
Se mange flere opskrifter på AMA-tips.dk

- så er der mere ros til kokken

MADKASSEN



PØLSEHORN

12-14 stk

2 dl mælk (evt. kærnemælk)
50 g gær
75 g AMA Bagning
100 g fuldkornshvedemel
300 g hvedemel
1 tsk. salt
evt. 2 spsk. tørret basilikum eller 
oregano
Lidt AMA Flydende til smøring

Fyld:
12 brunchpølser, kyllingepølser 
eller 6 bayerske pølser (skåret i 
halve)
evt. ketchup

Pynt: 
Sammenpisket æg
sesamfrø

FREMGANGSMÅDE
Lun mælken til den er håndvarm 
(ca. 37°) og rør gæren ud i mælken. 
Skær AMA Bagning i tynde skiver 
og smuldr dem ud i melet. Kom mel, 
salt og evt. krydderier i mælken og 
ælt til dejen er smidig og ensartet. 
Smør en ren skål med AMA Fly-
dende (så slipper dejen let efter 
hævning). Form dejen til en kugle 
og læg den i den smurte skål. Lad 
dejen hæve lunt og tildækket i ca. 
30 min.
Slå dejen ned og rul den ud til et 
kvadrat på ca. 30x30 cm. Del dejen 
med et snit på midten på den ene 
led og med 2 snit på den anden led 
så du får 6 rektangler. Del hver

rektangel i 2 trekanter. Kom en 
pølse og evt. lidt ketchup på den 
brede ende og rul sammen til horn.  
Læg dem med samlingen nedad på 
en bageplade med bagepapir. Lad 
pølsehornene efterhæve lunt og 
tildækket mens ovnen varmes op 
til 220°. (almindelig ovnvarme)
Pensl med sammenpisket æg og 
drys med sesam.
Bag pølsehornene ca. 12 min. Lad 
dem køle af på en rist.

AMA tips: 
Du kan forme dem uden fyld og 
bruge dem til kuvertbrød. 
Du kan også erstatte pølsen med 
en god skive kogt skinke rullet 
omkring en skive ost. 

AMA har fulgt danskerne i køkkenet gennem generationer. Derfor er det helt naturligt, at AMA-tips.dk 
har fokus på, at få danskernes mad og bagværk til at lykkes i køkkenet. Madpakkerne er en vigtig del af 
familiens mad, og vi kommer nu med nye spændende og lette opskrifter på noget lækkert til madkassen, 
som vil få ungerne til at glæde sig til at åbne den.

MADKASSEN
SKAL VÆRE DEJLIG AT ÅBNE

Ama Flydende Original - den flydende 
stegemargarine til stegning, bagning 
og madlavning. Indeholder kun 8% 
mættet fedt.

AMA Flydende Gourmet kombinerer 
smør- og rapsolie, og sikrer såvel 
gode stegeegenskaber som en dejlig 
duft i køkkenet.

AMA Flydende Økologisk er baseret 
på rapsolie og har et højt indhold 
af Omega 3 fedtsyrer fra rapsolien.  
Danmarks eneste økologiske 
flydende oliemargarine.

SE video afdenne opskrift på AMA-tips.dk



"SAML-SELV" PITA MED KOFTA

10 stk

HJEMMELAVET KYLLINGSALAT

1 portion

Stegt kyllingebryst, bacon og 
asparges i mild karrydressing.  

INGREDIENSER
125-150 g  bacon (1 pakke i skiver)
AMA Flydende
2 kyllingebrystfileter
4 spsk. god salatmayonnaise
4 spsk. cremefraiche 
2 tsk. karry
Salt og peber
1 spsk. finthakket purløg
1 dåse aspargessnitter
(ca. 250 g drænet vægt) 

Rugbrød, salatblade og karse

FREMGANGSMÅDE
Steg bacon i AMA Flydende til 
det er gyldent og sprødt (middel-
varme).  Læg det på fedtsugende 
papir. Krydr kyllingebrystfileterne 
med salt og peber og steg dem i 
fedtstoffet fra baconen i 10-15 
minutter (middelvarme) , til de er 
gennemstegte.  Kom lidt vand på 
panden de sidste 5 min.  af stegnin-
gen, så fileterne holder sig saftige.
Lad dem køle af og skær dem i tern.
Rør salatmayonnaise, creme-
fraiche og karry sammen og smag 
til med salt og peber. 
Vend de drænede aspargessnitter, 
kyllingetern og purløg i, og anret 
på rugbrød med salatblade. 
Pynt med karse og sprød bacon.

AMA tips:
Salaten er også perfekt som fyld i 
sandwich eller pitabrød.
Hvis du vil have lidt sprødt i 
salaten, kan du tilsætte 1 spsk. 
finthakket peberfrugt og 1 spsk. 
finthakket salatløg.

Pitabrød med fyld af kofta, salat og 
dressing ved siden af.

INGREDIENSER
Kofta:
400 g hakket oksekød
2 tsk. salt
1/2 løg, revet
1/2 tsk. stødt koriander
1/4 tsk stødt spidskommen
1/2 tsk. stødt sød chili
1 spsk. hakket persille
2 tsk. dijonsennep
1 æg
40 g rasp  (ca. 5 spsk.)
AMA Flydende  til stegning

Dressing:
1 tsk. bearnaiseessens
2 dl. cremefraiche
1 fed hvidløg (eller 1 spsk. ketchup)
½ - 1 tsk. fint salt
Friskkværnet peber
evt. friskhakket estragon

Andet:
Pitabrød
Frisk salat og grønsager fx: agurk, 
spirer, peberfrugt, tomat el.lign. 

FREMGANGSMÅDE
Rør hakkekødet sejt med salt og 
krydderier. Tilsæt sennep, æg og 
rasp og lad farsen hvile 1/2 time i 
køleskabet. 

Form kødboller af farsen.  Giv dem 
et let tryk, så de bliver flade og 
steg dem i  AMA Flydende ca. 5 min. 
på hver side. 
Rør dressingen sammen.
Pak det hele hver for sig i plastik-
bøtter el. lign. Så er det nemt, hur-
tigt og sjovt for ungerne at samle 
deres egen pita-frokost. 
 
Fryseegnet.

AMA Tips:
Hvis du har frisk persille til overs, 
kan du skylle det, fjerne stilkene 
og fryse det i en frysepose. Når du 
senere skal bruge persille kan du 
blot køre en kagerulle henover den 
frosne persille i posen. Så slipper 
du for at hakke det.



PEBERFRUGT BOLLER

12-14 stk

Bolledej med fuldkornsmel hvor 
en del af vandet er erstattet af 
blendede røde peberfrugter. Sundt, 
flot og velsmagende.

INGREDIENSER
2 røde peberfrugter 
Vand*
50 g gær
1 tsk. salt
½ dl  AMA Flydende
1 æg
300 g hvedemel
100 g fuldkornshvedemel
75 g grahamsmel

Til pynt:
Sammenpisket æg til pensling
evt. oregano eller nigellafrø til 
pynt

FREMGANGSMÅDE
Blend peberfrugterne og tilsæt 
lunt vand til du har 3 dl *væske i alt.
Opløs gæren i væsken.
Tilsæt de andre ingredienser og 
ælt dejen grundigt til den er
smidig og elastisk. 
Lad dejen hæve lunt og tildækket 
til dobbelt størrelse (ca. 30 min.).
Slå dejen ned og del den i 12-14 
stykker. Form dem til boller.
Sæt dem på en bageplade på 
bagepapir og lad dem hæve lunt og 
tildækket i ca. 40 min.

Pensl med sammenpisket æg og 
drys evt. med tørret oregano eller 
nigellafrø på toppen. 
Bag dem 12-15 minutter i en 220° 
forvarmet ovn (varmluft 200°).

AMA tips:
Hvis du ruller bollerne flade og 
ovale med en kagerulle, inden de 
skal hæve sidste gang, er de per-
fekte i formen til sandwich- eller 
anderledes burgerboller.

Kom lidt AMA Flydende på håndfla-
derne, når du former bollerne, så 
går det meget nemmere..

KYLLINGWRAPS

4 stk

Tortilla pandekage med fyld af 
salat, basilikum, neutral flødeost 
og lynstegt kyllingefilet med kryd-
derier.

INGREDIENSER
2 Kyllingebrystfileter
2 spsk. AMA Flydende Økologisk
1 fed hvidløg, presset
1 spsk. hakket persille
1 tsk. paprika
1 tsk. karry
1 tsk. salt

Tortilla pandekager
Flødeost naturel
frisk salat
Frisk basilikum

FREMGANGSMÅDE
Skær kyllingefileterne i tynde 
strimler. Rør AMA Flydende 
Økologisk med hvidløg, persille 
og krydderier og vend kyllinge-
strimlerne heri. Kom det hele på 
en varm pande eller wok og steg til 
kyllinge stykkerne tager farve og 
er gennemstegte.

Smør en tortilla pandekage med 
flødeost naturel. Læg et lag fint-
snittet salat og friske basilikum-
blade på og slut med et lag kyllin-
gestrimler. Rul pandekagen stramt 
sammen og pak den i et stykke 
madpapir. Kom evt. en elastik 
omkring, så den holder formen. 

AMA tips:
Kyllingekødet bliver kun bedre 
af at marinere et par timer. Kom 
det sammen med marinaden i en 
frysepose og lad det marinere i 
køleskabet i max 1 døgn.



ama-tips.dk er Danmarks skarpeste site, 
når du vil have gode kokketips og opskrifter til, hvordan du får succes i køkkenet.

Se mange
flere madkasse-

opskrifter på 
AMA-tips.dk

- så er der mere ros til kokken


