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Bowlingkylling, djævleruller og fordrukne tomater
Hvem trænger ikke til ny inspiration i køkkenet? Dorte Asbjørn, Gelsted har gjort det til sit speciale at udvikle opskrifter på sunde, 
velsmagende og indbydende hverdagsretter, der er nemme at lave.
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Den fynske kok og kogebogsfor-
fatter Dorte Asbjørn fra Gelsted 
har fået stor succes med sine ko-
gebøger fyldt med sunde, velsma-
gende og indbydende retter for 
hele familien, som oven i købet 
hverken er vanskelige at give sig i 
kast med eller kræver en indkøbs-
maraton, inden man sætter kniven 
til skærebrættet.
Fire bøger har Dorte Asbjørn 
sendt på markedet. Alle med den 
fælles undertitel ”Hvor svært 
ka´det være?” og alle fire udgivet 
på eget forlag, der meget pas-
sende hedder Go´mad. Bøgerne 
er blevet til i samarbejde med 
ægtemanden Steen, der har taget 
de indbydende farvefotos, der er 
til hver eneste opskrift. Og det har 
han gjort så godt, at det foranledi-
gede Jyllands Posten til at skrive i 
en anmeldelse, at ”man får lyst til 
at rive siderne ud og spise dem”. 
Desuden fungerer han som smags-
dommer.
-Kan han ikke lide en ret, kom-
mer den ikke med, bedyrer Dorte 
Asbjørn
Kød på et fad, de kogte kartofler 
og grønsager i en skål. Sådan ser 
middagsmaden ud i mange hjem, 
og det er da også udmærket. Men 
det gør jo ikke noget, at maden 
på bordet ikke bare smager godt, 
men også ser dejlig og indbydende 
ud.
Netop udseendet lægger Dorte 
Asbjørn meget på sinde, når hun 
præsenterer sine opskrifter.
-Det er jo øjet, der spiser først, 
understreger Dorte Asbjørn, der 
udgav sin første kogebog i 2001 
med titlen ”Fedtfattig mad”, solgt 
i 15.000 eksemplarer, som er en 
guide for bedre madlavning til 
hele familien, fedtfattig uden at 
være fanatisk. Efterfølgeren ”Max. 
30 minutter” kom året efter og er 
en kogebog fyldt med velsmagen-

de mad, der både er sund og fedt-
fattig, hvor alle retter kan laves 
på max. 30 minutter. En populær 
titel, der lå på bestsellerlistens 2. 
plads i begyndelsen af året.
Med sin tredje bog fra 2004 med 
fedtfattig mad ”Sund frokost” har 
Dorte Asbjørn sat sig for at peppe 
de mange kedelige og triste 
madpakker op og inspirere til 
spændende og sund frokostmad.
Dorte Asbjørns nyeste bog ”Sundt 
men godt”, der netop er udkom-
met, føjer sig smukt til rækken af 
hendes bøger med sunde, fedtfat-

tige og velsmagende retter.
Siden Dorte Asbjørn for mere end 
30 år siden blev uddannet som 
kold og varm smørrebrødsjomfru, 
har hun beskæftiget sig med kun-
sten at lave mad. Først på Grand 
Hotel i Odense siden Franck A.
-For mig er det at lave mad noget 
spændende, sjovt og altid en 
udfordring, fortæller Dorte As-
bjørn, der for tre år siden fik ”alle 
kokkes drømmejob”, hvor hun 
dagligt står for morgenmaden, 
frokosten og de lækre anretninger 
i forbindelse med møder for de 50 

ansatte i firmaet A2SEA´s hoved-
kontor i Fredericia.
-Et drømmejob, for her kan jeg 
afprøve nye ideer, og  har så 50 
personer i kantinen hver dag, der 
må finde sig i at være prøveklud 
for mine nye retter. Men det har 
de heller ikke spor imod, fortæl-
ler Dorte Asbjørn, hvis retter efter 
sigende har en stor stjerne blandt 
personalet.
Foruden sit forfatterskab holder 
Dorte Asbjørn kurser og fore-
drag, hvor madlavning og tips 
til at leve fedtfattigt er nogle af 

emnerne, ligesom hun laver små 
home partys, hvor hun sammen 
med værtinden/værten og hendes/
hans gæster laver en lille udsøgt 
middag.
- Jeg er hele tiden på jagt efter 
inspiration, lader mig heldigvis let 
inspirere og brænder for at bruge 
mine ideer og kreativitet, siger 
Dorte Asbjørn, der allerede har 
materiale til de næste bøger på 
computeren.
   

Bøger af Dorte Asbjørn:

Fedtfattig mad - hvor svært ká  
det være?
191 sider, illustreret i farver
Forlag: Gó  mad, 2001

Max. 30 minutter - hvor svært 
ka´ det være?: fedtfattig mad.
192 sider, illustreret i farver
Forlag: Go´ mad, 2002

Sund Frokost - ude og hjem-
me: en guide til let og sund 
frokost: hvor svært ka´ det ære?
112 sider, illustreret i farver
Forlag: Go´ mad, 2004

Sundt men Godt – sund og 
fedtfattig mad - hvor svært ká  
det være?
200 sider, illustreret i farver
Forlag: Gó  mad, 2008

Hjemmeside: 
www.dorteasbjørn.dk

Orientalsk Kalkun med ananas og porrer
Serveret med grøn salat og løse ris

Orientalsk kalkun:
400 g kalkunbryst
1 spsk. olie
2 porrer
300 g ananas
salt og peber
2 spsk. sojasauce
1 tsk. stødt ingefær
1 spsk. mørk farin
1 spsk. sød chilisauce
1 spsk. vineddike
1 tsk. stødt chili
1 dl grønsagsbouillon

Pynt:
4 spsk. hakket persille
Tilbehør:
2 dl ris

Grøn salat:
1 grøn salat i grove 
stykker
2 røde søde pebre i små 
stykker
1 agurk i små stykker
4 tomater i små tern

Start med koge
risene.

Orientalsk kalkun:
Varm olien på en pande.
Skær kalkunkødet i 
meget tynde strimler 
og brun kødet på begge 
sider.
Skru ned for varmen.
Skær porrer i tynde ski-

ver og ananas i meget 
små stykker.
Tilsæt begge dele sam-
men med soja, ingefær, 
farin, chilisauce, vined-
dike og
stødt chili.
Vend det hele under 
omrøring og tilsæt 
bouillon.
Lad retten simre ca. 10 
min. og smag så til med 
salt og peber.
Pynt med hakket per-
sille ved serveringen.

Grøn salat:
Bræk salaten i grove 
stykker og bland med 

peber i tynde strimler, 
agurk og
tomater i små tern.
Server salaten til retten.

Energi pr. person 
Kalorier 416 
Fedt 7 g 
Kulhydrater 59 g 
Protein 30 g 
Kostfibre 6 g

Opskriften er fra Dorte 
Asbjørns bog:
»Sundt men godt«

Dorte Asbjørn (bill.) med sin nyeste kogebog, der udkom i september måned.

Efter aftale med Dorte Asbjørn 
vil Aarup og Omegns Folke-
blad fremover med passende 
mellemrum plukke en opskrift 
ud fra en af hendes bøger og 
præsentere den for vore læsere. 
Det skal helst være en fornø-
jelse at lave mad, ikke en sur 
pligt. Derfor er opskrifterne 
lette, hurtige og nemme at gå 
til. – God fornøjelse.


