
       Gå selv        i KøKKenet



Burgere!
af Valéry Drouet & Pierre-Louis Viel, 2014

Elsker du burgere, og hvem gør ikke det, så er dette bogen! Her er masser af 
opskrifter på og variationer af den klassiske ret. Hvis det ikke skal være den 
velkendte amerikanske burger, så kan du jo prøve at kaste dig ud i en crispy 
kyllingeburger, burger med røget andebryst eller en burger med rejer i thaistil. 
Der er også opskrifter på miniburgere, hotdogs og bagels. Det er bare med at 
få inviteret vennerne, få forklædet på og komme i gang. 

Børn i køkkenet - Carlsens kogeskole
af Helle Brønnum Carlsen, 2007

En masse børn har deltaget på forfatterens kogeskole og nu kan du gøre dem 
kunsten efter med et væld af opskrifter, der som sagt allerede er afprøvet. Det 
skal være sjovt at gå i køkkenet, at eksperimentere og smage nyt. Med denne 
bog kan du nemt selv komme i gang med 70 opskrifter der dækker dansk 
hverdagsmad til mere eksotiske retter og lækre lagkager. Bogen er nem at 
bruge med gode vejledninger og lækre billeder og giver dig uden tvivl lyst til at 
finde dine kokkeevner frem.

Børnenes køkken
af Katrine Klinken, 2013

Populær kogebogsklassiker til børn og unge som har solgt i mange oplag, 
siden den udkom første gang i 2007. Nok den mest omfattende kogebog for 
børn på markedet med sine over 300 opskrifter, der spænder vidt, og som er 
lige at gå til fra nybegynderen til den mere erfarne unge kok. Nyeste udgave 
har fået tilført flere opskrifter, lækre billeder og spritnyt layout, men med 
samme grundige indhold, med trin-trin anvisninger, angivelse af sværhedsgra-
der og nyttig information om madvarer, køkkenredskaber og grundteknikker. 
Et must og grundbog for alle unge kokke.



Børnenes sunde & sjove kogebog
Nicola Graimes, 2007

En bog der opfordrer dig til at tænke over hvad du spiser og hvilken indvirk-
ning det har på din krop, uden at det på nogen måde skal være kedeligt! Det 
er en super flot bog, man bliver sulten af at kigge i med over 100 opskrifter 
der spænder vidt, her er både plads til pizzaer og burgere sammen med det 
eksotiske og vegetarretter og det sjove og kreative som regnbuegryde og 
æggebomber. Du får masser af nyttig viden, udfordret dine smagsløg og gode 
teknikker til din start som ung kok.

Far, mor og teenager laver mad
af Mikael Wulff og Anders Morgenthaler, 2012

Det er aldrig helt almindeligt eller kedeligt, når Wulffmorgentaler er på banen 
og det gælder også denne sjove kogebog for unge. Udover lækre opskrifter 
er her selvfølgelig også masser af humor og satire i deres kendte stil med nye 
opskrifter som Hipster-Ostekasket eller når du sigter efter en romantisk aften 
med din nabos hund. En både underholdende og indbydende kogebog til dig, 
der selv vil svinge skeen enten hjemme hos de gamle eller i dit eget nye hjem.

Frøken Jensens kogebog for børn
af Kristine Marie Jensen, 2011

Frøken Jensen har i mange år lært dine forældre om god bordskik og her kan 
du møde hende i en moderne og opdateret udgave i børnehøjde. Du kan lære 
at lave retter, som du får hos din mormor som for eksempel æbleflæsk, men 
også moderne smoothies og så er der også alt, hvad du ellers skal vide om at 
være i et køkken: hygiejne, køkkengrej og årstidernes råvarer og selvfølgelig 
borddækning.

Gorm og 100% din ret
af Gorm Wisweh, 2013

Du kender måske Gorm Wisweh fra TV2-programmet ”Gorm og 100% din 
ret”,  hvor den populære tv-kok tager rundt i landet og laver mad sammen 
med børn og unge. Konceptet er det samme i denne bog, hvor vi introduceres 
for unge med interesse for forskellige sportsgrene, deres livsretter, men den 
inddrager også de unge i, hvordan de kan forvandle deres ”dødsretter”, nem-
lig det mad de ikke kan lide til spændende retter. Opskrifterne er nemme at gå 
til med ingredienslister, trin for trin guides og en uhøjtidelig madglæde. 

Jeg laver maden
oversat af Dorte Holst, 2012

Farvestrålende kogebog hvor glæden ved madlavning lyser ud af billederne. 
der kan inspirere større børn til at gå i køkkenet - dog gerne med lidt voks-
enhjælp. De 50 retter i bogen spænder vidt  i indhold og sværhedsgrad fra 
smoothies og mysli til morgenmad, retter som musaka og limekylling videre til 
snacks og desserter. Der indledes med køkkenhygiejne og opskrifterne vises 
trin for trin tilføjet små fakta bokse.



Junior Chef - mad til familie og gæster
af Charlotte Nowak, 2013

Børn skal udfordres i køkkenet og det bliver de her, samtidig med at det hele 
er super let at følge for nybegyndere. For ikke alene er der nemme og sjove 
opskrifter på klassikere som boller i karry og mere avancerede som bøf bear-
naise, men du får også hjælp til at dække bord, sammensætte en menu og 
anvisninger på, hvordan man koger kartofler, rører fars og steger en bøf. Kort 
sagt en god guide til dig, der gerne vil være Junior Chef i køkkenet.

Kogebog for drenge
Bearbejder Hanne Rask, 2013

Lidt større drenge fra omkring 10 år kan selv gå om bord i denne appetitvæk-
kende bog med nemme og lækre retter. Fokus er på retter, når det godt må 
være lækkert, også måske ikke helt så sundt. Billederne får munden til at løbe 
i vand når den står på saftige kyllingelår, pizzaer, tacos og nuggets. Der er 
også plads til det søde som bananasplit og isbomber. Du bliver guidet trin-for-
trin og får gode tips til madlavning undervejs. Så der er egentlig ikke nogen 
undskyldning, for ikke bare at komme ud i køkkenet.
 

Kom med i vores køkken
af Christine Søndergaard og Josephine Glad, 2013

Det startede med bloggen ”Plat du jour”, hvor de to unge teenagere lagde 
opskrifter ud, så blev de kogebogsforfattere med denne bog, og dernæst 
sprang de ud som tv-kokke på DR Ultra med ”Dagens Ret med Jose & Chris”. 
”Kom med i vores køkken” henvender sig til dig der er teenager med 50 indby-
dende opskrifter på hurtig hverdagsmad, salater, brød og kager med fokus på 
sæsonens friske råvarer.

Når en 12-årig kan
af Celine Lund-Nielsen Remvig, 2013

Som titlen siger var forfatteren kun 12 år, da hun gik i gang med opskrifterne. 
Det hele startede dog med en noget yngre Celine, der var så kræsen, at 
hun fik et ultimatum af forældrene; enten måtte hun spise, hvad der blev 
serveret eller så måtte hun selv tage kokkehuen på. Hun valgte det sidste og 
kogebogen er hendes versioner af opskrifter som spaghetti Carbonara, hjem-
melavede flødeboller og Sushiruller. Der er 41 af slagsen sammen med tips 
til madlavning fra den unge kok, som ønsker at videregive glæden ved at lave 
mad - og vise at det faktisk slet ikke er så svært!

Tøsekogebogen - remix
af Patrick Bachmann & Tina Scheftelowitz, 2009 

Er du ung og træt af købepizzaer og håndmadder og kunne du i virkeligheden 
godt tænke dig at imponere vennerne, kæresten eller dine forældre med god 
mad, du selv har lavet? Her bliver du kærligt taget i hånden og oplært helt fra 
bunden – helt fra hvordan du koger et æg. Her er velkendte hverdagsretter 
som pasta, frikadeller og wok, men også afsnit, hvis du vil lave Street Food 
derhjemme, Brunch eller et Poolparty – med og uden pool. Der er gode fotos, 
hvor du kan se alt du skal bruge, og hvordan retten ser ud, når den er færdig 
samt tips til retterne omkring indkøb af råvarer, tilbehør og alternativer.


