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OPSKRIFTSHÆFTE
3-RETTERS SOMMERMENU

KAFFE 
MED OMTANKE

Grillspyd til  sommerfesten

Sommertærte  med vaniljecreme

Sommersalat  

med grillet squash



3-RETTERS SOMMERMENU
Saml venner og familie til en hyggelig sommeraften på terrassen 
og byd dem på den lækreste sommermenu. Vi har gjort det nemt 
og samlet menuen for dig med lette, lækre og velsmagende retter, 
der er nemme at gå til. 

Følg opskrifterne step-by-step og tryl i køkkenet. Slut middagen af 
med en lækker kaffe til desserten eller i de sene aftentimer en lun 
sommeraften. 

Opskrifterne er baseret på økologiske råvarer, der er produceret 
med omtanke for miljøet. 

Rigtig god sommer! 
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Varm grillen op og steg squashen 
ved middel varme i ca. et minut 
på hver side. Den kan også steges 
på en grillpande. Lad skiverne 
køle af. 

Kom valnødderne på panden og 
rist dem et par minutter. Lad dem 
køle af. 

Bland dressingen af olie, eddike, 
citronsaft og sukker. Smag til med 
salt og peber. 

Hæld salaten i en skål, bland med 
squash-skiverne og de ristede 
valnødder og vend rundt. 

Drys feta på toppen og server 
enten med dressingen vendt i 
salaten eller ved siden af. 

DET SKAL DU BRUGE:
100 g blandet økologisk salat
150 g økologisk feta
1 økologisk squash
En håndfuld økologiske valnødder

DRESSING:
1 Økologisk hvidløg 
2 spsk. økologisk olie
1 tsk. økologisk eddike
2 tsk. økologisk citronsaft
½ tsk. økologisk sukker
Salt og peber

SÅDAN GØR DU:
Skyl squashen og skær den ud i 
skiver på 5-10 mm. 

Bland olien med presset hvidløg 
og lidt salt. Pensl squashskiverne 
med olieblandingen. 

Sommersalat  

med grillet squash



Hæld vandet i sammen med 
kaffen og rør godt rundt, så kaffen 
hvirvler op.

Sæt låget på beholderen, og lad 
blandingen stå og trække i mindst 
12 timer (og maksimum 24 timer).

Efter trækketiden hældes den 
koldbryggede kaffe igennem et 
kaffefilter og er klar til servering.

Haps! En lækker iskaffe til at nyde 
med god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
COLD BREW
DET SKAL DU BRUGE:
½ dl kaffe brygget på en af vores 
smagfulde, økologiske varianter.  
Fx Merrild økologisk hele bønner.

SÅDAN GØR DU:
Benytter du hele bønner, start da 
med at kværne dem (finmalet til 
filter).

Hæld kaffen i et glas eller en 
beholder med låg.



Mix marinaden. 

Læg grøntsagerne og kyllingen i 
marinaden i hver sin pose og læg 
dem i køleskabet i ca. 3 timer. 

Læg træspyddene i blød i 15 
minutter før brug. 

Sæt skiftevis grøntsager og 
kylling på spyddene. Har grønt-
sagerne og kyllingen ikke trukket 
marinade nok, så pensl dem lidt 
ekstra, mens de er på grillen. 

Læg dem på indirekte varme på 
grillen til at starte med og slut af 
med direkte varme, så de får en 
lækker grill-overflade. 

INGREDIENSER:
200 g økologisk kylling i tern
1 økologisk peberfrugt
½ økologisk squash
2 økologiske løg
200 g økologisk champignon
Træspyd

MARINADE:
1,5 dl økologisk olivenolie
1 økologisk løg, blendet
1 spsk. frisk økologisk  
basilikum, hakket
1 fed presset økologisk  hvidløg
0,5 tsk. salt. 1 knivspids peber

SÅDAN GØR DU:
Skær alle grøntsagerne og kyllin-
gen ud i tern. 

Grillspyd til  

sommerfesten



Læg kokosisen oven i kaffen.

Skum lidt kold mælk – enten 
med en mælkeskummer eller i en 
cocktailshaker, og hæld det oven i 
kaffen med is.

Drys til sidst med lidt kanel.

Pynt med mynte, kokosspåner, 
chokolade – eller det, du har lyst til.

Servér og nyd den i godt selskab  
– og med god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
KOKOSKAFFE
DET SKAL DU BRUGE:
2-3 skud espresso (Brug en af 
vores smagfulde, økologiske 
varianter) 
1 kugle økologisk kokosis
Stødt kanel
1 tsk. økologisk brunt sukker
Økologisk mælk
Økologisk mynte eller 
kokosspåner til pynt

SÅDAN GØR DU:
Kom rørsukkeret i et højt glas.
Bryg espressoen og hæld det i 
glasset.



FYLD: 
350 g blandede økologiske bær
50 g mørk økologisk chokolade

VANILJECREME: 
2 økologiske æg
4 spsk. økologisk sukker
2 spsk. majsstivelse
3 dl økologisk sødmælk
1 økologisk vaniljestang
2,5 dl økologisk fløde

SÅDAN GØR DU: 
(se næste side)

DET SKAL DU BRUGE:

TÆRTEBUND:
100 g koldt økologisk smør
2 spsk. økologisk flormelis
180 g. økologisk hvedemel
1 økologisk æggeblomme

MAZARINFYLD:
100 g økologisk smør
80 g økologisk marcipan
100 g økologisk sukker
2 økologiske æg
40 g økologisk hvedemel

Sommertærte  

med vaniljecreme



Hak chokoladen fint og fordel 
den på den varme kage, så den 
smelter. 

Lad kagen køle af i formen. 

VANILJECREME: 
Del vaniljestangen på midten 
og skrab kornene ud. Put dem 
i en gryde sammen med mælk 
og lad det koge (under grundig 
omrøring). 

Pisk æggeblommer og sukker 
hvidt og luftigt. Tilsæt maizena og 
vend det i blandingen. 

Hæld den kogende mælk i ægge-
massen, mens du pisker. 

Hæld hele blandingen i en gryde 
og varm det op under meget 
grundig omrøring. 

Lad blandingen koge i et par mi-
nutter, indtil vaniljecremen opnår 
en cremet konsistens. 

Tag vaniljecremen af varmen og 
stil den tildækket i køleskabet. 
Lad den køle helt ned. 

Pisk fløden til en let og luftig flø-
deskum og vend den i vaniljecre-
men, så den bliver helt ensartet. 
Fordel vaniljecremen på tærte-
bunden. 

Top med friske bær (bruger du 
jordbær, så skær evt. dem i halve) 
og fordel dem godt. 

SÅDAN GØR DU:
Skær smørret i små tern og smuldr 
det med hvedemelet. 

Tilsæt flormelis og æggeblomme 
og saml dejen. 

Læg dejen i en tærteform og tryk 
den godt op ad kanterne. Sæt 
dejen på køl i ca. 1 time. 

Prik tilfældige huller i tærtebun-
den med en gaffel og forbag 
bunden i ovnen ved 200 grader i 
10 minutter. 

MAZARINFYLD:
Pisk smør, sukker og marcipan 
godt sammen med elpisker. Tilsæt 
æg og mel og pisk lidt videre.
 
Læg mazarinfyldet i den forbagte 
tærtebund og bag den i ovnen ved 
175 grader i ca. 20 minutter. 

Sommertærte  

med vaniljecreme



SÅDAN GØR DU:
Hæld den friskbryggede kaffe i 
en kop og top den med en kugle 
vaniljeis.

Så nemt kan en iskaffe brygges.

Nyd den i godt selskab – og med 
god samvittighed. 

ØKOLOGISK  
VANILJEISKAFFE
DET SKAL DU BRUGE:
1 kop friskbrygget kaffe (Brug en 
af vores smagfulde, økologiske 
varianter) 
1 kugle økologisk vaniljeis
Evt. småkager, flødeskum og 
masser af søde sager



En mild og dejlig kop kaffe på et øjeblik. 
Den dejlige blend af 100% Arabica giver 
samme fyldige og aromatiske oplevelse, 

som den traditionelle instant kaffe  
– blot økologisk.

MERRILD 
ØKOLOGISK INSTANT



MERRILD FILTER 
ØKOLOGISK NO. 806

Merrild Økologisk No. 806 er en aromatisk 
højlandsblanding fra Peru og Honduras. De fine, 
økologiske Arabica-bønner giver kaffen en rund 
og fløjlsblød smag med let syrlighed og noter af 

blomster og citrus. 



MERRILD HELE BØNNER 
ØKOLOGISK NO. 806

Merrild Økologisk No. 806 er en aromatisk 
højlandsblanding af hele bønner fra Peru og 

Honduras. De fine, økologiske Arabica-bønner 
giver kaffen en rund og fløjlsblød smag med let 

syrlighed og noter af blomster og citrus. 



MERRILD ØKOLOGISK  
HELE BØNNER ELLER FILTER

Merrild Økologisk No. 806 er en aromatisk 
højlandsblanding fra Peru og Honduras. De fine, 
økologiske Arabica-bønner giver kaffen en rund 
og fløjlsblød smag med let syrlighed og noter af 

blomster og citrus. 


