeller serveres med salat, nye kartofler, 
 citron og hollandaisesovs



Det skal du bruge til 4 personer:

O  et halvt salathoved 
O  et bundt rucolasalat 
O  3 til 4 tomater 
O  10 soltørrede tomater
O  1 rødløg
O  1 avocado
O  600 g kyllingbryst
O  pinjekerner
O  sorte eller grønne oliven

Dressing:

O ½ dl olie
O  1 tsk. eddike
O  1 tsk. citron
O  1 tsk. stærk sennep
O  1 spsk. sukker
O  1 spsk. vand   

Den Store Klimatest

Salatbund med kylling
 oliven og pinjekerner



Sådan gør du:

O   Snit salaten og tomaterne lidt groft og 
læg det i bunden af et fad

O   Skær de soltørrede tomater og avocado-
en ud i passende størrelser og læg dem  

 på salatbunden

O   Skær kyllingebrysterne ud i små stykker 
og steg kyllingen i rapsolie 

O   Når kyllingen er godt stegt lægges 
 kyllingestykkerne på salaten

O   Som det sidste pyntes salaten med rød-
løgsringe, ristede pinjekerner og oliven

Dressingen:
Alle ingredienser blandes i et glas 
og røres grundigt sammen

O  Salaten serveres med flûtes 
 eller lækkert brød

Klimaråd Nr. 6:

Vælg fjerkræ og 
svinekød frem for 
lamme- og oksekød. 
Få gerne leveret 
fra en lokal gård



Det skal du bruge til 4 personer:

O  200 g røde linser
O  1 l hønsebouillon
O  2 kartofler
O  1 æble
O  1 spsk. olie
O  2 løg
O  5 fed hvidløg
O  1 spsk. friskrevet ingefær
O  1 finthakket chilipeber

O  1 kanelstang
O  10 nelliker
O  2 tsk. stødt koriander
O  2 tsk. karry 
O  1 tsk. gurkemeje
O  4 dl kokosmælk
O  citronsaft 
O  salt

Den Store Klimatest

Indisk suppe



O  Linserne skylles godt og kommes med æbletern og kartoffelstykker 
 i bouillonen – koger i 20 minutter

O  Imens svitses hvidløg, chili, løg samt ingefær i olie på en pande 
 sammen med de øvrige krydderier

O  Herefter hældes krydderierne fra stegepanden ned i suppen 
 – efter at kanelstangen og nellikerne er fjernet

O  Kokosmælk hældes i, og suppen piskes sammen

O  Til slut smages til med citronsaft og salt efter behov

O  Der kan serveres naanbrød eller grovbrød til

Sådan gør du:

Vidste du at
miljøet belastes 
ved produktionen 
af mad samt transport 
af madvarer



Den Store Klimatest

Krydret bønnesalat

Dressing:

O	 1 dl raps/olivenolie
O		4 spsk. eddike (f.eks. hvidvinseddike)
O  1 rød peber i små tern
O		skal og saft af en økologisk citron
O		friskhakket persille
O		1 stort rødløg i små tern

Det skal du bruge til 4 personer:

O		200 g blandede bønner
O		4 laurbærblade
O 20 peberkorn
O  groft salt
O evt. 2 chilipebre

Salatdrys:
O 2 spsk. sesamfrø    O		2 spsk. solsikkekerner    O		2 spsk. fennikelfrø    O		1 spsk. korianderfrø    O		2 spsk. groft salt



Sådan gør du:

O  Sæt ca. 200 g forskellige bønner i blød natten over  
 (det kan være butterbeans, sorte bønner, black  
 eyed bønner el. lign)

O		Kog dem i frisk vand med salt, laurbærblade, 
 hel sort peber og evt. chili til de er møre. 
 De må gerne have lidt ”bid”

O		Sigt vandet fra og vend dem med dressingen  
 umiddelbart efter

O		Køl af før servering

O		Drys evt. med salatdrys Salatdrys:
Alle frøene ristes på en tør pande indtil de tager farve. 
Stødes i en morter til et groft krydderi.

Vidste du at
Danskerne smider 
494.914 ton spiselige 
madvarer (organisk 
affald) ud om året

Forundersøgelse af 
madspild i Danmark, 
miljøprojekt 1325/2010



Den Store Klimatest

Grøntsagstærte

Fyld:

O	 5 mellemstore hakkede løg 
O 2 til 3 fint snittede porrer 
O 2 tsk. paprika, 2 tsk. karry, et drys oregano 
O 1 fed hvidløg 
O 2 æg
O ¼ l madfløde 
O en sjat mælk 
O 1 tsk. timian 
O 100 g revet ost

 med løg og porrer
Det skal du bruge til 4 personer:

Dej:

O		60 g fuldkornshvedemel 
O 120 g hvedemel 
O ½ tsk. groft salt 
O 100 g smør 
O 2 til 3 spsk. kold vand



Sådan gør du:

Dej:

O   Bland mel, smør (skåret i min-
dre stykker), salt og vand

O			Saml hurtigt dejen med fing-
rene så det bliver til en kugle 

O			Tryk derefter dejen ud i en 
smurt tærteform (ca. 22 cm 

 i diameter) så den kommer   
 godt op ad kanten 

O  Forbag bunden midt i ovnen 
 i ca. 15 min ved 200°

O		Tærten bages nu i ca. 30 min 
 midt i ovnen ved 200°

Fyld:

O   Svits løg og porrer sammen 
med krydderierne og læg det 
på den forbagte bund 

O			Drys derefter osten ovenpå 
grøntsagerne 

O			Endelig piskes æggene sam-
men og blandes med fløde, 
mælk, timian, salt og peber 

O			Æggemassen hældes over 
 tærten Vidste du at:

Organisk affald er vanskeligt 
at brænde af, hvilket belaster 
vores miljø



Den Store Klimatest

Evas restesuppe
 vintersuppe til flere dage

Det skal du bruge til 4 personer:

O  1 Hokkaido-græskar
O  ½ kg kartofler
O  ½ kg gulerødder
O  3 løg
O  4 fed hvidløg
O  1 frisk chili, rød eller grøn, udkernet
O  4 tsk. gurkemeje
O  3 tsk. ingefær
O  3 tsk. koriander
O  3 tsk. spidskommen
O  2 tsk. paprika
O  2 tsk. karry
O  ¼ l piskefløde

Desuden rester fra køleskabet, f.eks. porrer, squash, 
persillerod, pastinak (giver en sødlig smag), broccoli, 
blomkål, bladselleri, selleri, jordskokker, champig-
noner og meget mere – kombinationsmulighederne 
afhænger af køleskabets indhold / grøntsagskassens 
leverance og giver mangfoldige smagsvarianter

O  ½ kg kød- og melboller
O  evt. timian
O  salt og peber



Vidste du at
hver dansker smider 
93 kg spiselige madvarer 
ud om året

Sådan gør du:

O   Grøntsagerne gøres i stand og lægges i vand, der netop 
dækker. Det er ikke nødvendigt at skrælle grøntsagerne. 
Især hokkaido og jordskokker skal ikke skrælles, da der 
er god smag i skrællen

O  Tilsæt krydderier og bring det i kog

O   Når alle grøntsager er møre, blendes det hele med en 
stavblender og der tilsættes evt. timian, salt og peber

O   Tilsæt fløden og bring det i kog, hvorefter kød- og mel-
boller tilsættes

O   Serveres rygende varm og gerne med et groft brød til. 
Hvis det skal være lidt festligt, så kom lidt kogt pasta i og 
pynt med persille

Dette er en yderst velsmagende og 
børnevenlig suppe. Her får du tømt 
køleskabet og får måske dine børn 
til at spise grøntsager, de normalt vil 
forsværge at de kan lide.

Forundersøgelse af madspild i 
Danmark, miljøprojekt 1325/2010



Den Store Klimatest

Brug dine madrester
Ideer til at bruge madrester:O  Lad aldrig mad blive til affald.

O   Udnyt dine madrester til nye 
retter og tag dem med i mad-
pakken.

O   Køb realistisk ind (planlæg 
dine indkøb) = smid mindre ud.

O   Frys madrester ned til senere 
brug.

O  Runkne frugter kan blendes til smoothies.
O  Kedelige grønsager kan koges og blendes 

til suppe. Brug rester af ris eller pasta som 
fyld.

O Lyse rodfrugter bruges til at jævne sovs.
O  Brødrester kan anvendes til rasp efter en 

tur i ovn/blender. 
O  Rester af kød kan bruges til fyld i burgere 

eller sandwiches.



Send en mail til byogerhverv@balk.dk, att: Anette Nielsen Kollits, 
klimafamilier.

For at vi kan beregne, hvor meget vi samlet reducerer vores CO2-udslip, 
skal I oplyse:

O Antal personer og alder

O Antal dage om ugen uden kød

O Hvad I vil erstatte kødet med (fisk, bønner, grønsager mm.) 
      - se www.fvm.dk/klimakogebog

Vidste du at:
...hvis alle voksne personer 
i Ballerup Kommune erstatter 
dansk oksekød med f.eks. fisk 
en gang om ugen, så udleder det 
ca. 5000 tons mindre CO2 om året. 
Det svarer til ca. halvdelen af 
CO2-udslippet fra energiforbruget 
i kommunens offentlige bygnin-
ger i 2008.

Bidrag til at løse klimaproblemet –

Lav en CO2-aftale med klimafamilierne og Ballerup Kommune

På www.ballerup.dk/klimatest finder I det elektroniske registreringsskema, 
hvor I kan beregne jeres husstands CO2-belastning.

grafik: inge-lise hartz grafisk design   ·   tryk: frederiksberg bogtryk


