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Opskrifter med majs og 
kartofler

For længe siden havde Spanier-
ne en »skat« med hjem fra Peru. 
Det var kartoflen. Vi spiser rigtig 
mange kartofler i Danmark. Og vi 
gør det på tusind måder. Her er 
bare et par opskrifter til inspira-
tion.
Majs er også en rigtig stor del af 
det peruvianske køkken. Dem kan 
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vi også rigtig godt lide. Alt fra gril-
lede majs til popkorn.
Her kan I finde lidt inspiration til 
at lave lækre retter eller guf med 
kartofler eller majs i børneklub-
ben. Måske det skal være noget af 
den mad i serverer til et særligt 
Peruarrangement. Måske det skal 
erstatte kagen til en helt alminde-

lig klubdag. De fleste af opskrif-
terne er ikke Peru-opskrifter. 
Mange af opskrifterne er udeluk-
kende med her, fordi de indehol-
der majs eller kartofler. Håber det 
kan være med til at få fokus på 
Missionsprojektet i Peru. 
God fornøjelse.

Majsdip
God til at dyppe grøntsagssnack i.
 
100 gram majs (gerne fra dåse)
100 gram græsk yoghurt (lidt af gangen, så dippen ikke bliver for tynd)
2 spsk. Hakket frisk koriander (eller persille)
Salt og peber

Majsene blendes i foodprocessor og blandes med de øvrige ingredien-
ser.  
Dippen serveres kold til fx gulerods- og agurkestave. 
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Majschowder
 

– en majssuppe, som findes i mange varianter. Denne er helt enkel.
 
Ingredienser
600 gram kartofler skrællet og skåret i små tern
1 liter vand eller grøntsagsbouillon
ca. 75 gram løg, pillet og hakket i tern
2 spsk. olivenolie
6 dl majskerner
1 dl piskefløde
Salt/peber

Fremgangsmåde
Kartoflerne koges i grøntsagsbouillon ca. 8-10 min.
Løgene steges gyldne i olien.
Løg, majs, fløde og krydderier tilsættes.
Det hele koges, indtil kartoflerne er kogt lidt ud. 
Nu kan suppen blendes, men den kan også spises, som den er.
Serveres med et godt brød til. Hva’ med et majsbrød?

Majsbrød 
Det klassiske from over there. Meget hurtigt, nemt og smager skønt. Lige til at lave sam-
men med børnene.
 
Ingredienser
100 gram majsmel (gerne groft)
1½ tsk. bagepulver
½ salt
½ dl olie (ikke olivenolie)
1½ dl yoghurt neutral
1½ dl løse majs
1 sammenpisket æg
75 gram cheddarost (godt også fordi det ikke lugter af sure sokker, når det bliver bagt, som så meget andet 
ost)

Fremgangsmåde
Majsmel, bagepulver og salt mixes. Olie og yoghurt røres i. Så tilsættes majskerner. Ost og æg røres forsigtigt 
i.
Forslag: prøv at tilsætte lidt finthakket chili på en kold dag.
En tærteform smøres og raspes. Heri hældes dejen. 
Fadet sættes i en 200 grader varm ovn til brødet er gyldent. Det tager ca. 20 min.
Skær det ud i trekanter og spis det mens det stadig er lunt.
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En simpel men »alt i en ret«.

Ingredienser
ca. 200 gram kidneybønner (gerne fra dåse, ellers skal du huske at 
lægge i blød natten over, og koge dem før du kan komme i gang)
ca. 300 gram majskerner (også gerne fra dåse)
3 dl vand
2 spsk. smør (oprindelig bjørnefedt, men det har vi ikke lige)
1 tsk. sukker, og et drys salt og peber
1-2 tomater skåret i tern
1 dl piskefløde

Fremgangsmåde
Alt på nær fløden blandes og simre ca. 15 min. 
Derefter tilsættes fløden og indianer gryden varmes igennem. 
Så tjekkes der, om der skal mere krydderi i, og retten er færdig.
Godt og billigt!
Server evt. en god salat til.

Majspandekager
Brunch – frokost/madpakke eller eftermiddagsmads majspandekager. (Ska’ vi lige ta’ 
aftensmad med også?)
 
I disse pandekager kan man stort set komme hvad man vil og hvad man kan lide.
Prøv fx skinke, stegt bacon, pølse, semitørret tomat, en rest kød fra i går.

Ingredienser
125 gram mel
2 tsk. Bagepulver
½ tsk salt
lidt peber
ca. 2 dl mælk 
2 æg
1 dåse drænet majs
evt. 2 spsk. parmasanost

Fremgangsmåde
De tørre ingredienser sigtes sammen.
Mælk og æg mixes og det tørre røres heri. 
Nu tilsættes majsene og hvad man ellers vil af evt. kød, ost og krydderier.
De små pandekager steges i lidt olie (gerne solsikkeolie) 2-3 af gangen på en pande. De skal være gyldne, det 
tager ca. 4 min. på hver side.

Indianer majsgryde
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Kartoffelsuppe
Den hurtige, nemme og velsmagende kartoffel-porrer suppe.
 
Ingredienser
400 g kartofler, skrællet og skåret i små tern
2 store eller flere små porrer, skyllet og skåret i små tern
1 liter vand
Ca. 1 dl fløde
Frisk revet muskatnød
Smør ca. 30 gram
Salt/peber

Fremgangsmåde
Smelt det meste af smørret i en stor gryde og lad porrestykkerne simre 
lidt heri.
Tilsæt kartoffelstykkerne, vand og krydderier.
Lad det koge stille og roligt indtil kartoflerne er møre.
Tilsæt fløden og lad suppen koge op igen, tilsæt resten af smørret.
Server gerne med et drys frisk grønt, fx persille.
Obs: er suppe kun suppe når den er pureret, så gør I selvfølgelig bare 
det.

Sådan en sød fyr her har vist spist meget 
lækker kartoffelsuppe

Kartoffelpandekager
Dette er simpelthen en børne-juhu-opskrift. Så er I advaret.
 
Ingredienser
4-5 store rå kartofler
2 æg
¼ liter mælk
1 kop mel
2-3 fed knust hvidløg (eller mere eller mindre efter smag)
salt
merian/oregano

Fremgangsmåde
Kartoflerne rives groft, alt blandes sammen og tynde pandekager ste-
ges i varm olie på begge sider. Det er en god ide lige at fordele de 
revne kartofler med et par gafler i hver enkelt pandekage.
Skinke, pølse eller stegt bacon kan tilsættes, hvis man synes der skal 
kød i.

Serveres varme, med »diverse« til fx: ketchup, worcestershiresause, 
soyasauce eller din favorit.
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Mini kartoffel »pizzaer«
Lækre sprøde. Kan snildt bruges som »eftermiddagsmad« eller kuvertbrød til salat eller 
suppe.

Opskriften giver ca. 12-16 brød
 
Dej
50 g gær
6 dl lunken vand
2 tsk. salt
6 spsk. olivenolie
ca. 16 dl mel

Fyld
6-8 fed hvidløg
ca. 12 kartofler, der er skrællet og skåret i supertynde skiver
olivenolie
salt
rosmarin, oregano eller det krydderi du bedst kan lide

Fremgangsmåde
Gæren opløses i vandet, salt og olie tilsættes. Lidt af gangen tilsættes melet og dejen æltes igennem. Sættes 
til at hæve et lunt sted ca. 1 time.
Dejen slås ned og deles i 12-16 stykker der rulles ud som små ovale flade brød. Sæt brødene på bagpair på 
bageplade. Gnid hvidløg ud over brødene og læg kartoffelskiverne på brødet. Til sidst pensles med olie, 
og der strøs salt og krydderrier på. De bliver super, hvis man igen lige lader dem hæve ca. 10 min.
Bages midt i 225 grader varm ovn, ca. 7 min. Eller til de er gyldne.

Ristede kartofler i ovn
Så bliver det ikke bedre
 
Kartoflerne koges, pilles, afkøles og lægges i et ovnfast fad.
Løg pilles, skæres i ringe. 
Smør smeltes og heri svitses løgringene klare hvorefter de hældes over kartoflerne.
Sættes i 200 grader varm ovn i ca. 20 min.
Godt til kød. Måske lama hvis I kan skaffe det?! 
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Hjemmelavede 
kartoffelchips
Ingredienser
Kartofler
Olivenolie
Salt/peber

Skyld, skræl og skær kartoflerne i meget tynde skiver.
Læg dem i ét lag på en bageplade, tilsæt olie, salt og peber.
Bag dem i ovnen v. 200 grader i 10-15 min. Eller til de er gyldne på 
overfladen.
Serveres straks som snack. 


