
Sommermad
– i børnehøjde 
En kogebog til dig, der gerne vil lave mad
sammen med dine kære. Store som små. 
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Forord
Tak til Fuldkornspartnerskabet, som har hjulpet os med at finde

lækre opskrifter i børnehøjde til dig. Opskrifter, der emmer af sol og sommer
og indbyder til masser af hyggeligt samvær i og uden for køkkenet.

Med afsæt i danske råvarer får du inspiration til gode, gamle klassikere, der
kan spises i det blå, lidt sødt til de livlige spilopper – og meget andet.

For pandekager er for børn. Snobrød er for børn.
Bananis er for børn. Kræft er ikke for børn. 

God sommer, god fornøjelse og velbekommen.



2

Indhold
Til en sløv morgen
Grove pandekager med blåbær . . . 4
Prinsessernes morgengrød . . . 5
Fuldkornsboller med müsli . . . 6

Til de lune sommeraftener
Kyllingespyd med avocadosalat . . . 7
Gazpacho med vandmelon . . . 8
Asiatiske fiskefrikadeller med sprød broccolisalat . . . 9
Pizza med broccoli . . . 10
Risotto med asparges og spinat . . . 11

Ud i det blå
Fuldkornswraps med varmrøget laks . . . 12
Pastasalat med grøntsager . . . 13
Søde rugmuffins . . . 14
Snorlige snobrød . . . 15

Mormormad
Salat med mormordressing . . . 16
Agurkesalat og rabarberkompot . . . 17
Koldskål . . . 18
Rødgrød med fløde . . . 19 

Lidt, men godt
Hindbærsaft med basilikum . . . 20
4-i-1-saft . . . 21
Frugtsalat . . . 22
Pyntesyge bananis . . . 23



3

GROVE PANDEKAGER MED BLÅBÆR

Ingredienser
(14 stk.)
1 meget moden banan
3 dadler, saftige
1 dl kærnemælk
2 dl mælk
1 æg
1 knivspids salt
½ vaniljestang, korn af
1 spsk smør, smeltet
1 dl rugmel
Ca. 1/2 dl lyst hvedemel
1 tsk bagepulver
50 g valnøddekerner,
finthakkede
Lidt olie til stegning

Tilbehør
Masser af friske blåbær eller 
andre bær

Sådan gør du:
Mos bananen til en fin puré med en 
gaffel. Fjern sten i dadlerne, og hak 
dem fint. Pisk banan, dadler, kærne-
mælk, æg, salt, vaniljekorn og smør 
sammen. Bland rugmel, hvedemel 
og bagepulver sammen, og pisk det 
i æggeblandingen. Hak valnødderne 
fint, og kom dem i dejen. Steg små 
pandekager i olie på en varm pande. 
Servér straks med blåbær og evt. 
sirup.

Til en
sløv morgen

– få det rigtige ben ud
af sengen...

Pandekagerne er svampede og lækre både som dessert og weekendmorgenmad. 
Banan og dadler er gode at bruge i bagværk. Begge dele søder nemlig meget,
så det er ikke nødvendigt at tilsætte sukker.

Opskrift: Louisa Lorang
Madfoto: Maria P



4

PRINSESSERNES MORGENGRØD

Ingredienser
(1 portion)
40 g 5-grynsblanding
eller havregryn
2 1/2 dl vand
50 g blandet frugt 
(frost eller frisk)
1 knivspids salt
1 tsk sirup

Sådan gør du:
Kom 5-grynsblandingen i en gryde med vand, 
bær, salt og sirup.
Kog grøden under omrøring, indtil den har en 
passende konsistens.

Fakta
om fuldkorn

Vidste du, at...?
De officielle kostråd siger, at du gerne skal spise 75 g
fuldkorn hver dag. Det svarer f.eks. til 2 dl. havregryn og en
skive fuldkornsrugbrød.

Hvad er fuldkorn egentlig?
Fuldkorn betyder, at man bruger hele kornet, også kimen og 
skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder.

Fuldkorn er:
Hvede, spelt, byg, rug, havre, hirse,

majs (tørret), durra (sorghum) og fuldkornsris.

Fuldkorn er ikke:
Græskar- og solsikkekerner, sesamfrø,

boghvede og quinoa.

Husk at se efter det orange
fuldkornslogo, når du køber
brød og andre kornprodukter
– så er du sikker på at få
masser af de gode fuldkorn.

TIP: Top grøden
med lidt hakkede 

mandler og friske bær. 
Skal det være ren for-

kælelse, så kom lidt
ekstra sirup
på toppen.
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FULDKORNSBOLLER MED MÜSLI

Ingredienser
(9 stk.)
1/2 l koldt vand
12 1/2 g gær (1/4 pakke)
100 g müsli med havregryn
100 g knækkede hvedekerner
125 g fuldkornsspeltmel
325 g hvedemel
1 1/2 tsk salt

Sådan gør du:
Rør vand og gær sammen, tilsæt de to slags mel samt salt, og 
rør det hele sammen til en ensartet, lidt flydende dej.

Dejen sættes på køl og hæver natten over, hvorefter den med 
en grydeske sættes af i ni boller, på en bageplade.

Bag bollerne ved 225 °C og varmluft i 15 minutter.
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KYLLINGESPYD MED AVOCADOSALAT

Ingredienser
1/4 dl sojasauce
1 spsk ingefær, fintrevet
1 spsk agavesirup eller sukker
1 spsk smagsneutral olie, f.eks. 
rapsolie (ikke koldpresset) 
600 g kyllingebryst
Træ- eller metalspyd

Dressing
3 spsk sesamfrø
1 spsk agavesirup eller sukker
1 tsk sesamolie
1/4 dl sojasauce
2 spsk limesaft

Salat
4 hjertesalater
3 avocado
Lidt limesaft
Sesamfrø

Tilbehør
Kogt quinoa, evt. sort

Opskrift: Louisa Lorang
Madfoto: Maria P

Sådan gør du:
Rør soja, ingefær, agavesirup og olie 
sammen. Tilsæt kyllingebryst skåret i 
tykke, aflange skiver, og lad det trække i 
15 minutter ved stuetemperatur.

Tænd ovnen på 220˚C. Sæt kyllingen på 
spyd, og steg kyllingespyddene i ovnen 
i 8-10 minutter. Rist sesamfrøene på en 
varm, tør pande, til de ”hopper”. Knus 
dem i en morter, og bland dem med aga-
vesirup, sesamolie, sojasauce og limesaft. 
Anret salatblade og avocado i skriver 
toppet med lidt sesam. Servér straks 
kyllingespyd, salat, dressing og quinoa.

TIP: Husk at lægge dine 
træspyd i blød 20-30 min. 
før brug, så bliver de ikke  

brændte.

Til lune
sommeraftener
På hyggelige hverdagsaftener, festlige

fredage og langsomme lørdage
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GAZPACHO
MED VANDMELON

Ingredienser
400 g vandmelonkød
400 g modne tomater
1 1/2 agurk
1 lille fed hvidløg
2 forårsløg (kun det lyse af løget;
brug de grønne toppe til topping)
2 dl tomatjuice
1 dl vand
1/2 dl rasp
3-4 spsk olivenolie
Salt
2-3 spsk limesaft
1/4 dl sojasauce
2 spsk limesaft

Topping
1/2 agurk, skåret i små tern
2 forårsløg, de grønne toppe
Lidt vandmelon, i små tern

Tilbehør
Tabasco

Opskrift: Louisa Lorang
Madfoto: Maria P

Sådan gør du:
Skær vandmelon, tomater og 
skrællede agurker i grove styk-
ker. Bland det hele med hvidløg, 
forårsløg, tomatjuice og vand 
i en skål, og tilsæt rasp. Lad 
blandingen trække i køleskab i 
mindst 30 minutter.

Blend, til massen er helt glat. 
Smag til med olivenolie, salt og 
limesaft. Servér suppen iskold, 
toppet med agurk, fint snittet 
forårsløg og vandmelon.
Giv tabasco og groft brød til.

TIP: Sæt gerne
dine skåle i fryseren 

inden servering.
Så holder suppen 

sig iskold!

Den kolde suppe er frisk og skøn, særligt på en varm sommerdag. Du kan 
lave en portion og have den i køleskabet i 2-3 dage. Suppen kan spises, 
som den er, eller toppes med ekstra grønt og serveres med brød.
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ASIATISKE FISKEFRIKADELLER
MED SPRØD BROCCOLISALAT

Ingredienser
500 g hvid fisk, f.eks. torsk, lyssej, 
lange, kuller
1-3 tsk rød karry
1 håndfuld koriander
1 spsk ingefær, fintrevet
1-2 spsk fiskesauce

Salat
1 broccolihoved, ca. 400-500 g
Salt
Kogende vand
1/2 dl limesaft
1/4 dl fiskesauce
2 spsk agavesirup eller 1 spsk sukker
1-2 tsk rød chili, finthakket
1 bundt forårsløg
2 håndfulde koriander
Sesamfrø

Tilbehør
kogte fuldkornsris
limebåde
evt. sød chilisauce

Opskrift: Louisa Lorang
Madfoto: Maria P

Sådan gør du:
Kom små broccolibuketter i en skål 
med lidt salt og kogende vand. Dæk 
skålen med film, og lad broccolien
trække i 10 minutter.
Kom fisken i en foodprocessor, og 
hak den groft. Tilsæt karry, koriander, 
ingefær og fiskesauce, og hak det 
hele sammen ret fint.
Form farsen, og steg fiskefrikadeller i 
olie på en varm pande i 6-8 minutter. 
Rør limesaft, fiskesauce, agavesirup 
og chili sammen. Dræn vandet fra 
broccolien, og vend den med dres-
singen.
Top fiskefrikadellerne med forårsløg, 
koriander og sesam, og servér med 
ris, limebåde og evt. sød chilisauce. 

TIP: Det er dejligt
at dyppe frikadellerne

i sød chilisauce – og du kan
sagtens købe den i

supermarkedet.
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MAMMA MIA PIZZARIA...

Ingredienser
3 dl lunkent vand
15 g gær
175 g hvedemel ”tipo 00”
200 g fuldkornsdurummel
1 spsk olivenolie
1 tsk middelhavssalt
1 glas pastasauce med aubergine
200 g pecorinoost
6 spsk pesto med basilikum
1 bundt basilikum til pynt

Sådan gør du:
Rør gæren ud i vandet i en stor skål. Tilsæt fuldkornsdurummel, 
hvedemel, olie og salt. Ælt dejen godt igennem, til den er blød og 
elastisk. Lad dejen hæve tildækket 1½ time.
Varm ovnen op til 250°C med en bagesten eller en bageplade. 
Del dejen i to, og rul hvert stykke ud til en stor, firkantet pizza på 
størrelse med bagepladen. Sørg for, at der er rigeligt med durum-
mel på bordet, så dejen ikke hænger fast. Smør pastasaucen jævnt 
ud på hver pizza. Skær pecorinoen i tynde skiver, og læg dem oven 
på pastasaucen.

Træk en pizza ad gangen over på bagestenen/bagepladen og bag 
den ca. 12 minutter, til osten er smeltet, og kanten af pizzaen er 
lysebrun.

Dryp med pesto, og drys med frisk basilikum inden servering.

Opskrift: Foodpeople
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RISOTTO MED
ASPARGES OG SPINAT

Ingredienser
(4 personer)
300 g brune fuldkornsris
1 dl hvidvin
1 tsk olie
1 løg
2 fed hvidløg
100 g ricottaost 
200 g spinat
200 g asparges
6 dl vand
1 grøntsagsbouillonterning

Sådan gør du:
Hak løg og hvidløg, og steg det i olien. Når løgene er klare, tilsættes 
ris og steges med i et par minutter. Tilsæt hvidvin, og kog ind, til 
vinen næsten er helt fordampet.
Kom vand og bouillonterning i gryden, og kog lige så længe, som 
det angives på rispakken. Det er vigtigt, at risene hele tiden er 
dækket af vand. Tilsæt derfor mere vand, hvis for meget fordam-
per under kogningen.
Når risene er kogt færdige, fjernes låget, og den resterende væske 
koges væk, indtil der kun er lidt tilbage i bunden af gryden. Tilsæt 
spinat og asparges skåret i mindre stykker, og lad det koge med i 1 
minut.

Kom til sidst ricottaen i, og rør rundt, indtil risottoen samler sig.
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Ud i det blå
– kun med klipklappere på

Picnicfavoritter

FULDKORNSWRAPS MED
VARMRØGET LAKS OG GRØNTSAGER

Ingredienser
1 stk. fuldkornslogomærket tortillapandekage
30 g varmrøget laks
2 spsk hytteost
3 grønne asparges
3 cherrytomater
3 radiser
10 g salat
Peber

Sådan gør du:
Læg salaten og laksen på tortillaen.
Skær herefter asparges, cherrytomater og radiser i mindre 
stykker, og fordel det.
Rør hytteosten med lidt peber, og anret den ovenpå.

Rul herefter tortillapandekagen sammen.

Foto: Fuldkorn.dk



12

PASTASALAT
MED GRØNTSAGER
OG KARRYDRESSING

Ingredienser
300 g fuldkornslogomærket pasta
150 g broccoli
70 g rød peberfrugt
160 g portobellosvampe
110 g gulerødder
150 g spidskål
20 stk cherrytomater (230 g)
35 g pinjekerner
1 spsk olivenolie
200 g cremefraiche 5%
2 tsk karry
1/2 tsk salt
1/2 tsk peber

Sådan gør du:
Kog pastaen som anvist på pakken.
Skær broccoli i små buketter, rød peberfrugt i små tern, gulerød-
der i tynde poletter, portobellosvampe i tynde skiver og spidskål i 
mundrette stykker.
Cherrytomaterne deles nu i halve.
Når pastaen er kogt, hæld vandet over broccolien, og lad den 
trække i 5 minutter, så broccolien bliver mør.
Steg portobellosvampene og gulerødderne i olien. Rist pinjeker-
nerne på en tør pande. Bland alle ingredienserne sammen.
Lav en dressing af cremefraiche, karry, salt og peber, og bland den 
sammen med pastasalaten.

Foto: Fuldkorn.dk
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SØDE RUGMUFFINS

Ingredienser
12 g gær
2 dl vand, lunet til ca. 37˚C
50 g honning
1/2 tsk salt
1 tsk stødt kanel
1/2 tsk kardemomme
1/4 tsk stødt allehånde
1/2 dl olivenolie
Ca. 150 g rugmel
Ca. 50 g hvedemel
1 æble med skræl, revet
40 g valnødder, hakkede
25 g rosiner
25 g dadler, hakkede
50 g mørk chokolade, 
hakket

Til pensling
1 æg
3 spsk koldt vand

Lækre muffins, der er gode, når spilopperne går sukkerkolde på en tur i det blå. En 
lækker snack, der er midt imellem kage og brød med masser af fylde og sødme. 

Sådan gør du:
Opløs gæren i lunt 
vand, og tilsæt hon-
ning, salt, kanel, karde-
momme, allehånde og olie.
Tilsæt begge slags mel i dejen – lidt ad gangen, 
indtil dejen har en konsistens som havregrød. 

Kom derefter revet æble, valnødder, rosiner, 
dadler og chokolade i dejen, og rør rundt – og 
lad dejen hæve i 45 minutter.
 
Fyld dejen ca. halvvejs op i muffinformene, og 
lad dem hæve i yderligere 20 minutter. Pensl 
med æg, og bag dem herefter ved 200˚C i 
ca. 25 minutter. 

TIP: Mangler du noget,
så erstat nødder og tørret 

frugt med, hvad du lige har
i skabet!

Opskrift: Louisa Lora
Madfoto: Maria P
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SNORLIGE SNOBRØD 

Ingredienser
(15 stk.)
300 g hvedemel
500 g hvedemel med fuldkornslogo
2 spsk sukker
1 tsk salt
50 g smør
4,5 dl mælk
50 g gær

TIP: Ideer til lidt,
men godt fyld til dine snobrød:

kanel eller kardemomme – tilføjes 
dejen sammen med melet – syltetøj

eller chokoladeknapper

Sådan gør du:
Smelt smørret over svag varme, bland det med mælken i en skål, og 
opløs gæren heri.
Bland de to slags mel, sukker og salt i en skål for sig – og tilsæt derefter 
blandingen lidt ad gangen til skålen med smør, mælk og gær.
Ælt dejen, til den bliver glat. Er dejen for klistret, tilsætter du blot lidt 
mere mel.
Lad dejen hæve i 1 time tildækket med et fugtigt klæde.
Nu er du klar til at sætte dejen på pinde og bage dem over bål eller grill, 
indtil de lyder hule og har fået en gylden farve. Spis dem, som de er, eller 
tilføj dit yndlingsfyld.
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SALAT MED MORMORDRESSING

Ingredienser
1 hovedsalat
150 g jordbær
1 dl friske ærter
Pinjekerner
2 dl piskefløde
1 citron, saften af
2 spsk sukker
Flagesalt

Sådan gør du:
Skyl og snit hovedsalat og jordbær, og 
bælg ærterne.
Pisk sukker og citronsaft. Tilsæt fløden, 
og pisk let, uden at fløden sætter sig. 
Lige inden servering hældes dressingen 
over salaten, og der kan drysses med 
flagesalt.

Server,  den med små kartofler og 
kyllingelår eller mormors frikadeller.

TIP: Du kan evt. kværne
noget peber over din salat lige inden

servering for at give den et ekstra pift.
Eller drysse med jomfru i det grønne.

Mormors
køkken

– elsket af børn i alle aldre
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AGURKESALAT

Ingredienser
1 agurk
1 dl æbleeddike 
½ dl vand
½ dl sukker
1 tsk salt
Friskkværnet peber

Sådan gør du:
Snit agurken i fine skiver, evt. på et
mandolinjern. 
Giv vand, sukker, æbleeddike, salt og 
peber et lille opkog, indtil sukkeret er 
opløst.
Hæld den kogende væske over agur- 
kerne, og lad agurkesalaten trække i 
mindst 1 time.

Spis agurkesalaten eller
rabarberkompotten som
tilbehør til:
• Grydestegt kylling
• Fiskefrikadeller
• Burger 

RABARBERKOMPOT

Ingredienser 
500 g rabarber, skåret i mindre stykker

½ dl sukker, 1 knivspids vaniljesukker, 
1 spsk vand

Giv alle ingredienserne et langsomt opkog, og lad 
det koge i 5-10 minutter, eller indtil alle

ingredienserne har samlet sig.

TIP: Din agurkesalat kan
opbevares i køleskabet i 
mere end 1 døgn, hvis du 

skolder opbevarings-
glasset.
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KOLDSKÅL

Ingredienser
½ liter kærnemælk
½ liter ymer
60 g sukker
Saft af 1 økologisk citron
1 økologisk citron, revet skal af
1/2 vaniljestang
1-2 æggeblommer (2 små eller én stor)

Sådan gør du:
Pisk kornene af vaniljestangen, æggeblommer og sukker til
en skummende væske.
Tilsæt ymer og herefter kærnemælk for at få en cremet
konsistens. 
Smag til med revet citronskal og citronsaft.
Sæt blandingen i køleskabet i mindst 30 minutter.
Smager lækkert og sommerligt med med friskebær.

TIP: Lad din koldskål trække i
mindst 30 minutter i køleskabet for

at fremhæve den klassiske smag.
Bør nydes samme dag, som

den er rørt sammen.
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RØDGRØD MED FLØDE

Ingredienser (2 portioner):
275-300 g frosne røde bær, gerne forskellige 
slags som jordbær, hindbær, solbær og ribs
1 økologisk citron
1 tsk fintrevet citronskal
Agavesirup eller honning; mængden afhænger 
af smag og type bær

Piskefløde til servering

Sådan gør du:
Kog bærrene op, og smag til med agavesirup eller akaciehonning. 
Vær opmærksom på, at grøden kommer til at smage sødere, når 
den er afkølet. Tag gryden af varmen, og smag yderligere til med 
fintrevet citronskal.

Køl grøden af, og servér med iskold piskefløde. Alternativt kan du 
spise grøden lun og eventuelt piske fløden let inden servering.

TIP: Grøden smager dejligt, hvis du
bruger flere forskellige bær i grøden.

Du kan bruge alle slags røde og mørke 
bær, så vælg dem, du bedst kan lide.

TIP: Du kan også
spise grøden lun med

vaniljeis til. 
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Lidt men godt
Søde sommerfavoritter

HINDBÆRSAFT MED BASILIKUM

Ingredienser
250 g hindbær
6 dl vand
1/2 dl agavesirup
3-4 stilke basilikum
1/2 lime, saft af
Masser af isterninger

Sådan gør du:
Kom hindbær, vand og agavesirup i en gryde, og lad det koge op stille og ro-
ligt. Lad det simre svagt i 30 minutter, tilsæt basilikum de sidste 5 minutter,  
og lad saften trække i 1 time med basilikummen. Hæld saften i en finmasket 
si, og lad den dryppe ned i en skål, uden at du presser. Kassér bærrene, hvis 
der ikke er mere smag i dem, ellers kan du bruge dem i yoghurt. Smag le-
monaden til med limesaft, og opbevar den koldt indtil servering. Servér den 
med masser af isterninger. Hindbærsaften kan holde sig 3-4 dage på køl.

TIP: Top evt. saften med danskvand. Brug så kun 4 dl vand til at 
lave saften, og top med danskvand, når du skal drikke den. Det giver 
nærmest en luksusudgave af rød sodavand.

Opskrift: Louisa Lorang
Madfoto: Maria P
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FRUGTSALAT

Ingredienser
En moden mango
1 galiamelon
Kiwi og evt. blåbær
Kerner, f.eks. granatæblekerner, afskallede hasselnøddekerner  
eller solsikkefrø

Vaniljeyoghurt
1 dl græsk yoghurt 10%
1 vaniljestang
1 spsk honning

Sådan gør du:
Skræl, og fjern sten og kerner fra mangoen og melonen. Skær frugt 
og bær i tern.
Pak hasselnødderne ind i et viskestykke, og giv dem et lille slag med 
en lille gryde, så de fleste flækker.
Vend det hele sammen i en stor skål.
Flæk vaniliestangen, og skrab kornene ud med en lille kniv. 
Rør honningen sammen med vaniljen først, så du får rørt alle 
vaniljekornene helt ud. Rør det herefter sammen med yoghurten.

TIP:
Stort set alle frugter og bær

kan med stor succes serveres 
med denne vaniljecreme. 

Opskrift: Jens Jepson
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4-I-1-SAFT:
SODAVANDSIS, GRANITÉ, SHOT & SMOOTHIE

MED HAVTORN OG PASSIONSFRUGT

Ingredienser
6 spsk frosne havtorn (eller 2 dl havtornsaft eller gulerodssaft)
4 spsk passionsfrugtsaft eller 2-4 passionsfrugter 
2 spsk honning
6 dl appelsinjuice

Sådan gør du:
Giv de frosne havtorn et lille opkog, og lad dem simre i 1 minut. Lad dem 
køle lidt af. Skrab kødet ud af de friske passionsfrugter, og pres det gen-
nem en sigte, så der ikke er flere sorte kerner tilbage.
Blend ingredienserne, til massen er ensartet. Tilsæt ekstra juice, hvis saften 
er for tyk. Sigt drikken før brug, så eventuelle sorte kerner fra havtornene 
sigtes fra.
Drik saften med det samme, eller frys den i ca. 4 små portionsbokse eller 
ispindeforme.

Saftshot:
Køl den blendede saft ned i køleskabet eller med et par isklumper, og drik 
den med det samme, eller lad et shot fra fryseren tø op i et glas.

Smoothie:
Blend en frossen portion med 2-3 dl mælk, vaniljeis, yoghurt, juice, 
danskvand – eller hvad du bedst kan lide i din smoothie.

Ispinde:
Saften fryses i ispindeforme og er klar til at spise efter 4-5 timer.

Granité:
Brug en ske til at skrabe eller hakke flager af den frosne saftklump. 
Fortsæt, til al isen er tynde flager, og spis straks.

Opskrift: Jens Jepson
Madfoto: Maria P
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PYNTESYGE BANANIS

Ingredienser
2 modne bananer
4 ispinde eller slikkepinde
100 g chokolade – lys, mørk eller hvid efter eget valg

Ideer til pynt
Hakkede nødder/mandler efter eget valg
Frysetørrede hindbær
Kokosmel
Krymmel

Sådan gør du:
Skræl bananerne, halver dem, og sæt forsigtigt en ispind i den flade 
ende. Læg bananerne i fryseren i mindst 2 timer.
Smelt chokolade, og hæld den i et højt glas. 
Dyp bananerne i chokoladen, og læg dem på et stykke bagepapir.
Pynt med din favoritpynt, inden chokoladen størkner. 
Spis bananisene med det samme – eller læg dem i fryseren i yderligere 
30 minutter. 

TIP: Hvis du ikke har nogen is- eller
slikkepinde, kan du lave små chokoladeovertrukne

bananstykker efter samme opskrift
med tandstikker.

Velbekomme og rigtig god fornøjelse!


