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Smag på Aarhus:
Smag på Aarhus er et natur- og madprojekt, der gentænker formidling,
tilberedning og måltider af det mangfoldige spisekammer omkring Aarhus
og understøtter inspirerende dyrkningsfællesskaber.
Tidligere publikationer omhandler kobling mellem naturens og havens
spisekammer og eksempelvis daginstitutioner, plejehjem, borgergrupper,
byens generelle rum og muligheder.
Smag på Aarhus er forankret i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.
Læs mere på www.smagpaaaarhus.dk, hvor også de andre publikationer ligger.
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VILDE KANTINER
Aarhus Kommunes Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom og
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek
Vi tester naturens spisekammer på skolerne, som råvarer i kantinernes køkken.
Det er tidens spændende bevægelse og genopdagelse af den dagligdags natur,
der ligger omkring Aarhus. Vi bruger skovene, strandene og parkerne i rekreativt
øjemed, og denne publikation giver yderligere inspiration til, hvordan naturen kan
anvendes som råvare. Skolekantiner rundt om i Aarhus har fået selskab af MadMikkel, som sammen med det gode køkkenpersonale har brugt
hyben, ramsløg, tang og andet godt fra naturen.
I ”Vilde kantiner” serverer skolekantinerne sund og smagfuld mad, der udfordrer
børnene og de unge til at smage på ny, spændende mad fra naturen. En nuanceret forståelse af, hvorfra mad også stammer, giver børnene viden til at træffe
sunde og bæredygtige madvalg.
Velbekomme

Mikkel Wejdemann - MadMikkel:
Det står tydeligt for mig, hvor meget energi og kærlighed, der hver dag bliver puttet i gryderne af køkkenpersonalet. Der er forskel på rammer og muligheder ude
på skolerne, men det er overalt en fornøjelse at opleve lysten til at integrere nye
”vilde” ingredienser i kantinens menu og samtidig se, hvordan de unge nysgerrigt
og positivt tager imod de nye smagsindtryk.
At se glæden i køkkenpersonalets øjne, når en elev udbryder ”Nøj, det smager godt
– det troede jeg slet ikke, man kunne spise!”. Smilet hos eleverne, når de opdager, at maden pludselig er pyntet med fine spiselige blomster. Et klart tegn på,
at vi gennem naturens spisekammer, smagfulde anretninger og gode rammer for
både måltidet og kantinen, kan være med til at øge elevernes lyst og mod til nye
mad-eventyr i fremtiden.

Fotos:
Side 2-3, 34:
Aidin Esmaeli
Side 6, 10, 12, 14, 16, 24, 28, 30:
Stine Stampe og Cecilie Lambertsen
Side 26:
Tine Bak Laursen
Øvrige fotos:
Mikkel Wejdemann
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Lækre boller med løgkarsepesto
Beder Skole
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BEDER SKOLE

Kantineleder
Gitte Lund
Lækre boller med løgkarsepesto
Ingredienser til ca. 25 stk.
Brød:
1 l vand
25 g gær
500 g grahamsmel
0,5 dl olie
Ca. 1,1 kg hvedemel
Løgkarsepesto:
10 håndfulde løgkarse
1 dl ristede solsikkekerner
½ dl citronsaft
1 dl olivenolie
Salt
Fremgangsmåde:
Alle ingredienserne til brødet kommes i en røremaskine og æltes godt sammen. Dejen
skal stadig være godt klistret. Sæt dejen i køleskab natten over.
Næste dag kommes dejen ud på et meldrysset bord og dejen drysses med lidt mel.
Lav løgkarsepestoen ved at vaske bladene grundigt i koldt vand og put dem i en foodprocessor. Rist solsikkekernerne på en tør pande til de har fået lidt farve og hæld dem
ned til løgkarsen. Tilsæt citron, olie og lidt salt og blend det hele godt sammen (Tilsæt
evt. lidt koldt vand undervejs for at få den ønskede konsistens). Smag til med citronsaft og salt.
Skær brøddejen ud til boller på ca. 100 g pr. stk. Bollerne mases flade og 1 spsk. løgkarsepesto smøres på halvdelen af overfladen, og den anden side foldes over. Put brødet på en bageplade og bag dem med det samme i en forvarmet ovn på 250 grader i
10 min. og derefter 5 min. på 200 grader
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Vegetartærte med ramsløg
Elsted Skole
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ELSTED SKOLE

Kantineleder
Jane Nielsen
Vegetartærte med ramsløg
Ingredienser til ca. 5 stk.
Tærtedej:
180 g olie
150 g sesamfrø
875 g mel
2½ tsk. salt
5 æg
2 dl vand
Tærtefyld:
1 broccoli
500 g kartofler (kogte) i tern
2 håndfulde soltørrede tomater
20 blade ramsløg i strimler
Æggemassen:
15 dl pasteuriserede æg
5 dl mælk
Salt og citronpeber
Fremgangsmåde:
Ingredienserne til dejen æltes sammen og stilles køligt i en ½ time. Rul dejen ud til 5
cirkler, der passer til en tærteform på ca. 20 cm i diameter. Lad dejen hvile ca. 10 minutter på bordet, så den ikke trækker sig for meget sammen, når den kommes i formen.
Put dejen i formene og fordel efterfølgende det klargjorte tærtefyld i dem. Pisk til sidst
ingredienserne til æggemassen sammen og hæld den over tærterne og bag dem i en
forvarmet ovn ved 160 grader i ca. 30 min.
OBS. Bundene til tærterne skal ikke forbages.
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Lune ramsløgsboller eller pizzabrød
Højvangskolen
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HØJVANGSKOLEN

Kantineleder
Tina Kejser
Lune ramsløgsboller eller pizzabrød
Ingredienser til ca. 25 stk.
1,6 l koldt vand
25 g gær
1200 g øko hvedemel
400 g fuldkornshvedemel
200 g rugmel
Ca. 100 g ramsløg
Topping:
Kartofler eller tomater i tynde skiver
Revet ost
Fremgangsmåde:
Skyl ramsløgene og skær dem i fine strimler. Hæld mel, vand, salt og gær i en røremaskine og lad det hele ælte godt sammen. Tilsæt ramsløgene og lad dem ælte med i
dejen de sidste 2 min. Sæt dejen i køleskabet og lad den hæve natten over.
Brug en stor ske til at forme rustikke boller på en bageplade. Er det boller man vil lave,
er de klar til at komme i ovnen. Er det ramsløgspizza, så glattes dejen lidt ud og efterfølgende fordeles lidt kartoffelskiver eller tomatskiver på dejen, og der drysses til sidst
med lidt reven ost.
Lad bollerne/pizzaerne stå i ca. 30 min. inden de bages i ovnen ved 200 grader i ca.
15-20 min.
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Frøsnapper med ramsløgspesto
Møllevangskolen

12

Kantineleder
Mai Rasmussen

MØLLEVANGSKOLEN

Frøsnappere med ramsløgspesto
Ingredienser til ca. 20 stk.
Frøsnappere:
100 g gær
1 l lunkent vand
1 kg hvedemel
200 g grahamsmel
2 spsk. salt
1 æg
½ dl sorte sesamfrø
Ramsløgspesto:
4 håndfulde ramsløg
1 dl olivenolie
1 håndfuld peanuts
20 g revet parmesan
Lidt salt
Evt. lidt kold vand til at få den ønskede konsistens
Fremgangsmåde:
Opløs gæren i vandet. Tilsæt derefter mel og salt og ælt det godt sammen. Stil dejen
til hævning i ca. 30 min.
Lav derefter ramsløgspestoen ved at køre de rensede ramsløgsblade og de resterende ingredienser på foodprocessor indtil det er en ensartet mos. Smag til og tilsæt evt.
mere af de enkelte ingredienser til du har den ønskede smag og konsistens. Stil pestoen på køl.
Tag den færdighævede dej og ælt den let igennem igen. Derefter formes aflange brød
som snoes til ”frøsnappere” og lægges på en bageplade. Pensl brødene med sammenpisket æg og drys med sorte sesamfrø.
Bag brødene i en forvarmet ovn ved 200 grader i ca. 15-20 min.
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Friske blåmuslinger
Næshøjskolen
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NÆSHØJSKOLEN

Kantineleder
Helle Dalsgaard Jensen
Friske blåmuslinger
Ingredienser til ca. 10 portioner
2 kg blåmuslinger
2 løg
2 gulerødder
2 fed hvidløg
6 kviste timian
3 ½ dl vand
½ dl hvidvinseddike
4 spsk. olivenolie
Fremgangsmåde:
Skrub muslingerne med en svamp i koldt vand. Kassér de muslinger, hvor skallen er
gået i stykker. Åbne muslinger skal lukke sig, når de bankes let mod en bordkant –
ellers er de døde og skal også smides ud.
Skær løg og gulerødder i tern. Hvidløg knuses og timianen skylles. Varm en stor gryde
op ved god varme, hæld olie i og sauter grøntsagerne i 3-4 min. Tilsæt hvidløg, timian
og muslinger. Hæld vand og hvidvinseddike på og læg låg på.
Ryst gryden eller rør i den undervejs. Muslingerne er færdige, når de har åbnet sig efter
ca. 5 min. Tag dem straks op af gryden da de ellers bliver seje. Lukkede muslinger skal
kasseres. Server dem med godt brød eller kartoffelbåde.
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Overnight chiagrød med rabarber
Risskov Skole
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Kantineleder
Jena Kassner

RISSKOV SKOLE

Overnight chiagrød med rabarber
Ingredienser til 4 portioner
Chiagrød:
2 dl minimælk
2 dl skyr (gerne den med kokos)
4 spsk. chiafrø
1 tsk. vaniljesukker
Bagte rabarber:
200 g rabarber
2 spsk. Lys muscovadosukker
½ dl juice
1 spsk. hakket mynte
1 tsk. revet ingefær
25 g ristede mandler
Fremgangsmåde:
Rør alle ingredienserne til chiagrøden godt sammen og stil blandingen tildækket i køleskabet i mindst 4 timer - og gerne natten over.
Rens og skær rabarberne i mindre stykker. Fordel dem i en lille bradepande og drys
sukker over. Hæld juice ved og grill dem øverst i ovnen i ca. 5 min. Vend mynte og ingefær i de bagte rabarber og lad dem køle helt af.
Hæld chiagrøden i portionsglas og fordel de bagte rabarber og mandler på toppen og
servér straks.
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Frokosttid ved buffeten
Rundhøjskolen
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Kantineleder
Mette Ørum Kristensen

RUNDHØJSKOLEN

Vild blandet bulgursalat
Ingredienser til ca. 10-12 personer som del af en salatbar eller buffet
Salat:
800 g bulgur
250 g cherrytomater
100 g stegte bacontern
2 smørkogte hele majs
100 g solbær
1 bundt bredbladet persille
1 bakke ærteskud
Dressing:
1,5 dl olivenolie
2 knuste hvidløg
Lidt finthakket persille
Lidt finthakket mynteblade
Lidt revet ingefær
Salt og peber
Fremgangsmåde:
Klargør alle ingredienserne til salaten. Kog bulgur, steg bacon osv. Vend det hele sammen og anret det fint på et stort fad og pynt med persillen og ærteskud.
Bland ingredienserne til dressingen, smag til og hæld den over salaten.
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Hurtige kyllingewraps med ramsløg og blomster
Skovvangskolen
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SKOVVANGSKOLEN

Kantineleder
Ulla Krænge
Hurtige kyllingewraps med ramsløg og blomster
Ingredienser til 20 wraps
10 store tortillapandekager
400 g forstegt kyllingebryst i skiver
2 små salathoveder eller 1 spidskål
2 agurker
5 tomater
20 ramsløgsblade
40 ramsløgsblomster
2 dl creme fraiche-dressing
Fremgangsmåde:
Rens og snit grøntsagerne og ramsløgsbladene.
Fordel det blandede fyld og dressingen i pandekagen og rul den til en wrap, som skæres over på skrå ved midten. Pynt med fine ramsløgsblomster.
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Krydderurter: Strandarve og Douglasgran
Skåde Skole
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SKÅDE SKOLE

Kantineleder
Lan Thi Tran
Nem strandarve tzatziki
Ingredienser til 1 liter som tilbehør til f.eks. en salatbar
1 l græsk yoghurt
Bladene fra 30-40 stængler strandarve
3-4 fed hvidløg eller evt. lidt fint snittet ramsløg
Salt og peber
Lidt citronsaft
Fremgangsmåde:
Hæld yoghurt i en skål. Skyl og pluk bladene fra strandarven.
Riv hvidløg eller snit ramsløg.
Bland det hele sammen og smag til med salt, peber og citron.
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Kylling i karry med danske æbler og ris
Solbjergskolen
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SOLBJERGSKOLEN

Kantineleder
Sanne Rydtoft
Kylling i karry med danske æbler og ris
Ingredienser til 40 portioner
3 kg kylling i tern
2 liter kokosmælk
4 spsk. karry
8-10 danske æbler i tern
Salt
Maizena
Fremgangsmåde:
Kog kyllingetern i let saltet vand i ca. 20-25 min. Gem lidt af kogevandet til sovsen.
Tag en gryde med lidt fedtstof og svits æbletern med karryen og tilsæt derefter kyllingen inden kokosmælken hældes over.
Spæd op med lidt af kogevandet fra kyllingen og lad det hele komme op på kogepunktet og lad det simre i 5 min.
Smag til med salt, og evt. mere karry eller kogevand. Du kan jævne sovsen med maizena, hvis du ønsker at gøre sovsen lidt tykkere.
Servér retten med ris.
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Favoritsnegle med skvalderkålspesto
Sødalskolen
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SØDALSKOLEN

Kantineleder
Tine Bak Laursen
Favoritsnegle med skvalderkålspesto
Opskrift til ca. 50 stk.
Dej:
50 g gær
4 dl lunkent vand
4 dl kærnemælk
4 tsk. salt
4 spsk. olivenolie
4 dl fuldkornshvedemel
16 dl hvedemel
Skvalderkålspesto:
1 håndfuld skvalderkål
1 håndfuld valnødder
1 håndfuld solsikkekerner
1 spsk. citronsaft
1-2 dl olivenolie (efter ønsket konsistens)
Fremgangsmåde:
Start med at opløse gær i vand og lunet kærnemælk. Tilføj herefter olie, salt og til sidst
mel. Kør det hele på røremaskine eller ælt det selv godt sammen. Lad det hæve i 1-2
timer.
Mens dejen hæver laves pestoen. Skyl skvalderkålen og blend alle ingredienserne sammen til en ensartet masse. Smag til sidst pestoen til.
Når dejen er færdighævet deles den i fire lige store stykker, som rulles ud til ensartede
firkanter. Smør pestoen ud på oversiden af hver firkant og rul dem derefter sammen til
en lang pølse. Del hver af pølserne i ca. 12 skiver med en skarp kniv og tryk dem flade
og fordel dem på en bageplade.
Bag dem i en forvarmet ovn ved 200 grader i ca. 10-15 min.
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Frisk pastasalat
Sølystskolen
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Kantineleder
Aase Balsby Madsen

SØLYSTSKOLEN

Frisk pastasalat med f.eks. kylling, ærter, majs og agurk
Ingredienser til ca. 2 kg pastasalat
Ramsløgspesto:
Ca. 50 blade ramsløg
1 dl olivenolie
1-2 dl vand
2 håndfulde ristede solsikkekerner
Salt og peber
Saften fra en citron
Pastasalat:
2 kg kold kogt pasta
500 g stegt kyllingebryst
Diverse grøntsager
Fremgangsmåde:
Rens ramsløgsbladene grundigt i koldt vand. Ryk eller hak bladene i mindre stykker,
så de er nemmere at blende. Rist solsikkekerner på en tør pande og bland dem med
ramsløgene. Tilsæt olie, citronsaft, vand, salt og peber og blend det hele sammen til en
grov pesto. Smag til undervejs og tilsæt evt. flere kerner eller mere olie/vand for at få
den ønskede konsistens og smag.
Lav en lækker pastasalat af elevernes favorit grøntsager, kylling og pasta og vend til
sidst pestoen i salaten eller servéwr pestoen ved siden af, så eleverne selv kan dosere.
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Sprøde rugbrødschips og kikærtedip
Søndervangskolen

30

Kantineleder
Lone Daugaard

SØNDERVANGSKOLEN

Sprøde rugbrøds chips med kløver og revet parmesan
Ingredienser:
200 g rugbrød
2 dl vand
2 tsk. olivenolie
½ tsk. salt
20-30 g revet parmesan
20 g kløverblade

Kikærtedip med løgkarse
Ingredienser:
200 g udblødte og kogte kikærter
1 fed hvidløg
½ dl olie
1-2 tsk. salt
Citronsaft
½ rød peberfrugt
50 løgkarseblade
Fremgangsmåde:
Rugbrødet brækkes i mindre stykker og kommes i en gryde sammen med vand og olie.
Det koges til en grød, og derefter puttes hakket kløver i. Den flydende masse fordeles
bagefter med en spartel på bageplader. Drys til sidst med lidt parmesan.
Bag chipsene i ovnen i ca. 55 min. ved 150 grader. Lad dem køle helt af og bræk dem
efterfølgende i passende rustikke stykker eller skær dem ud i aflange stænger.
Til dippen skal du først rengøre peberfrugt og løgkarse. Blend så halvdelen af kikærterne groft sammen med hvidløg, olie og salt. Den anden halvdel blendes fint sammen
med peberfrugten og løgkarsen. Til sidst vendes det hele sammen og smages til med
salt og citron.
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Farverig spaghetti med kødsauce pyntet med hybenrose
Virupskolen
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Kantineleder
Ahmad Sabah

VIRUPSKOLEN

Farverig spaghetti og kødsauce med
ramsløgspesto og hybenrose
Ingredienser til ca. 20 portioner
God hjemmelavet kødsauce
Friskkogt spaghetti
Ramsløgspesto:
Ca. 50 blade ramsløg
1 dl olivenolie
Saften fra en citron
Lidt koldt vand
1 skive daggammelt brød
1 dl ristede hasselnødder
Salt og peber
Ca. 40 finthakkede hybenroseblade til pynt.
Fremgangsmåde:
Rens ramsløgsbladene og snit dem i mindre stykker. Rist hasselnødderne på en tør
pande. Put nødder, brød og ramsløgsbladene i en blender. Tilsæt olie og citronsaft og
evt. lidt af citronskallen. Blend det hele sammen og tilsæt evt. lidt koldt vand indtil du
får den rigtige konsistens.
Smag til og servér pestoen sammen med kødsaucen og pynt til sidst med et drys
finthakkede hybenroseblade.
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