
Frokost



Pandebrød på kikærtemel (gruppe 1-4)

Ingredienser

- 1,5 dl vand
- 1 tsk salt 
- 2 spsk olie
- 1 tsk bagepulver
- 2 dl kikærtemel 
- 2 dl hvedemel
- Lidt olie til stegning 

Fremgangsmåde

1. Bland vand, salt, olie, bagepulver og 
kikærtemel. 

2. Tilsæt hvedemelet lidt efter lidt.
3. Ælt indtil dejen er lidt klistret, men at man 

kan forme en bolle og trykke den flad. 

Brødene skal have en diameter på ca. 5 
cm og en tykkelse på ca. 1 cm.

1. Steg brødet på en pande med en smule 
olie ved middel varme. 



Pandebrød på ærtemel (gruppe 5-8)

Ingredienser

- 1,5 dl vand
- 1 tsk salt
- 2 spsk olie
- 1 tsk bagepulver
- Knivspids peber
- 2 dl ærtemel
- 2 dl hvedemel
- Lidt olie til stegning

Fremgangsmåde

1. Bland vand, salt, olie, bagepulver og 
ærtemel. 

2. Tilsæt hvedemelet lidt efter lidt.
3. Ælt indtil dejen er lidt klistret, men at man 

kan forme en bolle og trykke den flad. 

Brødene skal have en diameter på ca. 5 
cm og en tykkelse på ca. 1 cm.

1. Steg brødet på en pande med en smule 
olie ved middel varme. 



Dhal (gruppe 1-4)



Falafler
Gruppe 5-8
Ingredienser Fremgangsmåde

ca. 32 stkOBS: GEM KIKÆRTEVANDET! Vi skal bruge det 
senere. Sæt det tildækket på køl.



Bælgfrugt dip

Hver gruppe laver en dip af en bælgfrugt, eksperimenter og krydder 
den, som I har lyst til.

- Kikærter (gruppe 1 og 5) (to dåser til hver gruppe)
- Edamamebønner (gruppe 2 og 6)
- Ærter (gruppe 3 og 7)
- Kidneybønner (gruppe 4 og 8) (to dåser til hver gruppe)

En hummus består typisk af 
bælgfrugt, tahin, olie, vand, salt, 
peber, citron, spidskommen, 
cayennepeber osv. 

OBS: GEM KIKÆRTEVANDET! Vi skal bruge det 
senere. Sæt det tildækket på køl.


