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Forår

F

oråret byder på nyt liv. Vintergækker og erantis
bebuder, at vi går lysere tider i møde. Vores gæs

				begynder at lægge æg, og solsorten synger kraftigere. Alt sammen dejlige livgivende tegn. Blandt forårsbebuderne er de grønne spirer, som dukker op overalt. Lige
til at spise!
Umiddelbart tænker man ikke over, hvor meget spiseligt, der er at finde i det tidlige forår. Ofte overser mange
rodfrugterne, som har fået lov til at overvintre og egentlig
er udtjente, men alligevel sætter små nye spirer. Det er nu
muligt at plukke små blade fra rødbeder og pastinakker.
Overvintret spinat spirer på livet løs, og rucolablade titter
frem. De fleste af os har med garanti områder med skvalderkål, der er den bedste salat tidligt på foråret. Brændenælder og mælkebøtter er også spiselige på forskellige
måder, ligesom bøgebladene, der springer ud i det sene
forår.
Her kommer bålet ind, for når man nu alligevel er ude
at lede i naturens spisekammer, så hvorfor ikke blive derude og tilberede maden over bålet og varme sig
derved.
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Brændenældepandekager
og jordskokkesalat

Jordskokkesalat

Tilberedning
Jordskokkerne renses og skæres i skiver. De

Ingredienser

steges på panden i olie og honning i ca. 5

300 g jordskokker

min. De smages til med salt og citronsaft.

Chorizo pølse

Løget og hvidløgstoppene hakkes fint.

1 lille løg

Pølsen skæres i tynde skiver.

Pluk små nye brændenælder. Da de allerede

Hvidløgstoppe fra haven

Persillen hakkes fint.

kan brænde, er det godt at tage gummihand-

En håndfuld bredbladet persille

sker på. Skyl dem grundigt. Der kan være

1 appelsin

Alle ingredienserne blandes og pyntes

meget jord på dem. Hæld herefter kogende

50 g fetaost

til sidst med fetaost.

3 æg

vand over. Efter skoldningen vil de ikke længe-

Citronsaft

4 dl mel

re brænde. Det kan være nødvendigt at skylle

En tsk. honning

5 dl mælk

dem i koldt vand en ekstra gang.

Olie

½ tsk. salt

Hak brændenælderne fint.

Salt

En kopfuld små brændenælder

Bland mel og mælk, tilsæt de 3 æg og pisk

Opskrift: 4 personer
Brændenældepandekager
Ingredienser

Olie til bagning

Tilberedning

Appelsinen deles i både og skæres i stykker.

det godt sammen. Tilsæt salt. Bland de hakkede brændenælder i dejen.
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Kanelsnegle
bagt i bålgryde

Tilberedning
Opløs gæren i den lunkne mælk.
Tilsæt det bløde smør.
Bland sukker, kardemomme og salt i melet.
Tilsæt melet lidt efter lidt, til dejen har den

Skal der eksperimenteres, er kanelsnegle sjove at lave. De bages på samme måde som

rigtige konsistens.

grydeboller (se side 57).

Ælt dejen godt og lad den hæve i 20 min.

Start med at tilberede dejen. Mens den hæver, tændes bålet. Der er brug for et godt bål,

Imens røres fyldet sammen.

så der kommer gløder nok til at holde en jævn varme i ca. 15 min.
Når dejen har hævet, rulles den ud

Kanelsnegle 8 stk.

ca. 20 x 30 cm.
Fordel fyldet på dejen med en kniv.

Ingredienser

Fyld

250 g mel

100 g blødt smør

Skær den i 8 stykker og sæt dem på

75 g blødt smør

75 g flormelis

bagepapir.

1 ¼ dl mælk

1 spsk. kanel

Tryk dem sammen til halv højde og lad

Rul dejen sammen.

25 g gær

dem efterhæve i 20 min.

2 spsk. sukker
¼ tsk. salt

Stil gryden med sandet og grydelågene ind i

½ tsk. kardemomme

bålet, så det hele bliver godt varmt – som at
forvarme en ovn. Efter ca. 5 til 10 min løftes
det øverste låg af og bagepapiret med kanelsneglene sættes oven på låget inde i gryden.
Herefter lægges låget på igen. Når sneglene
bages, skal det ske over gløderne. Det tager
ca. 10 til 15 min. Undervejs skal der skubbes
gløder ind under gryden, så den holder
varmen. Kig ind imellem til sneglene
og flyt gryden væk fra
gløderne, hvis de
bager for
hårdt.
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S

ommeren er mættet af sanselighed: Her er lys og atter lys, her er en livgivende varme
og et væld af dufte. I ferietiden, hvor vækkeuret er slået fra, kan de lyse aftener og
nætter i den grad nydes, når vi sidder omkring bålet.

Bålet er oplagt om sommeren, hvor det udendørs liv fungerer som en forlængelse af daglig

stuen. At lave mad i det fri bliver næsten en selvfølgelighed.
Sommeren byder desuden på en overflod af råvarer, der kan tilberedes på bålet.
Der opstår derfor nemt spontane muligheder for at spise sammen med naboer, hvor alle kan
bidrage med retter til bålmåltidet. Bliver man hængende efter måltidet og lægger mere brænde
på bålet, opstår der skønne stunder, hvor ildens magiske kraft giver uforglemmelige oplevelser.
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Spidskålsgryde

Grønkålssalat

Arbejdsrækkefølge

Ingredienser

Tilbered salaterne så de er klar.

1 god håndfuld grønkål

Lav dej til pikibrød. (Se opskrift side 13)

3 æbler

Gør grøntsagerne til spidskålsgryden klar.

1 løg

Gør svampene i stand.

1 par klaser vindruer

Tænd bål, her er det ikke nødvendigt at vente på gløder, da maden skal tilberedes i

Saft fra 1 citron

gryder og pander.

Olie-eddike dressing

Når bålet er klart, bages pikibrødene først. Herefter tilberedes spidskålen, den har godt af
at stå lidt i kanten af bålet, hold den lun uden at den brænder på.

Tilberedning

Svampene steges, når spidskålen er sat til side. Slut af med at riste rejerne.

Grønkålen hakkes fint, æblerne skæres i tynde både og vendes i citronsaft, så de beholder

Fordel opgaverne imellem jer, så nogle laver maden og andre sørger for at det bliver

deres farve. Løg hakkes fint og vindruerne halveres. Bland alle ingredienserne og hæld

anrettet fint. Den smukke anretning vil være med til at forstærke duften og smagen.

olie-eddike dressing over.
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Fjæsing

på stranden

Wokgryde, fjæsinger og to grønne sommersalater
Wokmad er sjovt at lave over bål. Der skal være tryk på varmen over ilden. Og det skal gå hurtigt.

Opskrifterne er til 4 personer
Grøn salat med tomater
og feta

Grøn salat med jordbær
Ingredienser

Ingredienser

1 håndfuld babyspinat

2 håndfulde forskellige slags salater

1 håndfuld rucolasalat

(her er brugt pluksalat og iceberg-

Ca. 100 g jordbær

salat)

Frisk høvlet parmesanost efter smag

Start med at tilberede salaterne.

1 lille håndfuld bredbladet persille

Olie-eddikedressing

Tænd derefter et bål. Det behøver ikke at være ret stort, da både fjæsingerne og wokgryden

(den er kraftig i smagen)

kan tilberedes over ilden. Det er ikke nødvendigt at vente på, at der kommer gløder.

1 lille løg

Tilberedning

3 tomater

Skyl salat og jordbær.

200 g feta

Skær jordbærrene i mindre stykker.

Olie-eddike dressing

Bland ingredienserne sammen.

Den eneste måde at regulere varmen på, er ved at tage wokgryden ud af bålet.
Når der skal laves wokmad, kan det anbefales at have en rigtig god grillhandske på.

Arbejdsrækkefølge

Pynt med friskhøvlet parmesanost.

Tilberedning

Tilsæt olie-eddikedressing.

Skyl salaten og persillen.
Riv salaten i mindre stykker. På den måde
beholder den sin friskhed længere, end hvis
den skæres i stykker.
Hak løget fint.
Skær tomaterne i mindre stykker,
bland det hele sammen, og smuldr fetaen
over salaten.
Tilsæt olie-eddike dressing efter smag.

9

32

33

E

fteråret spænder over hele vejrpaletten
fra solskin til storm. Bål kræver vindstille vejr, og heldigvis er der mange

smukke efterårsdage med stille vejr, som også
kan bruges til at tænde bål og lave mad over
de ulmende gløder. Det er hyggeligt at bage

Efterår
38

snobrød med børnene, eller varme en god
suppe op. Børnene vil elske bålet, og hvem
vil ikke elske at få serveret en kop varm
suppe, når man går udenfor og skutter sig.
Er der først gang i bålet, er det fristende at
slå sig ned og give sig selv en meget
beroligende stund. Hav gamle udtjente
tæpper klar. For selv om bålet varmer
godt, bliver man hurtigt kold på ryggen.
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Grøntsager

i stegeso
serveret med medister
En tidlig efterårsdag ved stranden kan sagtens bruges til at mødes omkring mad over et bål.
Det er nemt at lave sammenskud, hvor der kan medbringes forskellige salater og kød til grill.
Lav et godt bål. Lad det brænde en lille times tid, til der er gløder til stegningen.

Fyld til stegeso
Ingredienser
½ kg kartofler
1 løg med top
1 blomkålshoved
1 håndfuld frisk spinat
6 fed hvidløg
10 små gulerødder
2 rød peber
1 l grøntsagsbouillon
Friske krydderurter (salvie,
rosmarin og oregano)
100 g seranoskinke
Salt og peber

Tilberedning
Skær grøntsagerne i mindre stykker.
Læg dem i stegesoen. Begynd med kartoflerne.
Læg seranoskinken øverst. Hæld bouillonen over
og krydr med salt og peber.
Lad stegesoen stå i gløderne i ca. 20 min. Fjern
stegesoen fra bålet. Pas på, den er meget varm.
Brug evt. en skovl til at løfte den ud af bålet med.
Lad den stå, den kan sagtens holde varmen, mens
medisterpølsen steges over gløderne.
Husk stegesoen skal ligge i vand 1 time
inden brug.
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Snobrød

Opskrift på snobrød til 10 stk.

Sødt snobrød

25 g gær

Skal snobrødet have lidt mere ”kagesmag”

Snobrød skal bages over gløder. Holdes sno-

1 æg

kan der i dejen tilsættes 1 spsk. sukker og evt.

brødet ind over flammer, bliver det sort og

2½ dl lunkent vand

1 tsk. kardemomme eller kanel.

svedent.

¼ tsk. salt

Når snobrødet er bagt færdig bagt, kan der

1 spsk. olie

serveres syltetøj eller glasur til – Mums!!!

Snobrødsbagning tager tid, og mindre
børn skal hjælpes, ellers giver de fleste op

Mel (ca. 7 dl)

inden brødet er færdigt.
Det tager en lille times tid, fra bålet er

Rør gæret ud i lunkent vand. Tilsæt æg, olie

tændt, til der er gode gløder til snobrødsbag-

og salt. Tilsæt melet lidt af gangen. Når dejen

ningen. Så afsæt gerne 1½ time. I tiden op

er smidig og slipper fingrene, har den fået

til gløderne er perfekte, kan der laves sno-

nok mel. Lad den hæve ½ time. Når bålet er

brødsdej, og der kan findes snobrødspinde.

klar med gløder, deles dejen op i 10 portio-

Friske pinde er bedst, da der ikke går ild i

ner. Rul dejen til en lang pølse. Sno dejen

dem. En god størrelse pind er omkring 1 til

omkring spidsen af snobrødspinden. Jo tyn-

1½ m lang. Dens tykkelse skal være lidt stør-

dere dejen er rullet ud, jo kortere tid skal brø-

re end en tommelfinger, eller som en pølse,

det bages.

så brødet kan bruges som fransk hotdog.
Spidsen af pinden skal afbarkes (ca. 20 cm)

Denne dej er god til snobrød, hvor der steges pølser til.
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vinter

V

interen er årstiden, hvor vi holder os
indendørs. Men der er heldigvis und
tagelser, for vinteren byder på meget

smukke oplevelser ude i det fri. På en frostklar dag
med blå himmel nydes solen bedst udenfor. Find et
lunt hjørne, hvor solens stråler kan nå ned, og
tænd et bål.
Med ildens varme og gode tæpper kan man
faktisk tilbringe mange timer udenfor, selvom termometeret viser minusgrader. Samtidig kan der
laves den skønneste vintermad på bål eller serveres
varme drikke.
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And

i vintergryde

Tilberedning
Anden parteres i bryster, vinger og lår. Lårene kan halveres og udbenes.
(Andeskroget kan bruges til at koge suppe på – til en anden dag).

Arbejdsrækkefølge

Ingredienser

Tilbered salaten, så den er klar.

And ca. 2 kg.

Løg og hvidløg hakkes groft.

Gør alle ingredienser til and i vintergryde klar.

2-3 pastinakker

Ingefæren snittes fint.

Find bord til anretningen af maden frem, find

2-3 persillerødder

tæpper og evt. stole eller træstubbe frem.

6 gulerødder

Varm olien i en stor gryde. Brun anden godt af og tag den op.

Tænd bål samt fødebål.

Et halvt kilo jordskokker

Brun ikke alle stykkerne på en gang, men fyld kun bunden af gryden op.

Der laves dej til boller.

3 løg

Herefter svitses løg og hvidløg ca. et minut.

Når bålet er godt i gang, sættes

Rigeligt med hvidløg (6-10 fed)

Kom rodfrugterne i og svits dem med.

vintergryden over.

½ l fløde

Vær opmærksom på, at det går hurtigt over et bål.

Bollerne sættes til efterhævning.

Salt og peber

Læg kødet tilbage i gryden og vend godt rundt i gryden.

Indmadsgryden tilberedes og stilles lunt.

En spiseskefuld korianderfrø

Hæld fløden og den ene porter over.

Bollerne bages.

3-4 laurbærblade

Knus korianderfrøene og kom dem i gryden

Det er rart at være flere om det praktiske, og

1½ spsk. friskhakket ingefær

sammen med de øvrige krydderier.

det er skønt at forberede mad

Rosmarin og timiankviste

Lad det koge under låg en times tid.

sammen, så vær gavmild

2 portere

Tilse jævnligt retten og hæld mere porter i,

med at uddelegere.

Olie

hvis der er brug for mere væde.
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Rodfrugterne rengøres og skæres groft i ca. 2 x 2 cm.
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Anretning
Gør klar til at anrette maden på et bord, når den er færdig. Det kan komme til at se
meget indbydende ud. Men husk at maden skal spises rundt om bålet, så varmen og
ilden kan være med til at skærpe appetitten og sanserne.
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