
Grød med blåbær, tranebær, 
mandler og kanel 

Opskrifter vata 

INGREDIENSER - 2 PERS 
 
2 spsk chiafrø 
2 dl havre- eller kokosmælk 

1 1/2 dl havregryn – gerne 
grovvalsede 
2 1/2 dl vand 
1/2 tsk havsalt 
2 spsk græskarkerner 
2 spsk tørrede tranebær 
1 banan skåret i tern 
1 spsk. friskpresset limesaft 
evt 3/4 dl rismælk 
Drys med mandler, gojibær og 
kanel, efter behov og smag  
  

FREMGANGSMÅDE 
• Sæt chiafrø i blød i havre- eller kokosmælk aftenen før og på køl. 
• Kog havregryn, tilsæt salt og rør jævnligt 
• Tilsæt banan i tern, de opblødte chiafrø, græskarkerner, de tørrede tranebær og 

limesaft. 
• Servér med rismælk ved, samt blåbær og mandler drysset på toppen 



Rødbedesuppe med chili og pære  
Opskrifter vata 

INGREDIENSER - 2 PERS 
2 store rødbeder 
3 gulerødder 
3 store kartofler 
En sjat kokosolie 
2-3 små pærer 
1 l. Vand 
2 bouillonterning 
1 lille chili (eller 1 tsk chiliflager) 
1/4 l. soyafløde 
Salt & peber 

Creme fraiche 
Frisk estragon  
  

FREMGANGSMÅDE 
• Skær rødbeder, gulerødder og kartoffel i mellemstore tern 
• Steg dem i en god sjat kokosolie i en stor suppegryde 
• Skær pære i større tern, og tilsæt dem i gryden 
• Tilsæt ca. 1 liter vand + bouillon, og lad det koge under låg 
• Efter 20 min. kogetid tilsættes hakket/tørret chili 
• Tilsæt ca. 1/4 liter soyafløde, og lad det lige koge op. 
• Tag gryden af varmen, og blend suppen med stavblender 
• Når alle klumper er blendet, koges suppen kort op igen 
• Smag til med salt og peber 
• Servér med en klat creme fraiche og lidt urter, f.eks estragon, på toppen 



Lækre æggemuffins m. kalkunbacon  
Opskrifter vata 

INGREDIENSER - 10 STK  
10 muffinforme 
10 skiver kalkunbacon 
2-3 mellemstore kartofler 
10 æg 
Purløg 
Rugbrødsknas  

FREMGANGSMÅDE 
• Kanten af hver muffinform beklædes med en skive kalkunbacon 
• Skær kartoffelskiver i 1/2 cm tykkelse og formet med en udstikker, så de passer 

præcis til bunden af hver form (eller find kartoffel størrelse, der ca passer) 
• Kartoffelskiverne krydres med salt og peber og brunes på en pande til de er 

gyldne 
• Placer dem derpå i bunden af hver form, hvor der allerede er en kant af 

kalkunbacon 
• Tilsæt derefter forsigtigt et æg i hver form  
• Kom i ovnen ved 180 grader i 16-20 minutter 
• Toppes med purløg og rugbrødsknas 


