
DEN ULTIMATIVE MADPLAN MED TUPPERWARE
MANDAG

FREDAG LØRDAG SØNDAG

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

Quinoa-salat Caprese

Kartoffelbåde og  
blomkåls-hotwings

Blommeglacerede  
kyllingevinger

Æblepandekager

Thai-salat med risnudler Tærte med bagte søde  
kartofler

Middelhavsquiche uden 
skorpe

Stor 
EasyRice

Ultimate  
Røreskål 

3,5 l

Ultimate  
Røreskål 

3,5 l

Ultimate Røreskål 1 l, 
3,5 l og Splash Guard

Handy 
Spiralizer

Eazy
Shaker 6 dl

Eazy
Shaker 6 dl

ExtraChef Silikone  
Rektangulær-

form

U-series 
Kokkekniv

Silikone  
Bageunderlag 

med kant

Silikone  
Bageunderlag 

med kant

Bred Palet Køkkensættet 
II (5)

Køkkensættet 
II (5)

MicroPro Grill 
og MicroPro 

Ring

Ultimate Røreskål 
2 l, 6 l og Splash Guard

Ultimate Røreskål 2 l, 3,5 l 
og Splash Guard



QUINOA-SALAT CAPRESE

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 140 g quinoa (rå)
• 350 ml vand (til kogning)
• ¼ tsk. salt
• 250 g cherrytomater
• 225 g mozzarella
• 2 modne avocadoer (uden 

sten)
• 10 g frisk basilikum

Balsamicodressing:
• 45 ml olivenolie
• 45 ml balsamicoeddike
• 15 ml honning eller 

ahornsirup
• 2 tsk. dijonsennep 
• ¼ tsk. hvidløgspulver
• Et nip salt 

1. Fyld rå quinoa i Ultimate Røreskål 1 l, og fyld 
skålen med vand for at skylle dem. Hæld vandet 
fra vha. Splash Guard.

2. Bland den skyllede quinoa med vand og salt i Stor 
EasyRice, og kog quinoaen i mikrobølgeovnen i 
13 min. ved 900 watt. Fjern derefter låget og løft 
quinoaen lidt op med en gaffel. Stil den til afkøling 
i køleskabet. 

3. Mens quinoaen koger, skæres cherrytomaterne og 
mozzarellaen ud. Skær avocadoerne i tern og hak 
basilikummen fint.

4. Hæld quinoaen i Ultimate Røreskål 3,5 l, lad den 
hvile i 10 min., og afkøl den derefter i køleskabet i 
30 min.

5. Kom alle ingredienserne til dressingen i Ultimate 
Røreskål 1 l, sæt låget på og ryst sammen.

6. Tag quinoaen ud af køleskabet, tilsæt de udskårne 
ingredienser og dressingen, sæt låget på og ryst 
sammen.

7. Servér afkølet.

MANDAG

Stor 
EasyRice

Ultimate Røreskål 1 l, 
3,5 l og Splash Guard



THAI-SALAT MED RISNUDLER

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 250 g tynde risnudler
• 1 rød peberfrugt 
• 1 agurk i mellemstørrelse
• 300 g kogte rejer eller 

kogt kylling
• 8 stilke koriander (hakket)
• 3 spsk. sesamkerner
• 45 ml riseddike

1. Kom risnudlerne i Ultimate Røreskål 3,5 l. Dæk 
nudlerne med varmt vand 60-70 °C (ikke kogende). 

2. Lad stå i 5 min. Hæld vandet fra vha. Splash Guard. 
Skyl med koldt vand, og hæld vandet fra igen.

3. Skær peberfrugten i tynde skiver. Brug 
Handy Spiralizer til at skære agurken til 
grøntsagsspaghetti. Skær rejer eller kylling i tynde 
skiver.

4. Bland alle ingredienserne med de afdryppede 
risnudler i Ultimate Røreskål 3,5 l. Luk til og ryst 
godt igennem for at sikre, at alt er godt blandet 
sammen.

5. Sæt på køl indtil servering.

• 60 ml sojasovs
• 45 ml sesamolie
• Chilipulver eller flager 

af rød peberfrugt efter 
smag

TIRSDAG

Ultimate  
Røreskål 

3,5 l

Handy 
Spiralizer

Eazy
Shaker 6 dl



TÆRTE MED BAGTE SØDE KARTOFLER

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

Tærtedej
• 115 g salte smørkiks
• 55 g flødeost
• 30 g smør (stuetemperatur) 
Bagte søde kartofler
• 250 g søde kartofler (i tern)
• 5 ml olivenolie
• 1 fed hvidløg (hakket)
• 1 kvist rosmarin (hakket)

1. Tag bagepladen ud af ovnen og forvarm ovnen til 
190 °C uden varmluft. 

2. Kom kiks i ExtraChef. Læg låg på og træk i snoren, 
indtil kiksene er hakket fint. Tilsæt flødeost 
og smør, og rør sammen, indtil du har en jævn 
konsistens.

3. Placér Silikone Bageunderlag med kant på den 
kolde bageplade. Placér MicroPro Ring midt på 
Silikone Bageunderlaget med kant. 

4. Tryk tærtedejen fast på bunden og siderne af 
MicroPro Ring, indtil du har en jævn tykkelse. Prik 
bund og sider med en gaffel. Bag i 12-15 min. 

5. Mens tærtebunden bager, blandes de søde 
kartofler med olie og krydderurterne i Ultimate 
Røreskål 3,5 l. Ryst godt, til de er helt dækket. 

6. Placér de søde kartofler i bunden af MicroPro 
Grill. Placér låget i lav/grill-position og bag dem i 
mikrobølgeovnen i 8 min. ved 900 watt. 
 
...FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 

• Salt og peber
Fyld
• Bagte søde kartofler 
• 30 ml piskefløde
• 1 æg 
• Salt og peber 
• 45 g feta
• 3 spsk. karamelliserede 

løg

ONSDAG

ExtraChef Silikone  
Bageunderlag 

med kant

MicroPro Grill 
og MicroPro 

Ring



7. Kom de bagte søde kartofler, piskefløde, æg, salt og 
peber i en ren ExtraChef. Træk i snoren, til du har en jævn 
konsistens. Vend feta i blandingen med Dejskraber. 

8. Når tærtebunden er taget ud af ovnen, reduceres 
temperaturen til 180 °C. 

9. Bred de karamelliserede løg ud på tærtebunden, og fyld 
den derefter op med kartoffelblandingen. Bag i 25-30 min

10.  Lad den afkøle i 10 min., før du tager tærten ud af formen.

Tip: Karamellisér løgene i Micro Pro Grill! Hæld 1 spsk. vand 
over et lille løg i skiver. Placér låget i lav/grill-position og bag i 
mikrobølgeovnen i 8 min. ved fuld kraft. Hæld derefter endnu 1 
spsk. vand i MicroPro Grill, og rør rundt med Dejskraberen.

TÆRTE MED BAGTE SØDE KARTOFLER
FREMGANGSMÅDE (FORTSAT)

ONSDAG



MIDDELHAVSQUICHE

INGREDIENTS (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 2 dl mælk
• 1 dl piskefløde (38%)
• 2 æg (medium størrelse)
• ½ tsk tørret timian 
• 70 g hvedemel
• Salt og peber
• 200 g fetaost
• 150 g cherrytomater*
• 50 g sorte oliven (udstenede)

1. Forvarm ovnen til 200°C varmluft.
2. Hæld mælk, piskefløde, æg, timian, mel, salt og 

peber i Eazy Shaker 6 dl. Sæt låg på Shakeren og 
ryst grundigt i ca. 20 sek.

3. Skær fetaosten og cherrytomater i tern med 
U-series Kokkekniv.

4. Placér Silikoneform Rektangulærform på en 
kold bagerist. Læg feta, cherrytomater og oliven i 
formen og hæld indholdet fra Shakeren over.

5. Sæt pladen i ovnen på den nederste rille og bag 
quichen i ca. 40 min.

6. Lad quichen afkøle i 15 min, før den tages ud af 
formen og serveres med en grøn salat.

*Du kan erstatte cherrytomater med 150 g zucchini  
i tern.

TORSDAG

Eazy
Shaker 6 dl

Silikone  
Rectangulær- 

form

U-series 
Kokkekniv



KARTOFFELBÅDE

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 900 g kartofler i 
mellemstørrelse

• 30 ml olivenolie
• 2 tsk. tørrede krydderurter 

(timian, oregano...)
• 1 tsk. gurkemeje, paprika 

eller karry
• Salt og peber efter smag 

1. Forvarm ovnen til 210 °C varmluft.
2. Skrub kartoflerne under rindende vand, og gnub 

dem med havsalt i en klud for at rense dem. 
Vask og tør dem godt. Skræl dem ikke. Skær hver 
kartoffel på langs til 4 eller 6 både.

3. Placér kartoflerne i Ultimate Røreskål 3,5 l, tilsæt 
olie, krydderurter, krydderier efter eget valg samt 
salt og peber. Luk skålen til, og ryst, indtil det er 
blandet godt sammen.

4. Fordel kartoflerne jævnt på Silikone 
Bageunderlaget med kant.

5. Bag ca. 30 min., og vend dem hver 10. min med 
Bred Palet. 

FREDAG

Ultimate  
Røreskål 

3,5 l

Silikone  
Bageunderlag 

med kant

Bred Palet



BLOMKÅLS-HOTWINGS

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 2 blomkålshoveder 
• 130 g hvedemel
• 4 tsk. hvidløgspulver
• 2 tsk. salt 
• 2 tsk. paprika
• 1 tsk. kværnet peber
• 240 ml mælk

1. Forvarm ovnen til 230 °C uden varmluft.
2. Skær blomkålen ud i buketter. Sæt dem til side.
3. Bland alle tørre ingredienser i Ultimate Røreskål 

3,5 l. Tilsæt mælk og rør sammen.
4. Kom blomkålsbuketterne i Ultimate Røreskål 3,5 l, 

luk til, og ryst godt sammen.
5. Fordel blomkålsbuketterne jævnt på et Silikone 

Bageunderlag med kant, og bag dem ca. 25 min. 
Vend dem efter halvdelen af bagetiden.

6. Skyl Ultimate Røreskål 3,5 l, og tilsæt derefter 
ingredienserne til saucen. Rør rundt.

7. Tilsæt de bagte blomkålsbuketter, luk til og ryst 
fra side til side samt op og ned i 1 min. Gentag med 
skålen vendt på hovedet.

8. Hæld blomkålsbuketterne tilbage på bagepladen, 
og sæt dem i ovnen igen. Bag i 20 min., og vend 
dem efter halvdelen af bagetiden.

9. Servér varm med din foretrukne dip.

** Blandes sammen: 
• 3 spsk hot sauce
• 1½ spsk smeltet smør
• Knivspids hvidløgspulver (valgfrit)

Sauce
• 60 ml buffalo sauce** 
• 2 spsk vegetabilsk olie 
• 1 spsk honning

FREDAG

Ultimate  
Røreskål 

3,5 l

Silikone  
Bageunderlag 

med kant

Bred Palet



BLOMMEGLACEREDE KYLLINGEVINGER

INGREDIENSER (4 PERSONER)

FREMGANGSMÅDE

• 60 dl planteolie 
• 24 hele kyllingevinger 
• 2 spsk. majsstivelse 
• 2 tsk. salt 
• 1 tsk. peber

Sauce:
• 400 ml blommesauce eller 

andesauce 

1. Forvarm ovnen til 200 °C uden varmluft.
2. Forvarm en ovnfast sauterpande (ca. 4,8 l) og kom 

derefter planteolie på.
3. Bland kyllingevinger, majsstivelse, salt og peber i 

Ultimate Røreskål 6 l. Luk skålen til og ryst, så alle 
vingerne bliver dækket.

4. Kom kyllingevingerne i sauterpanden og brun dem, 
ca. 3 min. på hver side.

5. Lav saucen, mens vingerne steger. Kom 
blommesauce, sojasauce og røde chiliflager i 
Ultimate Røreskål 2 l.

6. Sæt Splash Guard på Ultimate Røreskål 2 l, 
fastgør saftpresseren fra Køkkensættet II og pres 
appelsinen. Fjern saftpresseren og erstat den med 
rivejernet fra Køkkensættet II og riv ingefæren. Rør 
rundt.

7. Hæld blommesauce-blandingen i sauterpanden, 
og rør rundt med en Dejskraber, så alle vinger 
bliver dækket.

8. Sæt sauterpanden i ovnen, og bag i 20 min.
9. Server kyllingevingerne med hakket  

koriander og basilikum. 
 
Tip: For at spare tid kan du hakke koriander og basilikum i  
Herb Chopper.

• 90 ml tamari (mørk 
sojasovs)

• 2 tsk. røde chiliflager
• 2 appelsiner (skåret i 

halve)
• 10 cm ingefær (skrællet)
• 20 g koriander (hakket*) 
• 20 g basilikum (hakket*)

LØRDAG

Køkkensættet 
II (5)

Ultimate Røreskål
2 l, 6 l og Splash Guard



ÆBLEPANDEKAGER

INGREDIENSER (15 PANDEKAGER)

FREMGANGSMÅDE

• 400 g æbler 
• 1/2 citron (revet skal og saft*)
• 3 æg 
• 150 ml mælk
• 120 g sukker
• 250 g hvedemel
• Et nip salt 
• ½ tsk. bagepulver 
• ½ tsk. kanel (valgfrit)

1. Skræl og udkern æblerne og riv* dem derefter ned 
i Ultimate Røreskål 2 l.

2. Tilsæt skal og saft* af citron til de revne æbler, luk 
skålen til, og ryst dem, så æblerne bliver dækket 
med citron, så undgår du, at de bliver brune. Sæt 
dem til side.

3. Tilsæt de resterende ingredienser til Ultimate 
Røreskål 3,5 l, luk til og ryst fra side til side 10 
gange og skift derefter mellem op og ned og side 
til side i 30 sekunder. Dejen skal være ret flydende.

4. Tilsæt de groftrevne æbler og bland det godt 
sammen med Bred Palet.

5. Steg blandingen på en let smurt pande (ca. 28 cm) 
ved at øse dem op på panden lidt ad gangen, ca. 2 
spsk., idet du breder hver skefuld ud, mens du øser. 
Steg 3 pandekager ad gangen, ca. 2 min. på hver 
side. Blandingen giver 5 portioner af 3 pandekager.

TIP: *Brug Splash Guard på skålen med Køkkensættet 
II (5) til at rive æblet og til at rive og presse  
citronen.

SØNDAG

Køkkensættet 
II (5)

Ultimate Røreskål 2 l, 3,5 l 
og Splash Guard



FRUGT OG GRØNTSAGER
• 400 g cherrytomater
• 1 agurk i mellemstørrelse
• 2 modne avocadoer
• 1 rød peberfrugt 
• 2 blomkålshoveder 
• 2 løg
• 900 g kartofler i mellemstørrelse
• 250 g søde kartofler
• 2 appelsiner
• 400 g æbler 
• ½ citron
• 10 cm ingefær
• 1 fed hvidløg
• 50 g sorte oliven (uden sten) 

KRYDDERURTER
• 30 g frisk basilikum
• 1 kvist rosmarin
• 30 g koriander 
• 4 ¼ tsk. hvidløgspulver
• 2 ½ tsk. timian
• 3 tsk. paprika
• 2 tsk. røde chiliflager
• ½ tsk. kanel

Vi går ud fra, at du allerede har: 
• Salt
• Peber
• Olivenolie
• Vegetabilsk olie

INDKØBSLISTE

KØD
• 300 g kogte rejer eller kogt kylling
• 24 hele kyllingevinger 

MEJERIPRODUKTER
• 225 g mozzarella
• 55 g flødeost
• 245 g fetaost  
• 590 ml mælk
• 6 æg
• 130 ml piskefløde 
• 55 g smør 

TØRVARER
• 450 g hvedemel
• 120 g sukker
• ½ tsk. bagepulver 
• 2 spsk. majsstivelse 
• 140 g quinoa (rå)
• 250 g tynde risnudler
• 3 spsk. sesamkerner
• 15 g salte smørkiks

SAUCER
• 45 ml balsamicoeddike
• 30 ml honning eller ahornsirup
• 2 tsk. dijonsennep 
• 45 ml riseddike
• 45 ml sesamolie
• 60 ml sojasovs
• 90 ml tamari (mørk sojasauce)
• 400 ml blommesauce eller 

andesauce 
• 45 ml hot sauce


