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Morgenmad
Det er nemt og sundt at lave mad med kokosolie. Anvend økologisk, ekstra jomfru 
kokosolie i alle disse opskrifter.

Blåbær-kokos smoothie

Fremgangsmåde:

Blend det hele sammen på nær 
kokosolien, som blandes i lidt ad 
gangen. 

Servér pyntet med kokosflager.

* Du kan erstatte blåbærrene med andre frugter for afvekslingens skyld.

• 1 dl økologisk græsk yoghurt 

• 1,5 dl økologisk kokosmælk 

• 1 ½ tsk ren vaniljeekstrakt 

• 1 dl frosne eller friske blåbær* 

• 2 spsk smeltet kokosolie 



Kokos-græskar energi smoothie

Fremgangsmåde:

Blend det hele sammen på nær 
kokosolien, som blandes i lidt ad 
gangen. 

Servér pyntet med kanel.

• 0,5 dl græskarpuré 

• 1 frossen banan 

• 1 dl kokosmælk eller økologisk 
mandelmælk 

• En knivspids kanel 

• 1 tsk rå honning 

• 1 tsk chiafrø 

• 1 spsk smeltet kokosolie 



Chokolade-kokos overnight havregryn

Fremgangsmåde:

Blend det hele godt sammen i en 
blender på nær havregrynene. 

Hæld blandingen over havregrynene og 
dæk det til. 

Sæt det i køleskabet natten over.

Servér med nødder og tørret/frisk 
frugt.

• 4 dl kokosmælk eller økologisk 
mandelmælk 

• 1,5 dl vand 

• 1 dl revet kokos 

• 2 spsk chiafrø 

• 3 spsk rå kakaopulver 

• 2 spsk rå honning 

• 1 spsk kokosolie 

• Hav- eller himalaya salt 

• 2,5 dl glutenfri, finvalsede havregryn 



Frokost
Kokos Stir-fry grøntsager

Fremgangsmåde:

Skær alle grøntsagerne, så de er klar til 
panden. 

Varm kokosolien på en stor pande eller 
wok ved jævn varme. 

Tilsæt først kartoffelstykkerne og steg 
dem, til de er let bløde. 

Tilsæt de andre ingredienser og rør 
konstant i dem, til de er sprøde. 

Krydr med havsalt efter smag og servér 
evt. med ris.  

• 2 spsk kokosolie 

• Rød peber skåret i tynde skiver 

• Gul peber skåret i tynde skiver 

• Rødløg skåret i tynde skiver 

• 1 stor sød kartoffel skåret i små skiver 

• 1 kop broccolibuketter 

• 1 fed presset hvidløg 

• 2 kopper skiveskåret bok choy 

• ½ kop sukkerærter 

• 1 kop mungbønnespirer 

• 1 spsk sesamolie 

• Hav- eller himalaya salt 



Kokosris med cheddar

Fremgangsmåde:

Pisk æggene i en lille skål og sæt den 
til side. 

Smelt kokosolien på en mellemstor 
sautérpande, og når den er varm 
tilsættes risene, som steges. 

Flyt risene hen i den ene side af panden og hæld de piskede æg ud i midten. 

Rør dem til røræg, indtil de næsten har fået nok, og bland dem med risene. 

Tilsæt osten og rør, til den smelter. Tilsæt salt efter smag.

Tilsæt forårsløg som pynt og evt. et spejlæg.  

• 2 økologiske æg 

• 5 dl kogte ris 

• 4 spsk kokosolie 

• 100 gr revet cheddarost 

• Hav- eller himalaya salt 



Kokos-kartoffelmos

Fremgangsmåde:

Vask kartoflerne og damp dem bløde 
(de skal ikke skrælles). 

Tilsæt olie, creme fraiche og smør og 
blend det smidigt med en håndmixer. 

Tilsæt kokosmælken lidt efter lidt og 
krydr med salt og peber.

• 1 kg økologiske kartofler 

• 0,5 dl kokosolie 

• 30 g økologisk smør 

• 1 dl økologisk creme fraiche 

• 1 kop kokosmælk, som har stuetemperatur 

• Havsalt og friskkværnet peber



Ovnstegt broccoli og blomkål

Fremgangsmåde:

Vask broccoli og blomkål, hak dem i 
små stykker og hæld dem i en 
bradepande. 

Drys med kokosolie, citronsaft og 
hvidløg, salt og peber og rør rundt. 

Bages i 25 minutter ved 180 grader 
eller til du nemt kan stikke en gaffel i 
dem.

• 2 økologiske broccolihoveder 

• 1 økologisk, lilla blomkålshoved 

• 3 spsk kokosolie 

• 5 fed knust hvidløg 

• 2 spsk friskpresset citronsaft 

• Havsalt og friskkværnet peber



Kokos-spinatsalat

Fremgangsmåde:

Bland alle ingredienserne i en stor skål 
og servér med det samme.  

• 1 spsk økologisk tomatpuré 

• 1 spsk økologisk sennep 

• 1 spsk kokoseddike 

• 1 tsk økologisk jomfru olivenolie 

• 1 spsk kokosolie, opvarmet 

• ½ kop rå mozzarella-ost, revet 

• 4 kopper økologisk spinat 

• 2 spsk økologisk, tørret, usødet kokos



Stegte søde kartofler med kokos

Fremgangsmåde:

Skræl og skær kartoflerne i 2-3 cm 
tykke skiver. 

Vend alle ingredienserne sammen i en 
bradepande, indtil kartoflerne er 
dækket godt til. 

Bag dem ved 200 grader, indtil de er 
møre - rør af og til i dem. Når de har 
fået nok, drys dem med chiafrø og 
servér dem varme.

• 1 kg økologiske søde kartofler 

• 1 dl halverede, rå pekannødder 

• 4 spsk smeltet kokosolie 

• 2 spsk økologisk kokossukker 

• 1 ½ tsk kanel 

• Havsalt og friskkværnet peber 

• 1 ½ tsk muskatnød 

• ½ tsk havsalt 

• 1 tsk chiafrø



Aftensmad/Hovedretter

Kokosstegt flynder

Fremgangsmåde:
Læg fisken i blød i kærnemælken og 
bland mel, rasp og krydderier sammen. 
Vend fileterne på begge sider i 
melblandingen. Opvarm olien ved jævn 
varme og læg fileterne på den varme 
pande. Brun den ene side og vend dem 
- tilsæt yderligere 2 spsk kokosolie, og 
tag dem af panden, når de er blevet 
brune på begge sider. Pres citronsaften 
over fisken og servér straks. 

• 4 friskfanget flynderfileter 

• 2,5 dl økologisk kærnemælk 

• 0,7 dl kokosmel 

• 0,5 dl økologisk majsmel 

• 0,7 dl glutenfri rasp 

• Havsalt og friskkværnet peber 

• Cayennepeber 

• 4 spsk kokosolie 

• Saft fra 2 citroner 



Kokos i karry kylling

Fremgangsmåde:

Skær kyllingen i små stykker og gnub 
den med salt og peber. 

Varm olien i en pande eller wok, tilsæt 
karryen ved jævn varme steg i 2 
minutter.  
Tilsæt hvidløg og løg og steg i 1 minut. 

Tilsæt kyllingen og steg i 7-10 
minutter. 

Tilsæt kokosolie og hakkede tomater og 
rør rundt indtil det koger let. Kan evt 
serveres med ris.  

• 1 kg kylling filet eller bryst 

• 2 spsk karry 

• 1/2 løg i tynde skiver 

• 2 fed hvidløg 

• 1 dåse økologisk kokosmælk 

• 1 dåse hakket tomater 

• Havsalt og friskkværnet peber 

• Cayennepeber 

• 1,5 spsk kokosolie 



Kokossauterede rejer

Fremgangsmåde:

Smelt kokosolien på en stor pande ved 
jævn varme. 

Tilsæt løg, hvidløg og ingefær. Steg til 
det dufter. Tilsæt koriander og steg i 
ca. 30 sekunder. 

Hæld rejerne på og krydr med salt. Steg 
indtil rejerne ikke længere er 
gennemsigtige, som regel i ca. 3 
minutter. 

Rør de grønne dele af forårsløgene i og 
steg, indtil de er faldet sammen. Krydr 
med citronsaft og peber. Servér med en 
ekstra skive citron.

• 3 spsk kokosolie 

• 6 økologiske forårsløg (de hvide dele 
skåret i skiver), de grønne dele lægges til 
side 

• 1 spsk friskpresset ingefær 

• 2 fed hvidløg 

• ½ tsk stødt koriander 

• ½ tsk havsalt 

• Saft fra 1 citron 

• ½ tsk stødt sort peber 

• ½ kg store rejer


