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Tanker om retten, samt forslag til variationer 

Karamelliseret hvidkål er inspireret af den gammelkendte ret brunkål. I denne nyere udgave tænker 

vi hvidkålen tilberedt som lynstegt, ligesom der også er tilsat bagte gulerødder. Under tilberedningen 

kan hvidkål og gulerødder sagtens tilberedes i længere tid, så kål og gulerødder tager mere farve. Er 

kommensmagen for markant, kan kommenfrøene skiftes ud med dildfrø, som er mildere eller 

fennikelfrø, som smager lidt af lakrids. Gulerødderne kan naturligvis skiftes ud med andre hårde 

grøntsager, som fx pastinak, persillerod, selleri eller græskar. Hvad køleskabet indeholder, og som er 

i sæson. 

Kikærterne i retten udgør proteindelen, og der er ikke i vores udgave tilsat kød, hvilket sagtens kan 

lade sig gøre. Især hvis køleskabet indeholder rester. Se under variationer. Når retten ikke indeholder 

kød, er det vigtig at få kikærterne til at smage fyldigt af umami, som har denne kødagtige smag. 

Derfor følges kikærterne af fyldige umamigivere som svampe, soja, ost og fløde, der er med til at 

booste umamismagen i kikærterne. Det spicey element kommer fra hvidløgene og kværnet peber og 

kan sagtens øges i styrke ved at tilsætte chili. Kikærterne er tilsat det indiske verdenskrydderi garam 

masala, men kan sagtens forenkles til spidskommen eller karry, så smagen ikke bliver så fortættet, så 

at sige. Andre krydderiblandinger fra andre verdenskøkkener kan selvfølgelig også tilsættes fx cajun, 

ras el hanout, asiatiske blandinger. 

Den krammede spidskål er det element i retten, som ikke er tilberedt ved varme. Alene en lille smule 

sukker og salt og den efterfølgende kramning er tilstrækkeligt til at få spidskålen gjort mere 

imødekommende. Kålen vil væske en smule og gøre konsistensen mere sprød. Netop kombinationen 

af citron og den friske ingefær fra æblerne, som tilsættes spidskålen vil få hvidkålens lynstegte sødme 

og kikærternes umami og krydderiaroma til balancere perfekt. 

Dressingen er valgfri, ligesom mælkeproduktet kan være både med højt fedtindhold som i creme 

fraiche eller lavere som i yoghurt. Tilsmagning af yoghurt, som er mere syrlig end den federe creme 

fraiche kræver lidt mere sødme fra honning til at balancere. Tilsættes alternativt mere fløde eller 

kokosmælk til kikærterne, har man rigeligt sovse-dressing til retten. også en blanding af kokos med 

hakkede tomater får retten til at fremstå pakistansk/indisk. 

 

Det knasende krunsh kommer fra ristede solsikkekerner og rugbrødskrunsh, som man frit kan drysse 

på retten selv. Netop rugbrøds- og brødtern er gode knasgivere til de fleste retter og kan ristes i enten 

olie eller smør. Ligesom en lang række krydderurter og krydderier kan tilsættes, fx hakket rosmarin 

eller fennikelfrø. Der er ingen grund til at smide tørt brød ud. Det kan sagtens få liv igen, når det ristes 

på panden med lidt fedtstof. 

Retten kan fint laves dagen før. Ja, den får ligefrem mere smag af at stå, og er således også god som 

resteret. 

Retten kan selvfølgelig varieres. Der kan fx tilsættes en smule restekød fra dagen før eller fra fryseren, 

fx en rest hakket kød, bacontern eller blot kød som er tilberedt, fx kylling eller kød fra en sammenkogt 



ret.  Netop fordi tilsmagning er så kraftig fra garam masala, svampe, ost, soja, og løg kan retten både 

spises som vegetarisk helt uden kød eller flexitarisk med restekød. 

Bruges blot en lille smule garam masala, eller en mildere asiatisk krydderiblanding fx en rød eller 

grøn curry, kan serveres bagt fisk til, som efter tilberedning knækkes i passende stykker og placeres 

fx på kikærte- retten. 

I stedet for fløde kan bruges kokosmælk og tomater fra dåse. 

Udskift kikærter med bønner, linser eller ærter. Følg anvisningerne på poserne. 

  

MENU 

*** 

Karamelliseret hvidkål og bagte gulerødder med kikærter og hakket grønkål, hertil 

spidskålssalat med æblebåde og dressing 

Hertil serveres brød og knas 

  

*** 

Opskrift til 6 personer 

Kikærter: 

300 gr tørrede kikærter (alternativt 2 dåser med kogte kikærter, som dryppes af i en sigte) 

1 løg halveret uden skræl 

Laurbærblade 

1-2 løg i tern 

150 gr svampe, fx champignon i tern 

½ dl – 1 dl soja 

2 fed hvidløg 

50 gr. reven parmesanost 

50 gr smør eller olivenolie 

Salt og peber og citronsaft af 1 citron 

20 gr garam masala (evt mere, afhængig af den styrke, familien kan lide) 

2 dl fløde, måske mere, hvis dressingen udelades og du ønsker mere sovse-dressing 

  

Pynt: 

Grønkål 



  

Hvidkål: 

½ hvidkål skåret i tynde skiver, uden stok og de yderste blade. 

Lidt salt og sukker til at kramme kålen med. 

Neutral olie, fx vindruekerneolie til at stege hvidkål og gulerødder i. 

200 gr skrællede gulerødder i tern. 

Evt lidt kommen eller dildfrø eller fennikelfrø 

  

Salat: 

½ spidskål, lilla eller grønt 

Salt og sukker 

2 æbler i tynde både, med skræl, men uden kernehus 

1 citron – til at vende æblerne i 

Knivspids reven ingefær 

  

Dressing 

Creme fraiche eller yoghurt 

Akaciehonning 

Mynte 

 

Knas 

Rist en håndfuld solsikkekerner på en tør pande, til de bliver gyldne. Hæld dem over på en kold 

tallerken, når de har opnået tilpas farve. 

Har du en rest tørt rugbrød, skæres skiverne i tern. Rist ternene på en pande med enten olie eller smør. 

Har du en kvist rosmarin hakkes den fint og blandes med ternene. 

  

Dagen før: 

300 gr. kikærter sættes i blød i rigeligt koldt vand, dagen før, og sættes i køleskab (alternativt kan du 

købe dåser med kikærter). 

På dagen: 

Kikærterne koges møre i rigeligt vand, med et halveret løg og laurbærblade – dryppes herefter af i en 

sigte. 



Mens kikærterne drypper af, skæres yderligere 1 løg i tern, som brunes på panden i lidt smør eller 

olivenolie. 

Mens løgene brunes tilsættes svampe og hvidløg i små tern – rør og vend løg og svampe undervejs. 

Skær det kogte løg i tern og tilsæt sammen med kikærterne og soja og vend rundt. 

Når kikærterne er tilstrækkeligt varme slukkes for panden og reven ost og fløde vendes rundt. 

Smag og vurder om der skal mere salt på. 

Kværn godt med peber hen over. (Tænk på styrken i forhold til børn) 

Evt mere fløde, hvis du ønsker mere sovs. lad evt fløden koge lidt ind til en tykkere konsistens. 

Smag til med citronsaft 

  

Pynt 

Nogle blade grønkål som hakkes fint– alternativt persille til at pynte med 

  

*** 

Hvidkål flækkes med en stor kniv, stokken skæres ud og de yderste blade pilles af. Hvidkålen skæres 

i tynde strimler og krammes med lidt salt og sukker til det begynder at væske. 

En stor pande eller måske bedst i en stor gryde med neutral olie, som varmes godt op, kommes 

hvidkålen i. 

Kålen må gerne få farve i kanterne. 

Kom gulerodstern i et ovnfast fad og vend dem godt rundt med lidt olie og salt.  

Sæt gulerødderne i ovnen ved 225 gr og bag dem i en halv time. De må godt få lidt farve i kanterne. 

Når kålen er faldet godt sammen, slukkes for varmen. 

Smag til med kommen eller andet krydderi. 

Bland de bagte gulerødder i kålen. 

*** 

Et halvt lilla eller grønt spidskål skylles, flækkes på midten og stokken skæres ud. Tjek om de yderste 

blade er fine. 

Skær spidskålen i tynde skiver og kram kålen med lidt salt og sukker. 

Skær tynde både af æblerne og vend dem i citronsaft og ingefær. 

  

*** 

  



Anretning: 

Den lynstegt hvidkål og bagte gulerødder lægges på et fad og kikærterne spredes ud ovenpå. Pynt 

med drys af hakket grønkål. Spidskålssalaten serveres på et fad ved siden af med dressing enten på 

toppen eller i en lille skål ved siden af. 

 

Drys enten ristede solsikkekerner eller ristede rugbrødskerner henover retten eller server det knasende 

element i skåle ved siden af fadene. 

 

Gi´ brød til retten og eventuelt koldt smør. 

 

Velbekomme! 

  


