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”OM DU VIL REDDE 
VERDEN ELLER 
HAVE EN GOD 
KØKKENPROCENT 
ER UNDERORDNET. 
DET ER EFFEKTEN 
AF INDSATSEN, 
DER TÆLLER.” 
 RUNE FRIBERG, BOB BISTRO



I 2050 er vi 10 milliarder mennesker på jorden. 

Det paradoksale er, at vi faktisk allerede i dag kan 

brødføde alle disse mennesker – hvis det ikke var 

for vores enorme madspild.

En tredjedel af de fødevarer, vi producerer i dag, går 

til spilde gennem kæden fra landbrug til forbruger. 

Et spild, som belaster klodens ressourcer. Samtidig 

står vi over for klimaforandringer, som f.eks. tørke, 

stormflod og oversvømmelser, der gør det nuvæ-

rende fødevaresystem usikkert. 

Det er derfor nødvendigt, at vi alle giver et bidrag til 

ansvarlig håndtering af ressourcerne. Denne an-

svarlighed ser vi heldigvis allerede mange steder, og 

med denne bog ønsker vi at inspirere yderligere. 

Om du vil gøre en forskel, fordi du vil redde verden, 

eller fordi du vil have en højere køkkenprocent er 

ligegyldigt, for det er to sider af samme sag. 

Vores hovedbudskab er, at når du ser det fulde 

potentiale i alle dele af råvaren og bruger resterne 

(i bogen angivet som biprodukter) til at skabe nye 

retter eller erstatte andre råvarer i eksisterende 

retter, øger du din opmærksomhed på værdien i 

råvaren både økonomisk og ressourcemæssigt. Den 

opmærksomhed giver resultater på bundlinjen og 

bidrager til det store klimaregnskab. 

Det kræver blot nye øjne på dine råvarer, og at du ju-

sterer din planlægning og arbejdsgange i køkkenet. 

På de følgende sider giver vi opskriften på at kort-

lægge biprodukter og se potentialet i sekundære og 

tertiære måder at anvende råvarerne på.

Vi giver eksempler på, hvordan du starter din plan-

lægning med at få overblik over biprodukter fra dine 

populære retter og bruger denne viden til at ændre 

på retterne eller skabe helt nye. 

Og helt konkret sætter vi pris på besparelserne og 

illustrerer hvordan ændrede arbejdsgange optime-

rer processen.

Bogen er baseret på et fuldt gennemprøvet koncept 

fra BOB Bistro i København, hvor indehaver Rune 

Friberg og køkkenchef Marco Hultmann Sloth har 

drevet udviklingen mod mindre madspild. En øget 

køkken procent på BOB Bistro taler for sig selv, og i 

dag er bæredygtighed et fælles fokus for bistroens 

medarbejdere.

Metoderne, vi viser her, forudsætter en produktion på 

50 eller flere kuverter om dagen. Ved færre kuverter 

kan man ikke umiddelbart opnå de samme bespa-

relser, men mindsettet holder selvfølgelig stadig. 

Vi har lært, at bæredygtige indsatser og resultater 

kommer af en helhedstankegang, der omfatter den 

enkelte råvare og dens sammenhæng med andre. 

Men også gæsten, landmanden, producenten, reno-

vationsvirksomheden og kollegaen spiller med. 

Når du har læst bogen og prøvet metoderne, ved du at:

• Bæredygtig og fuld udnyttelse af råvaren redu-

cerer indkøbet og modvirker overproduktion i 

råvareleddet.

• Du kan opnå en bedre køkkenprocent.

• Når du bruger hele råvaren, bruger du også alle 

de næringsstoffer og den energi, der er indgået i 

produktionen af den. 

• Du får glade gæster, fordi du viser, at du tager 

bæredygtige initiativer.

• Når du sender det madspild, der uundgåeligt er 

tilbage, til recirkulering, er du med til at sikre, at 

næringsstofferne kommer tilbage til jorden. 

• Du er med til at understøtte FN’s verdensmål 

nummer 12 ved at mindske madspildet.
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”CAFÉER OG 
RESTAURANTER 
ER BLEVET 
FORBRUGERNES 
KØKKEN. DERFOR 
ER DET SÅ VIGTIGT, 
AT DE TAGER ET 
BÆREDYGTIGT 
ANSVAR”
 LISBETH OLSGAARD, BRANDINGCHEF, 
 LANDBRUG & FØDEVARER
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HVORDAN  UDNYTTER DU  
DINE RÅVARER FULDT UD?
I bogen arbejder vi med tre grundbegreber: 
den primære, den sekundære og den tertiære værdi 

i råvaren. I mange køkkener arbejder man oftest 

med råvarerne i den primære og sekundære funkti-

on. Guleroden bliver f.eks. til salat eller garniture, og 

skrællerne benyttes i en sekundær funktion til fond, 

men det er i den tertiære funktion, hvor madspildet 

for alvor kan reduceres og økonomien kan mærkes 

positivt. 

Herunder forklarer vi den primære, sekundære og 

tertiære funktion, efterfulgt af eksempler på 12 

råvarers udnyttelsespotentiale. 

Primær
En råvares primære funktion er at være et primært 

element. Det betyder, at råvaren bliver minimalt for-

arbejdet inden servering: vaskes/skrælles/steges/

blancheres/koges/pureres. Emnets smagsstruk-

tur fungerer som et bærende element i forhold til 

rettens opbygning.

Sekundær
Den sekundære funktion fungerer som en smags-

forbedrende del af det primære element. F.eks. ved 

braisering, hvor løget som sekundær funktion, giver 

en større intensitet i retten. Løget fungerer også 

som en del af ”billedet” på tallerkenen, hvilket gør at 

det ender i den sekundære kategori.

Tertiær
De fleste grøntsager kan også have en tertiær 

funktion. Den tertiære funktion ved råvaren kan 

ikke udnyttes til spisning, hvis den står alene. Det 

er nødvendigt, at råvaren bliver forarbejdet og har 

sammenhæng med et primært, sekundært eller 

tertiært element. Efter alt det ”spiselige” er brugt, vil 

der stadige være biprodukter og/eller farvestoffer 

tilgængelige. 

Hvis vi tager løget som eksempel, kan løgskræller-

ne anvendes i den tertiære funktion. Løgskræller, 

som oftest smides ud, indeholder høje mængder 

af bitterstoffer, der gør, at de ikke er anvendelige 

i den primære og sekundære funktion. Anvendes 

løgskrællerne efter en bestemt forbehandling, vil de 

kunne bruges som smagsgiver til olie, da det kun er 

det søde fra løget, der optages. 

Herved kan man kombinere den tertiære funkti-

on i løget med olie, som derefter kan bruges som 

mayonnaise eller anden smagsgiver. Løgskrællerne 

kan også anvendes visuelt ved f.eks. forkulning og 

granulering. 
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PORRER
Fakta om porrer
• Porrer er som alle andre typer løg. I rå form er de skarpe i 

smagen, ved længere tilberedning udvinder man søde-

stoffer.

PRIMÆR: Stegte, blancherede og i rå form. 

SEKUNDÆR: Alt ”indmaden” fra porrer sauteres af 

og kan bruges som en del af basen til mange grønt-

sagssupper.

TERTIÆR: Afpuds og stykker af porrerne, der ikke 

bruges i ovenstående, bliver enten brændt til aske 

eller brugt i grøntsagsfond. Den grønne del af porren 

bruges også til af lave porre-olie, da den indeholder 

masser af smag (en smag lignende bløde løg) og 

klorofyl (se spinat/havesyre).



Porre-aske  
(tertiær) 

Porre Brunoise 
(primær) 

Porre-bånd  
(primær)

Porre-puré 
(primær)

Porre Ballotine  
(sekundær)

Pocheret porre  
(primær)

Porre-mayo 
(tertiær)

Porre-sne  
(tertiær)

Porre-suppe 
(primær)

Julienne porre 
(Primær)

Grøn porreolie 
(tertiær)

Porre-ringe 
 (primær)

Friteret porre 
(sekundær)

Porre Grøntsagsfond 
(tertiær)

Porre Chiffonade  
(primær)
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LØG 
Fakta om løg
• Stærk smag

• Jo længere tilberedning, des sødere smag.

• Anvendes næsten altid som smagsforstærker i saucebaser 

og braiserretter 

PRIMÆR: Stegte, bagte, sauterede, pocherede, 

 blancherede, marinerede, rå. 

SEKUNDÆR: fintsnittede løg fungerer som smags-

forstærker til mange kødelementer, da løg har en 

smagsbærende funktion. 

TERTIÆR: Ved varmebehandling af løgskrællerne 

i olie, undgår du bitterstoffer og  trækker den søde 

smag ud, til brug i f.eks. sød løg mayonaise. 



RØDBEDER
Fakta om rødbeder
• Rig på sukkerstoffer

• Rig på anthocyaniner og betalainer

• Bruges til sylt, bag, puré osv.

PRIMÆR: Bagte, stegte, råmarinerede, crudité, 

julienne eller ternet og pocheret. Rødbedernes natur-

lige smagskomponenter bruges/forbedres i forhold til 

opbygning af retten.

SEKUNDÆR: Syltet, tørret, glaceret. Rester og afpuds 

juices, hvor pulpen bruges som smags giver og textur. 

TERTIÆR: Saften fra juice processen kan herefter 

bruges til pochering af andre elementer, som kan  

give smags- og farveforstærkning. 



BLOMKÅL 
Fakta om blomkål
• Blomkål er en meget alsidig grøntsag, der er rig på vitaminer og mineraler. Den er let 

at arbejde med, og velegnet til alle former for tilberedning. Med fordel kan blomkålet 

opdeles i forskellige processer fra starten. Stokken kan bruges til puré. Bladene kan 

bruges fintsnittet, efter saltlage til salat eller dampet. Alt smulderet kan syltes og 

benyttes som fyld til sauce. Tilbage er det rene hvide blomkål. 

PRIMÆR: Velegnet som crudité, stegt eller blancheret. Smagen er  meget 

elegant, dog lige så velegnet i en sekundær og tertiær funktion. 

SEKUNDÆR: Syltning af “smulder” er en god måde at udnytte det, der 

 falder af, når man skærer blomkålet. Egner sig til alt fra salater til saucer. 

TERTIÆR: Blomkål er velegnet som kickstarter i fermentering. Som mange 

andre kåltyper indholder blomkål bakterier, der i samarbejde med saltlage 

starter en fermenteringsproces. Det betyder, at fermenteringsprocessen 

syrner og konserverer den ønskede råvare, dette kaldes en vildfermentering.
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JORDSKOKKER 
Fakta om jordskokker
• Sprød rodfrugt med højt sukker og vandindhold 

• Ved varmebehandling karamelliserer jordskokken

• Den egner sig godt til stegning eller bagning, og skrællerne er fine til chips 

til brug på forskellige andre retter eller som topping på supper.

PRIMÆR: Bagte, stegte, kogte, blancherede, pocherede, 

 marinerede, puré samt rå.

SEKUNDÆR: Overskydende bagte jordskokker kan knuses og 

vendes med svampepuré til videre brug på en okse hovedret eller 

fritteres til chips, som kan bruges i mange sammenhænge som 

pynt og smagsgiver på retter.

TERTIÆR: Skræller, afpuds og ukurante jordskokker, der ikke kan 

bruges til servering, gemmes til grøntsagsfond.

ÆBLER
Fakta om æbler
• Sprød frugt med højt sukker og vandindhold

• Den er velegnet i både det salte og det søde køkken

PRIMÆR: Rå, som crudité eller bagt. 

SEKUNDÆR: Saften kan bruges til sauce, (giver en balanceret 

smag i forhold til syre og sødme) og fungerer godt til braisering, til 

ismasser, eller som et alternativ til hvidvin i veganske retter. Der-

udover kan man dehydrere æbler til chips, som bruges på andre 

retter eller som garniture på barens drinks. Pulpen fra presningen 

kan bruges til at lave æbletuille ved at røre den med mel, smør, 

sukker og havre og bage dem sprøde ved lav temperatur, så smag 

og syrlighed bevares. Æbletuillen kan bruges som en slags knæk-

brød eller sprød tuille på desserter. 

TERTIÆR: Grøntsagsfond og pektinudtræk. Hvis man laver  

hjemmelavet æblecider og senere æble eddike, kan  

eddiken bruges som syltelage. 



14

”

”

Ved fremstilling af nordisk kimchi kan der anvendes  
rød spidskål, store modne tomater (de skal være søde 
og fyldige i smagen), hvidløg, rødløg og meget gerne 
et par chili (gerne groet hjemme). Alle grøntsager 
vaskes i koldt vand for at fjerne jordbakterier og 
sikre, at andre bakterier ikke går ind og ødelægger 
den kontrollerede fermentering. Alle grøntsagerne 
skæres ud i mindre stykker (kål snittes tyndt, 
tomater kvartes, hvidløg halveres på tværs) og 
anbringes i et patentglas. Grøntsagerne dækkes af 
en 5 % saltlage. Saltlagen laver et optimalt miljø for 
mælkesyrebakterierne. De følgende 10 dage skal 
glasset åbnes 1 gang dagligt for at lade gassen 
slippe ud (omdannelse af sukkerstoffer til energi), 
hvorefter kimchien er færdig. Både grøntsager  
og lage kan bruges. De smager forskelligt,  
men begge interessant.

 Marco Hultmann Sloth, BOB Bistro

KÅL
Fakta om kål: 
• Kål har lang holdbarhed, gode fermenteringsegenskaber og kan anvendes til alt fra syltning til stegning, i rå form eller som f.eks. 

fyld til flæskefars. Kålen er overleveren på marken, og ligesom den ændrer farve alt efter jordens surhedsgrad, så ændrer den sig 

på samme måde under tilberedningen. 

• Kål indeholder også bakterier (Lactobacillus), der starter en fermenteringsproces. Fermentering er en omdannelse af sukker 

til energi uden tilstedeværelse af ilt, som vi f.eks kender fra sauerkraut eller kimchi. Vi bruger kålen som en kickstarter i fer-

menteringsprocessen af andre grøntsager til at smagsforbedre og konservere. 

PRIMÆR: Snittet til salater, let stegt, blancheret, pocheret. 

SEKUNDÆR: Syltet og fermenteret kål. Kan bruges som “indpakning” til f.eks. kåldolmer 

TERTIÆR: Her kan kålen bruges som kickstarter i en fermentering.



SPINAT/ 
HAVESYRE
Fakta om spinat/havesyre
• Spinat har et højt indhold af klorofyl og ikke mange 

overdøvende smagsstoffer. Dette gør den anvendelig i 

alle grønne olier, da den ikke overdøver den smag, man 

prøver at udtrække. Som tertiær funktion kan farven 

udtrækkes. 

• Havesyre har også et højt indhold af klorofyl og den er 

rig på oksalsyre. Det er vigtigt at tilsætte citras, når man 

udtrækker smagen fra havesyren. Citras er pH regule-

rende og sikrer, at hverken smag eller farve ændres ved 

opvarmning. 

PRIMÆR: Både spinat og havesyre kan bruges i 

salater, kolde retter, enten rå eller let tilberedt. 

SEKUNDÆR: Havesyren bruges som smagsgiver 

til f.eks.  hummersalat,  chiffonader eller bare som 

“pynt”

TERTIÆR: Begge indeholder klorofyl, som bruges 

i f.eks. grønne olier, supper, smør som både farve- 

og smagsgiver. 
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MÆLKE
PRODUKTER 
Fakta om mælkeprodukter
• Mejeri er et gennemgående produkt i alle former for gastronomi (på nær 

laktose intolerante og veganske retter). Mejeriprodukter udskiller oftest 

et biprodukt ved forarbejdning i sin rene form. Ved produktion af friskost, 

opvarmes kærnemælk som skilles i valle og friskost. Vallen kan reduceres 

til det punkt, hvor den begynder at karamellisere. Valle kan bruges i mange 

sammenhænge i både det salte og søde køkken. Valle i sin tertiære form kan 

løftes til sekundær brug ved fusion med mælk til isdessert.

PRIMÆR: Smør, mælk, is.

SEKUNDÆR: Osteproduktion, saucer, bagning eller smagsgiver. 

TERTIÆR: Her åbner mulighederne sig. Vallen er rigtig interessant at 

arbejde med. Det er en syrlig, gennemsigtig væske, der ved reduk-

tion vil begynde at karamellisere, og syren bliver intensiveret. Den 

lave ph-værdi nedbryder det sidste laktose og bibeholder syren, når 

det opvarmes, i modsætning til citron og eddike, der mister syre, når 

det koges. Derfor kan valle bruges som et syrligt element i stedet 

for citronsaft i saucer, salater og konditori. Ved at blande valle med 

mælk kan der laves koaguleret mælkeprotein, der efterfølgende kan 

fritteres og benyttes som et element på desserter.



FISK 
PRIMÆR: stegning, saltning, kogning osv.

SEKUNDÆR: Afpuds til fars, skind til fiskesvær

TERTIÆR: Fiskeben bruges til fond. En effektiv måde at 

lave klar fiskefond, der ikke er bitter er, at fylde ben i gastro-

bakker, dække det med vand og sætte det i ovnen ved 90 

grader natten over.

”
”

Sidste år serverede vi fisk med skind i restauranten, men da størstedelen 
af vores gæster levnede skindet, måtte vi tænke ud af boksen. Vi valgte 
derfor at fjerne skindet før tilberedningen, salte, dehydrere og frittere det 
(ligesom man gør med flæskesvær) og så servere det på retten. Det blev 
en kæmpe succes. Vi kalder dem for fiskesvær. For os er det et glimrende 
eksempel på det mindset, vi taler om. 
 Marco Hultmann Sloth, BOB Bistro
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HØJREB 
PRIMÆR: Anvendt som steak

SEKUNDÆR: Afpuds fra højrebet kan bruges som hakkekød, 

overskydende fedt kan friteres til fedtegrever.

TERTIÆR: Fedtet fra rebene smeltes og gemmes. Dette kan 

bruges til at f.eks. en opbagning til saucer. Fedtet kan også 

bruges til at confitere kød i for at binde smag og nedbryde 

bindevæv. Knogler og sener kan bruges til at lave fond. Efter 

fonden har kogt, kan kødet pilles fra knoglerne og tilsættes 

fedt og krydderier, så får man en god rilette og giver tilbage til 

de sekundære funktioner.
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HVORDAN FÅR 
DU ET MERE 
BÆREDYGTIGT 
KØKKEN?



NYE PROCESSER KRÆVER 
GOD PLANLÆGNING
Vores mål med at få mest muligt ud af råva-

rerne og biprodukterne har tvunget os til at tænke 

kreativt, når vi planlægger nye menuer. Samtidig 

har det krævet, at vi ændrer arbejdsprocesserne for 

at sikre, at vi ikke bruger ekstra ressourcer på at 

håndtere de flere arbejdsgange, der ofte er forbun-

det med at udnytte de svære og mere utilgængelige 

dele af råvarens tertiære funktion. 

Vi bakker anderledes op i køkkenet, forbereder 

større mængder ad gangen og sætter langt flere 

bearbejdningsprocesser i gang fra start. Det har 

virket. 

Dette kapitel er delt op i fire afsnit:

• ”Hvordan kommer du i gang?” er en visuel kort-

lægning af biprodukter, og hvordan de indgår i 

andre retter

• Dernæst dykker vi ned i fem konkrete retter og 

viser potentialet i, at arbejde med biprodukterne. 

Procenterne ved retterne viser, hvor stor en del 

af retten, biprodukterne potentielt kan udgøre. 

Procenten af biprodukter omfatter både  anvendte 

biprodukter fra tilberedning af retten selv og 

biprodukter fra andre retter.

• I næste afsnit tager vi udgangspunkt i en 5-ret-

ters menu til 50 personer.  Med udgangspunkt i 

dette undersøger vi, om det kan gøres billigere, 

hvis du har overblik og arbejder kreativt med dine 

biprodukter, inden du køber ind. 

• Den sidste del af kapitlet handler om, hvad arbej-

det med biprodukter kræver af ændrede arbejds-

processer i køkkenet.



ÆBLE X 3

BLOMKÅL  
MED VANILJE

HVORDAN 
 KOMMER  
DU I GANG? 
1. Vælg fem retter fra menukortet på restauranten 

eller fra dine menuplaner i kantinen

2. Skitsér de elementer, retten består af

3. Notér hvilke biprodukter, du får ved produktionen 

af de forskellige elementer

4. Overvej om nogle af biprodukterne kan be-

arbejdes, så de kan erstatte eller bidrage til 

andre elementer i de andre retter

5. Hvis ikke, så undersøg om biprodukterne kan 

udnyttes som basis for nye retter

Da BOB Bistro for 1 1/2 år siden satte kammusling 

på menuen, kom spørgsmålet: hvorfor laver vi ikke 

friskosten selv? Og kan vi udnytte vallen vi får fra 

processen? Dette spørgsmål startede en proces, 

hvor potentialet i alle råvarer og samtlige biproduk-

ter blev undersøgt. Herefter gik det systematiske 

arbejde med at udnytte råvarer og biprodukter 

optimalt i menuplanlægningen i gang.  

Vallen blev til en helt ny dessert, de overskydende 

vaniljestænger fik en rolle i blomkålsretten og selve 

blomkålsretten blev nytænkt med 100 % genbrug af 

smulder, stokke og stilke. 

Derfra tog den ene idé den næste og alle retter på 

menuen blev gennemgået. Tegningen til højre er 

et eksempel på, hvordan biprodukter kan vandre i 

samme ret eller til nye og dermed udnyttes til fulde. 

Æbleskrog 
/-rester

Kogt  
havre

Æbleskrog 
/-rester

Fennikel-
rester

Blomkål

Vaniljeolie

Urtesauce

Grøntsags-
fond

Æbletuille

Æble-
sorbet

Havre-
mousse

Syltede 
æbler

Blom-
kålspuré

Blomkåls-
rester

 Produkt    
 Biprodukt (rester)
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KÅLDOLMER  
MED VALLE

SAUCE

VANILJERIMMET 
KAMMUSLING

MOCCACREME  
OG VALLEIS

Syltede  
løg

Løgolie

Kaffe

Syltede 
kartofler

Vanilje

Løgpuré

Friskost

Dolmer

Løgskaller

Koaguleret 
mælke-
protein

Kålrester 
til fermen-

tering

Syltelage

Syltelage

Valle-
karamel

Urtedust

Valleis

Løgmayo

Urte-
crumble

Mocca- 
creme

Valle

Kaffe-
grums

Vanilje-
stænger 
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LEVERER 
BIPRODUKTER  

TIL 3
ANDRE 
RETTER



VANILJERIMMET KAMMUSLING 
FRISKOST  HASSELNØD
Råvarer
• Kammuslinger

• Vanilje, rapsolie, hasselnødder

• 70% mørk chokolade, purløg, endive salat

• Hjemmelavet friskost (mælk, fløde og kærnemælk)

Biprodukter til andre retter
• Valle fra friskosten bruges til valle-is og vallekaramel

• Vaniljestænger trækker smag i olie

• Chokoladerester bruges som drys på desserter

Denne forret skaber flere biprodukter til andre retter 

på menukortet, især vallen fra friskosten. Alene sma-

ger vallen harsk og sur, men i kombination med andre 

elementer, er det en velegnet smagsgiver. 

Se opskriften bagerst i bogen.



Råvarer
• Savoykål, fennikel, æbler og løg

• Løg, smør, mælk og valle

• Citronsaft

Biprodukter fra andre retter
• Vallekaramel

Biprodukter til andre retter
• Hjertet af savoykål, som bruges som fermen-

teringsstarter i andre produkter 

• Æbleskrog juices og bruges til æblelage, æble-

tuille og knækbrød

• Top og bund fra fennikel anvendes til grøntsags-

fond

• Løgskræller, som anvendes til olie i mayonnaise 

KÅLDOLMER 
LØGPURÉ  VALLESAUCE

Se opskriften bagerst i bogen.
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OP TIL 

10%
BIPRODUKT  

PÅ TALLERKENEN
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OP TIL 

55%
BIPRODUKT  

PÅ TALLERKENEN



BLOMKÅL 
SMULD  VANILJEOLIE
Råvarer
• Blomkål

• Almindelig syltelage

Biprodukter fra andre retter
• Grøntsagsfond + brunoise af chili, syltet ingefær og 

rødløg 

• Vaniljeolie lavet på vaniljestænger fra kammuslinge-

retten

Udnyttelse af råvarer i retten
• 100 % anvendelse af blomkål: buketter, stok, 

 smulder og blade.

Se opskriften bagerst i bogen.



Råvarer
• Fløde og sødmælk 

• Sukker og ristet grødris

• Mørk chokolade, gelatine, mynte 

• Glukose og revet citronskal

Biprodukter fra andre retter
• Kaffegrums fra baren

• Valle fra produktion af friskost

Udnyttelse af råvarer i retten
• Kaffecreme: Grødris koges op og giver smag, 

sigtes og karamelliseres ved bagning 

• Valle-is: Mælkeproteiner koagulerer på grund af 
syren, sigtes fra og friteres 

MOCCACREME OG VALLEIS 
KAFFEGRUMS  VALLE  URTEJORD 

”Det er fedt at præsentere gæsterne 
for en dessert lavet på affald. Der 

stopper al småsnak ved bordet, og 
når jeg fortæller historien bag, har 
jeg gæsterne 100 % med mig.

Marco Hultmann Sloth, BOB Bistro”

Se opskriften bagerst i bogen.
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OP TIL 

60%
BIPRODUKT  

PÅ TALLERKENEN



34 ”

100%
UDNYTTELSE  

AF INGREDIENSER



ÆBLE X 3 
MOUSSE  SORBET  TUILLES 
Råvarer
• Æbler

• Havregryn, fløde, sukker, hvid chokolade og husblas

Biprodukter fra andre retter
• Ingen

Udnyttelse af råvarer i retten
• 100% anvendelse af alle ingredienser, herunder 

æblerester og skrog

Retten er bygget op af havremousse, æblesorbet 
og æbletuilles. Skiver af æbler syltes i saften fra de 
juicede æbleskrog. Pulpen bruges til tuille sammen 
med overskuddet af havre fra moussen. Dette smøres 
tyndt ud og bages sprødt. Et lille lukket kredsløb, med 
æblet i centrum.

”Det der er så interessant ved 
denne dessert er, at den går 100% 
op i sig selv - der er ingenting, der 
bliver smidt ud, og alle rester fra 
retten selv bliver genanvendt.

Marco Hultmann Sloth, BOB Bistro”

Se opskriften bagerst i bogen.
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”DER ER ØKONOMI OG
 BÆREDYGTIGHED  
AT HENTE I BIPRO
DUKTERNE. FOR AT 
DET KOMMER TIL AT 
SKE, KRÆVER DET 
NYSGERRIGHED OG 
TID TIL AT EKSPERI
MENTERE, SAMT EN 
FÆLLES INDSATS I 
KØKKENET.”
 MARCO HULTMANN SLOTH, BOB BISTRO



HVORDAN FÅR DU BEDRE ØKONOMI 
OG MERE BÆREDYGTIGHED?
I dette eksempel viser vi, hvordan du kan spare 

penge på indkøb af råvarer, når du genbruger bi-

produkterne på en fast menu til 50 personer. Dette 

konkrete eksempel viser, at du kan spare op til 20% 

på dit indkøb.

Sådan gør du:
1. Skab overblik over, hvilke biprodukter, der kom-

mer fra produktionen. 

2. Overvej om der er nogle produkter, du kan erstat-

te med hjemmelavede (f.eks. rygeostecremen), 

og som igen giver biprodukter til andre retter.

3. Skab nye arbejdsgange i køkkenet for at optime-

re ressourcerne. Det kræver ofte bedre forbe-

redelse at udnytte råvarernes sekundære og 

tertiære funktioner. 

4. Sæt flere processor i gang på dag et.

På næste side viser vi de konkrete indkøbslister for 

både den traditionelle menu og menuen, hvor du 

udnytter råvaren fuldt ud. Vi viser også, hvad du kan 

spare på hver enkelt ret og totalt ved at være kreativ 

omkring brugen af biprodukter. 

Vi illustrerer også forskellene i arbejdsgangene 

ved den traditionelle menu og den nye tilgang med 

anvendelse af flere biprodukter. Vores erfaring er, 

at med god planlægning kan de ekstra arbejds-

processer håndteres af de samme ressourcer i 

køkkenet, i dette tilfælde to fuldtidsansatte. Du 

skal altså ikke ansætte flere medarbejdere, men 

sørge for at udnytte tiden til forberedelse optimalt. 

Dette indebærer også, at vi sætter flere processer i 

gang om aftenen inden vi går hjem, som så er klar 

næste morgen når vi møder ind. F.eks. laves fonden 

i ovnen og friskosten dræner natten over.

I menuen nedenfor har vi taget to nye elementer 

med, der illustrerer, hvordan biprodukter (fedt, marv, 

afpuds) fra en hovedret kan udnyttes snacks på en 

menu.

MENU 
SNACKS: 

Okserillette med persille, rødløg, timian. 

Pickles, mayo og sprødt.

FORRET: 
Vaniljerimmet kammuslinger med 

 rygeostcreme. Syltede glaskål.

MELLEMRET: 
Kåldolmer med vallesauce. Syltede 

kartofler og karameliseret løgpuré. 

HOVEDRET: 
Stegt oksefilet af højreb med røget  

marvsauce, syltede rødløg og 

 jordskokke/svampecreme. 

DESSERT: 
Ristet havrecreme med æblesorbet, 

syltede æbler og sprødt.



TRADITIONEL 
METODE

BÆREDYGTIG/
ØKONOMISK METODE 

SNACK SNACK
• Oksebov, 8 kg 

• Persille, 2 bdt. 

• Rødløg, 500 g 

• Timian, 1 bdt. 

• Pickles, 1 kg 

• Mayo, 1 kg 

• Jordskokker (chips), 2 kg 

• Oksebov: Erstattes med rilette af  

afpuds og fedt fra hovedretten

• Rødløg: Erstattes med rester fra hovedretten

• Pickles: Grøntsagsrester + syltelage fra hovedretten

• Mayo: Erstattes med mayo lavet på løgolie  

– restprodukt fra hovedretten

• Jordskokker: erstattes med resten af skrællerne 

fra jordskokkerne, der bruges i hovedretten.

FORRET FORRET
• Kammuslinger, 60 stk.

• Rygeostcreme, 5 liter 

• Glaskål, 20 stk.

• Rygeostcreme laves selv af: 

Kærnemælk, fløde og mælk (indkøbes)

MELLEMRET MELLEMRET
• Savoykål, 7 stk.

• Fennikel, 8 stk.

• Æbler, 2,5 kg 

• Rødløg, 2,5 kg 

• Kartofler, 5 kg 

• Svampefond (reduceret), 10 liter 

• Smør, 1 kg 

• Fløde, 1 liter 

• Samme indkøb

HOVEDRET HOVEDRET
• Oksehøjreb, 15 kg

• Rødløg, 1,2 kg

• Jordskokker, 5 kg 

• Portobello, 8 kg 

• Oksefond, 10 liter

• Svampefond, 10 liter

• Røget marv, 250 g 

• 20 kg oksehøjreb

• Svampefond lavet på portebello-svampene  

sigtes fra og bruges til svampe/jordskokkecreme 

istedet for indkøb af fond.

• Finasiering af de sidste 5 kg kød kommer fra at 

spare indkøb af oksefond, svampefond og den 

røgede marv, som vi selv røger fra rebet.

DESSERT DESSERT
• Æbler, 8 kg 

• Fløde, 8 liter 

• Sukker, 400 g

• Hvid ckokolade, 800 g 

• Gelatine, 40 bld

• Smør, 250 g

• Mindre mængde æbler da vi får pulp  

og juice fra mellemretten

Total pris: 5655,00* - Pr. kuvert kr. 113,10 Total pris: 4298,00* - Pr. kuvert kr. 85,96

*Der er ikke medregnet krydderier, syltelage, sukker og andre basisvarer i priseksemplet. Alle priser er fra Hørkram pr. 09/2019

5280
pr. kuv.

5170
pr. kuv.

1220
pr. kuv.

1170
pr. kuv.

2410
pr. kuv.

1463
pr. kuv.

1710
pr. kuv.

103
pr. kuv.

690
pr. kuv.

690
pr. kuv.
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TRADITIONEL 
ARBEJDSGANG

ÆNDRET  
ARBEJDSGANG 

DAG 1: DAG 1: 
• Kød ordnes og pakkes 

• Bov ordnes og braiseres 

• Løg pilles og syltes 

• Glaskål syltes 

• Kartofler blancheres og syltes 

• Kammuslinger ordnes og rimmes 

• Fonder reduceres 

• Urter til kåldolmer skæres og marineres 

• Kød ordnes. Fedtet smeltes. Knogler og afpuds 

brændes til fond. 

• Friskost sættes over

• Fond sættes over

• Løg pilles og syltes (midten gemmes til rilette) 

• Glaskål syltes

• Marv røges 

• Kartofler blancheres og syltes 

• Kammuslinger ordnes og rimmes 

• Urter til kåldolmer skæres og marineres. 

• Rester fra kåldolmer og glaskål fermenteres og 

bruges i stedet for pickles 

• Løgskræller pakkes i gastrobakker 

• Jordskokker ordnes, skrælles, fritteres 

• Svampe pakkes i 18´ med vand 

• Svampe i bakker, løgskræller med olie og okse-

fonden varmebehandles natten over ved 90°C

DAG 2: DAG 2: 
• Løgpuré laves 

• Saucer færdiggøres 

• Jordskokker fritteres 

• Svampe og jordskokker ordnes 

• Havremousse laves 

• Æblesorbet laves 

• Æbler syltes 

• Tuille til æbledessert 

• Rilette færdiggøres og sættes

• Svampefond reduceres og svampe blendes med 

jordskokker 

• Oksefond sigtes og kødet plukkes til rilette 

• Jordskokker fritteres 

• Løgolie sigtes og bruges til at løgmayo til snacks 

• Rilette færdiggøres og sættes 

• Valle fra friskost reduceres 

• Saucer færdiggøres 

• Løgpuré laves 

• Havremousse laves 

• Æblesorbet laves 

• Tuille til æbledessert 

DAG 3: DAG 3: 
• Rilette skæres 

• Havremousse piskes 

• Svampe/jordskokcreme færdiggøres 

• Oksestegen steges af 

• Rilette skæres 

• Havremousse piskes 

• Oksestegen steges af



”FAKTA OG NYSGER
RIGHED ER NØGLEN 
TIL BÆREDYGTIG 
UDVIKLING. MEN 
SKAL DER FART 
PÅ, MÅ VI INDSE, 
AT DET KUN SKER, 
HVIS VI HVER ISÆR 
SELV ÆNDRER 
 ADFÆRD!”
 KATRINE STORGAARD, DAKA REFOOD
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VANILJERIMMET 
KAMMUSLING 
FRISKOST  HASSEL NØD
Fjern lukkemusklen og vend kammuslinger med 

lige dele vaniljesukker, salt og citron. Vakumér 

 kammuslingerne i mindre portioner, frys dem  

og optø dem, når du skal bruge dem.  

Frisk ost:
• 15 l kærnemælk 

• 3 l fløde 

• 2 l mælk

• 20 g salt 

Sæt en 18´ på et lille gasblus med 1 liter vand i 

bunden. 2 skåle sættes omvendt i bunden. Sæt en 

hulbakke ovenpå skålene og læg et osteklæde i. 

Bind hjørnerne så det hænger stramt. Hæld blandin-

gen mælk, fløde, kærnemælk og salt i klædet. Tænd 

blusset på lav varme og læg låg over. Friskosten 

skal nu stå i 10 timer under omrøring en gang i 

timen. Hæng osten til tørre i klædet natten over. 

Når osten er dryppet af, piskes den glat.

• Vaniljeolie: Skrab vaniljekorn ud og overhæld med 

olie 

• Ristede hasselnødder

• Mørk chokolade

• Purløg

• Endive salat

Anret tallerkenen med ”fjer” af salat, tynde skiver 

af rimmet kammusling, dut af friskost, hasselnødder 

med revet chokolade, og dryp til sidst med vaniljeolie.

KÅLDOLMER 
LØGPURÉ  VALLESAUCE
• Savoykål

• Fennikel

• Æbler 

• Citronsaft 

De grønne blade pilles af savoykålen og blancheres 

let. Æbler og fennikel skæres i stave og marineres 

med citron og sukker. Æble og fennikel pakkes ind i 

kål. Dampes til service. 

Karamelliseret løgpuré: 
• 1 sæk løg – mirepoix 

• 2 pk. smør 

• 1 dl fløde 

Løgene ristes hårdt af lidt ad gangen. Smør tilsæt-

tes og brunes. Løgene karamelliseres inden fløde 

hældes på og reduceres til halv mængde. Løgene 

blendes glat og smages til.

Vallesauce: 
• Valle 

• Smør 

• Mælk 

Vallen reduceres til karamel. Ved servering monteres 

den med smør og justeres til med mælk (rækkefølge 

er vigtig da den ellers koagulerer).
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BLOMKÅL 
SMULD  VANILJEOLIE
• Blomkål

• Xantana

• Grøntsagsfond

• Vaniljeolie 

Blomkålene ordnes så kun stokken er tilbage. De 

små ris/smulder der er faldet af, syltes i normal 

syltelage. 

Blomkålspuré: 
De overskydende stokke dampes 100°C, 15 mi-

nutter. Blendes derefter i 10 minutter med 1 tsk. 

xantana.

Stegt blomkål: 
Blomkålene deles i 8 dele og steges på begge skære-

flader i olie. Sørg for at panden er rigtig varm, da vi 

gerne vil have at stegefladerne karamelliserer. 

Grøntsauce: 
Grøntfond + brunoise af chili, ingefær (syltet) og 

rødløg koges op og hviles, så smagen kommer 

mest muligt ud.

Ved anretning skilles sauces med vaniljeolie på 

tallerkenen. 

MOCCACREME  
OG VALLEIS 
KAFFEGRUMS  VALLE  
 URTEJORD 
Moccacreme: 
• 4 l fløde 

• 4 l sødmælk 

• 1 kg ristet grødris 

• 1 kg kaffe grums 

• 400 g sukker 

• 400 g mørk chokolade 

• 40 styk gelatine 

Kog mælk og kaffegrums op og sigt det. Tilføj fløde, 

sukker og ris. Lad det simre i 15 min. Udblød gelati-

nen, og pisk chokolade og derefter gelatinen i. Sigt 

hele massen og gem risene. Afkøl og pisk cremen 

op. Bag de kogte ris ved 180°C i intervaller af 10 

min. indtil de er sprøde og luftige.  

Valleis: 
• 500 g sødmælk

• 90 g sukker 

• 20 g glukose 

• 150 g vallekaramel

• 1 blad husblas 

• Revet citronskal fra 1 citron

Blend mælk, sukker og glukose og varm op til 

80 grader. Tilføj resten af ingredienserne og sigt. 

Mælke proteinerne vil koagulere, det skal dryppes  

af og friteres. Frys resten af isen.

Urtejord: 
Mørk chokolade blendes med karamelliseret ris, 

friteret mælk og mynte. Og fryses. 

Verbena støv: 
Verbena dehydreres og blendes.



ÆBLE X 3
MOUSSE  SORBET  
  TUILLES
Havremousse:
• 200 g ristede havregryn 

• 8 l fløde 

• 400 g sukker 

• 800 g hvid chokolade

• 40 blad husblas

• 10 g salt 

Bring fløde og sukker i kog. Skru ned og lad det sim-

re i 15 min Tilføj havregryn og chokolade og lad det 

trække i 5 min. Pisk herefter udblødt husblas i og 

sigt moussen. Når moussen er afkølet, piskes den 

op på røremaskinen. Husk at gemme havregrynene. 

Æblesorbet:
• 5 kg æbler (uden kernehus, benyttes til æblelage 

og pulp til tuilles)

• 800 g sukker 

• 300 g glukose 

• 10 bld husblas 

Æblelage:
• 5 kasser æbler

• Sukker

• Æbleeddike

Skær crudité af æbler helt runde på mandolin. Alle 

rester, samt rester fra æbleskrog fra sorbet, juices 

og koges op med æbleeddike og sukker til en æble-

lage. Sylt æbleskiverne i lagen og gem pulpen.

Æbletuille:
Æblepulp, mel, smør, sukker og de gemte havregryn 

æltes til en let klistret humogen masse. Den smøres 

tyndt ud og bages på 160°C i 25 min.

”I 2030 SKAL DET 
GLOBALE  MADSPILD 
PÅ DETAIL OG 
 FORBRUGERNIVEAU 
PR. INDBYGGER 
HALVERES OG 
 FØDEVARETAB I 
PRODUKTIONS OG 
FORSYNINGSKÆDER 
SKAL REDUCERES.” 
 FN’S VERDENSMÅL 12



Nytter det noget? Måske tænker du, at dit bidrag ikke gør en forskel. Måske 

tænker du at det er uoverkommeligt at ændre på noget.

Vi tror, det nytter! Vi tror på, at nysgerrighed og ambitioner skaber den erfa-

ring, der skal til for, at vi ændrer holdninger og handlinger. Vi tror på, at når vi 

udfordrer ”plejer”, så skaber vi de forandringer, som er absolut nødvendige for 

at håndtere fremtidens udfordringer med madspild.

Vi deler den erfaring og viden BOB Bistro har fået. Vi tror på, at det sætter 

bevægelser i gang, som når vi er mange, der gør det, kan bidrage positivt til at 

løse de klimatiske udfordringer, vi står overfor. 

Men vi deler også denne erfaring, fordi vi mener, vi har et medansvar for at 

sætte næste generation i stand til at træffe de rigtige valg, der skal til for at 

håndtere klimaudfordringerne. Det kan vi kun gøre ved at blive ved med at 

undre os, prøve, dele viden og så om igen og igen.

Vi vil gerne motivere dig til at gøre en forskel, selvom effekten måske kan være 

svær at få øje på, lige der hvor du står. Vi vil med bogen gerne være en kilde til 

nytænkning og fællesskab i køkkenet, der både kan drives af økonomiske og 

bæredygtige kræfter. 

God fornøjelse!

Bogen er udgivet af foreningen for Sammenslutningen REFOOD mærket, der er 

en frivillig forening, hvis formål er at inspirere til mindre madspild og mere gen-

anvendelse. Foreningen laver løbende projekter, som f.eks. udgivelsen af denne 

bog, med henblik på at motivere medlemmerne i deres kamp mod madspild og 

mere genanvendelse. 

R E F O O D
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P ILD  - S TØ T  GE NA NVE NDELSE

REFOOD MÆRKET - LUNDAGERVEJ 21 - 8722 HEDENSTED - EMAIL: INFO@REFOODLABEL.DK


