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Det afrikanske ord Boma betyder ”et indelukke”. Ordet bruges bl.a. om bopladser med hegn 
omkring, der har til formål at beskytte mennesker og husdyr mod savannens farlige dyr. Bomaens 
indhegning kan være lavet af tornede træer og buske f.eks. akacietræer, men også af tilspidsede 
rafter, som det ses i GIVSKUD ZOO. Her er Bomaen indrettet med safaritelte og en stor, hyggelig 
bålplads, hvor maden tilberedes. Når natten sænker sig over savannen i GIVSKUD ZOO, kan man 
høre lyde fra bl.a. gnuerne, som går lige udenfor indhegningen. I forbindelse med Bomaen ligger 
en observationshytte, hvorfra man gennem små kikhuller kan se på de afrikanske dyr, og fra det 
4,5 meter høje tårn lige ved siden af Bomaen, kan det danske dyreliv i den nærliggende hedemose 
observeres.  
 

Eksotiske oplevelser 
Der venter jer mange spændende dyreoplevelser, når I overnatter i GIVSKUD ZOO. Hvert døgn i 
Bomaen byder på to spændende undervisningsaktiviteter med en guide. Indholdet af disse 
aktiviteter aftales med formidlingsafdelingen, når I booker jeres ophold. Formidlingsafdelingen 
kan også booke plads til jer på safaribussen, som tager jer med på safari blandt mange eksotiske 
dyr såsom giraffer og løver. 
 
I dette dokument der praktisk information om, hvordan I skal forholde jer, når parken lukker. Der 
er desuden forslag til aktiviteter, som I kan lave på egen hånd herunder en litteraturliste med 
idéer, afrikanske eventyr og historier. Til sidst er der en lang række opskrifter på Afrikansk mad, 
som I kan lave over bål 
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De fysiske forhold 
I Bomaen er der fire telte med i alt 34 sovepladser. Tre af teltene har hver ti køjesenge. Det sidste 
telt har fire sengepladser. Mellem teltene ligger den store bålplads, hvor maden tilberedes. Hvis 
vejret ikke arter sig, er det muligt at lave mad i den nærliggende grillhytte. Udenfor Bomaen er der 
desuden overdækkede spisepladser. Madvarer opbevares i køleskabet i ”provianthytten”. Her 
findes køkkenudstyr og en vask til opvaskning. I bygningen ved siden af Bomaen er der toiletter og 
handicaptoiletter. I tilknytning til samme bygning er der fire primitive bruserum.  
 

Proviant 
I skal selv sørge for forplejning under jeres ophold. I er velkommen til selv at medbringe madvarer. 
I kan også lade spisestedet ZoOasen levere færdige retter, som blot skal varmes over bål. Se 
mulighederne på www.givskudzoo.dk  under skolemenuer. Bagerst i dette hefte finder I opskrifter 
på traditionel afrikansk mad, som I selv kan lave. Senest 8 dage før jeres ophold, kan I bestille 
købmandsvarer hos Spar Købmanden i Givskud. Købmanden leverer varerne i Bomaen.  
  

Sikkerhed 
Når I ankommer til GIVSKUD ZOO, får I udleveret parkens reglement, som I naturligvis skal 
overholde. I forbindelse med introduktionen til Bomaen, udleveres nøgler til de ansvarlige voksne, 
så Bomaen kan aflåses, når I ikke er til stede. Hvis I har brug for at forlade GIVSKUD ZOO udenfor 
parkens åbningstid, kan I låse jer ud af parken med samme nøgle. (En mistet nøgle koster kr. 500,- 
i gebyr.) 
 
Der er nødhjælpskasse og brandslukningsudstyr i Bomaen. Når I introduceres til lejren, viser 
guiden jer, hvor tingene er og hvordan brandslukningsudstyret anvendes. Er der tændt bål i lejren, 
skal det være under konstant opsyn.  
 
Udenfor parkens åbningstid overlades I til jer selv. Da skal I af sikkerhedsmæssige grunde opholde 
jer i Bomaen eller i området lige omkring Bomaen (grillhytte, overdækkede spisepladser, 
toiletbygning, fugletårn). To timer efter at parken er lukket, kan hele eller en del af gruppen dog 
besøge legepladsen sammen med en ansvarshavende voksen. Dette er på eget ansvar og frarådes, 
hvis det viser sig at være svært at holde gruppen samlet. I kan til enhver tid forlade lejren og 
GIVSKUD ZOO i bil.   
 
Hvis nogen kommer til skade, der opstår brand eller strømsvigt, skal I straks ringe til vagthavende. 
Telefonnummeret står på den nøgle, I får udleveret.  
 
Alkohol er ikke tilladt i lejren. 

 

http://www.givskudzoo.dk/
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Ankomst og afsked med Bomaen 
Når I ankommer til Bomaen, skal den kigges efter. Er der skader eller mangler, bedes I informere 
formidlingsafdelingens personale hurtigst muligt. Bomaen vil ligeledes blive efterset, før jeres 
afrejse og I hæfter for skader, der ikke skyldes slidtage.  
Bomaen råder over 5 kikkerter, som I kan låne. Snak med guiden om det, når I introduceres til 
lejren. At låne kikkerter er på eget ansvar, og hvis en kikkert forsvinder eller beskadiges koster det 
kr. 750,-.  
 

Huskeliste 
I Bomaen findes en del praktiske redskaber: 

 Grillriste, grillspyd og grillredskaber 

 Gryder og pander 

 Skåle og skærebrædder 

 Skeer, paletter og øser 

 Opvaskebalje 

 Snobrødspinde 

 Popkorngryder til bålbrug 

 Affaldsposer 

 Falckkasse 
 
 
Nedenfor er listet en række ting, som I anbefales at medbringe:  
 
Elever: 
 Sovepose, lagen og hovedpude 
 Varmt nattøj 
 Praktisk tøj, som må blive beskidt, og som passer til vejret både dag og aften (det er godt at 

have ekstra tøj med) 
 Vandtæt fodtøj som må blive beskidt (evt. gummistøvler)  
 De mest nødvendige toiletsager samt håndklæde 
 Dyb tallerken, krus, kniv, gaffel og ske 
 Lommelygte 
 Evt. skriveredskaber, papir og plasticlommer 
 Evt. kamera og kikkert 
 
Lærere: 
 Medbring det samme udstyr som eleverne 
 Tændstikker, aviser og sprittabletter el. lignende til optænding 
 Lommekniv 
 Relevant køkkenudstyr så som køkkenknive  
 Proviant til hele opholdet 
 Opvaskemiddel og viskestykker 
 Evt. materialer til opgaver.  
   Mobiltelefon  
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Mens I opholder jer i GIVSKUD ZOO og Bomaen, kan I foretage jer mange ting. Det er stort set kun 
fantasien, der sætter grænser. Her følger en række forslag til aktiviteter, I kan afvikle på egen 
hånd.  

 

Spil 
 
Klunse  
Dette spil kan spilles alle steder af to eller flere personer.  
 
Deltagerne har tre spillebrikker hver. Brikkerne kan være små sten, korte pinde eller noget andet, 
spillerne har fundet i naturen. I hver spillerunde gemmer hver deltager fra nul til tre spillebrikker i 
den ene hånd. Derefter gætter spillerne en efter en på hvor mange spillebrikker, der i alt er gemt. 
Hvis to personer ”klunser”, må de ikke gætte på samme antal. Spiller flere personer sammen, 
gætter alle frit. Den eller dem der har gættet rigtigt må lægge en spillebrik fra sig.  
 
Den der først får lagt alle spillebrikkerne har vundet en runde. Spillet gentages og den, der først 
har vundet et givet antal spillerunder, har vundet hele spillet. 
 
Yoté 
Dette spil spilles over hele Vestafrika. At finde de ting der skal bruges, er sandsynligvis det eneste 
lette ved yoté. Reglerne tillader mange forskellige bevægelser, og spillet krævet strategi og hurtig 
tænkning. Fordi hver erobret brik giver den erobrende spiller ret til at tage en af sin modspillers  
brikker, kan man hurtigt komme i knibe. Selv for de bedste spillere kan heldet skifte hurtigt og 
overraskende, hvilket gør yoté til et udmærket hasardspil. Især i Senegal spilles det som regel med 
indsatser. 
 
Sådan laves spillet: 
Spillepladen består af huller – fem rækker med seks huller i hver række – som graves i sand eller 
jord. Spillebrikkerne er traditionelt tolv sten til den ene spiller og tolv pinde til den anden. 
 
Spilleregler: 
To spillere råder hver over tolv brikker, enten småsten eller korte pinde. Hver spiller forsøger at slå 
alle sine modstanders brikker.  
 
Den spiller, der har stenene, begynder med at lægge en sten i et vilkårligt hul. Den anden spiller 
anbringer en af sine pinde i et andet hul. Der kan kun anbringes en spillebrik af gangen. En spiller 
behøver ikke at have anbragt alle sine brikker på brættet, før han begynder at flytte dem, han 
allerede har anbragt: Han kan holde nogen i reserve til senere i spillet. Brikkerne kan flyttes et felt 
i en lige linie (men ikke diagonalt) og kun til et tomt hul. 
 
En spiller kan slå sin modstanders brikker ved at springe over den og fjerne den fra brættet. Han 
har derefter ret til at fjerne endnu en af modstanderens brikker efter eget valg. 
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Selv om de fleste yoté-spil afsluttes hurtigt, kan et spil ende uafgjort, når begge spillere har tre 
eller færre brikker tilbage på brættet. 
 

Legetøj 
 
Legetøj lavet af affald: 
Afrikanske børn har som regel ingen penge til at købe legetøj for. Til gengæld bruger de deres 
fantasi og laver spændende og sjovt legetøj af affald og ting de finder. I kan f.eks. skabe lastbiler af 
½ liters plasticflasker. Ladet laves ved at skære en del af flasken, og hjulene kan laves af f.eks. klip 
klap såler eller plasticpropper. Hjulakser er nemme at lave af små pinde eller søm. Fodbolde eller 
mindre bolde produceres af gamle, strimlede indkøbsposer af plastic, som vikles hårdt sammen. 
 

                       
Skrammel – alt kan bruges      Skrammeldukke  
 
 

Eksempler på anvendeligt affald: 

 Ståltråd 

 Plasticposer   

 Kapsler   

 Coladåser 

 Plasticflasker 

 Ledninger 

 Plasticpropper 

 Søm/skruer 

 Blikdåser (vær opmærksom på faren for at skære sig på dåsen) 

 Haveslange mm. 
 
 
Legetøj lavet af ståltråd og stof: 

Dukker og dyr eller andre figurer bøjes let i ståltråd, og modellerne gøres levende ved at vikle 
stofrester omkring. Se eksempler på ståltrådslegetøj i bogen ”Alverdens ting” (Se litteraturlisten). 
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Sange 
Sang og dans er en vigtig del af afrikanernes liv både til hverdag og fest. I kan hente inspiration til 
afrikansk sang og dans i melodihæftet ”Rytmer 0”. Sangene i bogen er rytmisk meget forskellige, 
og det angives i bogen hvilke trin man kan danse til de enkelte melodier. 
 

Pynt dig selv 
 
Armbånd 

Flotte armbåd med forskellige mønstre knyttes let af farvet bomuldsgarn. Mange stedet bruges 
armbånd som tegn på venskab, og valget af farver signalerer ofte et bestemt budskab, f.eks. at 
man tilhører en bestemt stamme eller gruppe af mennesker. Bomuldsgarn i flotte farver kan bl.a. 
købes i Fredensborg Indkøbscentral og inspiration til mønstre og teknikker findes i bogen 
”Venskabsarmbånd og anden pynt”. (Se litteraturlisten s. 25) 
 
Smykker af naturmaterialer 

Smykker af naturmaterialer bæres stadigvæk af stammefolk, og smykkernes mønstre og farver er 
vigtige symboler i forbindelse med danse og ritualer. 
 
 

 
Halskæde af bønner, majs og ærter 
 
 
Mange materialer kan bruges til dekorative smykker: 

 Bønner i alle farver og størrelser 

 Kerner fra meloner, græskar, æbler og lignende 

 Majs fra kolber eller dåse (dåsemajs skal skylles før de er klar til brug) 

 Frø og frøstande fra næsten alt 

 Bær og nødder 

 Skaller, kviste, bambusstykker og sneglehuse mm. 

 Nål og fiskesnøre eller kinesertråd 

 Evt. en syl 
 
Materialerne findes i naturen eller købes i f.eks. udenlandske grønsagsforretninger eller  
U-landsbutikker.  
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Sådan forarbejdes materialerne: 
Tørre naturmaterialer f.eks. bønner, frø eller frøstande lægges i blød i en skål vand, til de er bløde 
nok til at blive trukket på nålen (OBS Bønner skal ligge ca. 12 timer). Friske naturmaterialer som 
kerner, majs og bær trækkes på tråden, mens de er friske. I hårde materialer som f.eks. skaller og 
kviste bores der huller med et lille bor eller en syl. Når materialerne er trukket på en tråd, hænges 
den færdige kæde til tørre et par dage gerne i et lunt rum. Kæden kryber under tørringen, og 
derfor skal den laves et stykke længere, end man vil have den. Vent derfor også med at samle 
kæden til den er helt tør.  

 
Ansigtsmaling 
Der er mange måder hvorpå man kan dekorere kroppen. I Afrika er piercing almindeligt, og mange 
afrikanere har kæder med perler hængende fra ører og næse. I nogle dele af Afrika pynter man sig 
ved at forme håret med ler, dyrisk fedt, ben og perler til høje, omstændelige frisurer. Andre steder 
maler man tænderne eller slår skår i dem for at se smuk ud. Mere almindeligt er det dog at male 
krop eller ansigt. Kropsdekorering har mange funktioner. Det kan være camouflage i krig eller jagt, 
men kan også markere vigtige begivenheder eller faser i livet. Ligeledes kan kropsdekorering 
signalere, at man tilhører en bestemt gruppe, eller det kan være en måde at pynte sig på, så man 
bliver mere tiltrækkende. 
 
I bogen ”Dekorationer af kroppen – traditioner jorden rundt” kan I læse mere om krops-
dekorationer, og blive inspireret til selv at gå i gang med kropsdekorering. (Se litteraturlisten s. 25) 
Natursminkefarver (Artemis plantefarver DK) kan købes ved Fredensborg Indkøbscentral. Farven 
påføres med fingrene, grene eller græsstrå og fjernes let med vand og sæbe. I kan også lave 
asketatovering med fin aske blandet op i olie. Da det kan være svært at samle aske nok ved bålet, 
er det en god ide at medbringe aske hjemme fra pejsen eller ovnen. 
 
Hårpynt 
Det er flot, hvis man pynter håret med farvet bomuldsgarn. Bomuldsgarn i flotte farver kan bl.a. 
købes i Fredensborg Indkøbscentral. I bogen ”Venskabsarmbånd og anden pynt” kan I se hvordan 
man laver en hårpisk. (Se litteraturlisten s. 25) 
 
 

 
At lave en hårpisk kræver stor koncentration 
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Konkurrencer  

I Givskud Zoo er der dyr fra alle verdensdele. Mange af dyrene kommer oprindelig fra Afrika, men 
hvis man er opmærksom, kan man også se mange danske dyr. Kender I dem alle sammen?   
Hvem ser flest dyr? Hvilke dyr kommer fra Afrika? Hvilke danske dyr ser I? 
 

Observationer af dyr 
I observationshytten i forbindelsen med Bomaen kan I bl.a. se mange afrikanske dyr på tæt hold. 
Fra fugletårnet kan man se ud over den frede hedemose, hvor mange spændende danske dyr 
lever. 
 
Hvis I har en Iphone eller en Ipad kan I downloade en gratis app ved navn ”Observe to learn”. Den 
giver en introduktion til det at lave adfærdsobservationer, og rummer samtidig et let tilgængeligt 
program, som kan bruges, hvis I vil lave adfærdsobservationer. 
 
 
 

 
Bredsnudet næsehorn 

 
Stor flagspætte

 
 
 

Historier og sagn 
Når mørket falder på og I sidder og hygger jer ved lejrbålets ild, er det både hyggeligt og lærerigt 
at lytte til afrikanske historier og eventyr. På biblioteket kan I låne mange bøger med fortællinger 
fra Afrika. I kan også selv finde på historier, f.eks. om hvordan elefanten fik sin lange snabel. Og så 
kan I jo høre den ”rigtige” historie bagefter. 
 
Her følger en præsentation af nogle af de spændende og gode bøger: 
 
”Hyænehundens hævn”, ”Da løven kunne flyve” og ”Da sjakalen snød elefanten”  
Disse bøger indeholder underholdende sagn og fortællinger der formidler interessante 
kendsgerninger om forskellige dyr i Afrikas natur, og som i høj grad afspejler dyrelivets 
mangfoldighed og rigdom. 
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”Elefantrumpen der duftede som en blomst”  
Dette er små koncentrerede fortællinger eller fabler om Afrikas dyr og mennesker, der på en gang 
formidler leveregler og moral. 
 
”Eventyr fra Afrika”  
Her præsenteres sydafrikanske eventyr om konger, prinser og prinsesser, det gode og det onde, 
mærkelige skabninger, og om hvor vigtigt det er at stå sig godt med de kræfter, der styrer liv og 
død. 
 
”Floden der steg til himmels – tolv historier af afrikanske fortællere”  
Bogen indeholder eventyr og fortællinger fra vor tid. Alle er tro mod den afrikanske tradition og 
fortælles for at underholde og tale til læsere og tilhørere fra alle generationer. Historierne 
afspejler det afrikanske kontinents brogede mangfoldighed og giver et levende indblik i de mange 
forskellige folks kultur. 
 
”En stor familie: et fælles liv i en afrikansk landsby”  
Denne børnebog handler om familielivet og den sociale struktur i en afrikansk landsby. 
 
Hvis I har læst eventyr og fabler hjemmefra, kan det være inspiration til eventyrfortælling ved 
lejrbålet. I bogen ”Hyænehundens hævn” gives forklaringen på hvorfor giraffen har så lang en hals 
og hvordan zebraen fik sine striber. I mindre grupper kan eleverne få til opgave at besvare disse 
eller lignende spørgsmål. Når eleverne så har fortalt deres historie, kan den ”sande” historie blive 
læst højt. Eller måske er den sandfærdige historie allerede blevet fortalt af en af grupperne – i al 
hemmelighed – og hvilken historie er så den rigtige? 
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Morgenmad 
Morgenmadstraditionerne i Afrika varierer fra område til område og afhænger af hvilken social 
klasse man tilhører. De steder hvor folk er meget fattige, spiser de det, de selv kan producere og 
finde i naturen. Det kan foruden brød og grød være frugt som f.eks. mango, papaja og bananer. 
Hvis man er mere velstillet spiser man mad, som vi typisk spiser til aftensmad i Danmark. Det kan 
være stegt eller kogt fisk, oksekød eller gedekød og dertil spises ris eller ugali. Ugali er majsgrød 
som formes til en kugle og dyppes i den sovs fisken eller kødet er tilberedt i. Kuglen ”kastes” 
derefter ind i munden. Andet tilbehør kan være kogte bananer (en speciel slags som ikke 
importeres til Danmark), søde kartofter lavet til mos eller chapati, som er tynde friturestegte brød. 
Til morgenmad drikker man sød te med mælk og masser af sukker. Denne te drikkes også i store 
mængder i løbet af dagen.  
 

Havregrød med bønner i kokossovs 
 
4 personer: 
150 g brune bønner 
1 tsk. sukker 
kardemomme 
1 kop kokosmælk 
1 knivspids salt 
 

 Sæt bønnerne i blød i ca. 12 timer. Dette kan evt. gøres hjemmefra. 

 Vask bønnerne og kog dem i rigeligt vand i ¾ time. 

 Når bønnerne er bløde og vandet er ved at være kogt væk, tilsættes kokosmælk, 
kardemomme, sukker og salt. 

 Rør godt og kog langsomt op 
 
Denne ret serveres til havregrød eller grød lavet af hvede. 
 
 

 
Lækker morgenmad 
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På side 21 er der en opskrift på majsgrød. 
 

Kød med karry og bananer  
 
4 personer: 
150 g oksekød 
1 løg 
olie 
3 ikke alt for modne bananer 
2 tomater 
1 grøn peberfrugt 
1 strøget tsk. karry 
1 strøget tsk. Madras karry 
2,5 dl vand 
salt 
mel til jævning 
 

 Kødet skæres i terninger. 

 Løgene hakkes. 

 Tomaterne overhældes med varmt vand, og skindet tages af. Herefter skæres tomaterne i 
både. 

 Grønne peberfrugter skæres i stykker. 

 Løgene steges i olie til de er lysebrune. Kødet steges med. 

 Peberfrugter, karry, madras karry og salt tilsættes, og det hele steges ved svag varme i 5-10 
minutter. 

 Tomater og vand tilsættes, og det hele koger i ca. 30 min. 

 Bananerne skæres 0,5 cm lange stykker 

 Bananer tilsættes, og retten koger til kødet og bananerne er møre.  
 
Tilsæt evt. mere vand. Retten smages til med salt og serveres varm med friske tomater, stegt 
hvidkål og chapatibrød  
 
Hvidkål snittes i fine strimler. Olie varmes på en pande. Hvidkålen steges i olien og serveres varmt 
 
Tomaterne skæres i både og serveres friske 
 

Chapati   
 
4 brød: 
250 g hvedemel 
60 g olie 
1 1/4 dl vand 
salt 



 15 

 

 Bland mel og salt 

 Tilsæt vand og bland og ælt til en temmelig stiv dej 

 Dejen formes til en bold og rulles ud til en cirkel på et melet bord 

 Pensel olie på overfladen af dejcirkelen 

 Skær et snit fra midten ud til kanten (svarende til radius), og rul dejen sammen til en kegle ved 
at starte fra den ene kant. 

 Keglen foldes på midten og formes til en bold. Rul dejen ud igen og gentag processen to 
gange. 

 Dejen deles i fire kugler der hver rulles ud til en tynd pandekage. 

 En stegepande varmes og chapatierne tørres på begge sider på den varme pande. 

 Derefter tilføres panden olie og chapatierne steges gyldenbrun på hver side.  
 
Chapatierne serveres typisk varme eller kolde til kød, fisk eller grønsagsretter eller sammen med 
te eller kaffe til morgenmad.  
 

I stedet for hjemmelavede chapatier kan man bruge flade, tyrkiske brød, som kan købes i 
indvandrerforretninger. Brødene varmes evt. hurtigt på grillristene lige før de skal spises. 
 

Chai  
1 liter vand 
1 spsk. uparfumeret sort te  
2 stængler kanel 
1 tsk. hele nelliker 
2 tsk. hel kardemomme 
1 tsk. hel ingefær skåret i små stykker 
1 dl sukker 
2 dl mælk 
 
Vand koges med kanel, nelliker, kardemomme og ingefær i mindst 10 minutter. Te tilsættes og det 
hele koger i 3 minutter. Mælk og sukker tilsættes og teen varmes uden at koge.  Krydderier og te 
sies evt. fra. Teen drikkes af glas.  
 
 

 
Eksotiske dufte breder sig fra gryderne 
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Middag 
 

Ris og røde bønner  
Kombinationen af ris og bønner er almindelig i mange afrikanske lande. Denne kombination 
forbedrer nemlig proteinværdien i både ris og bønner, da de supplerer hinanden. Derfor er der 
brug for meget lidt kød i disse retter – næringsværdien er udmærket alligevel. 
 
4 personer: 
4 dl røde bønner 
4 dl ris, vand og salt 
200 g kogt oksekød i terninger 
 
Tomatsovs: 
3 løg 
olie 
1 dåse flåede tomater 
2 bouillonterninger 
salt + lidt chilipeber eller cayenne 
 
Sæt bønnerne i blød natten over. Smid vandet væk og kog bønnerne møre i letsaltet vand i ca. 40 
minutter. Kom risene og salt i en gryde med dobbelt så meget vand som ris. Lad det koge op. Efter 
10 minutter kommes bønnerne i. Lad det simre under låg til risene er møre.  
Lav i mellemtiden tomatsovsen. Pil og hak løgene. Hak tomaterne til mos sammen med væden fra 
dåsen. Kom tomatsovsen i gryden sammen med løg, bouillonterninger, chilipeber og 1-2 dl vand. 
Smag til med salt og lad sovsen simre på lavt blus ca. 20-30 minutter.  
Kom kogt oksekød i terninger i sovsen, og lad den simre yderligere 10-15 minutter. 
Server sovsen til ris og bønner. 
 

Bønnesalat fra Mali  
 
4 personer: 
3 dl black-eye bønner eller hvide bønner 
vand og salt 
½ løg 
½ porre 
½ rød og ½ grøn peber 
3-4 spsk. hakket persille 
 
Dressing: 
½ dl olie 
3-4 spsk. citronsaft 
salt, sort peber og timian 
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En fryd for øjet og ganen  
 
 
Sæt bønnerne i blød natten over. Smid vandet ud og kog bønnerne møre i letsaltet vand ca. 45 
minutter. Pil og hak løgene og skær porre i skiver. Hak peberfrugterne. Bland grønsagerne i en 
skål. 
Pisk olie og citronsaft til en dressing og smag til med salt, sort peber og timian. Held dressingen 
over salaten, mens bønnerne endnu er varme. Lad salaten trække til bønnerne er kolde. 
Serveres til kød og fiske retter. 
 

Tomatsovs med hvide bønner  
 
4 personer: 
5 dl hvide bønner 
 
Tomatsovs: 
2 løg 
olie 
2 dåser flåede tomater 
2 bouillonterninger 
3-4 dl vand 
1 tsk. basilikum 
lidt muskatnød 
 
Sæt bønnerne i blød natten over. Hæld vandet fra og kog bønnerne møre i letsaltet vand i ca. 45 
minutter. Hæld vandet fra. 
Pil og hak løgene. Svits dem i olie. Hak tomaterne til mos sammen med væden fra dåsen, og kom 
tomatsovsen i gryden med løg. Tilsæt bouillonterninger, vand og krydderier. Lad sovsen simre ca. 
20 minutter. Lav mos af ca. 1/3 af bønnerne og brug bønnemosen som jævning i sovsen. Kom 
resten af bønnerne i tomatsovsen og server den som tilbehør til f.eks. røget fisk, stegt kylling eller 
andet kød. 
 
Variation: Kommer man yderligere 6-8 dl vand i gryden får man en lækker bønnesuppe. Det er en 
god ide at lave en dobbelt portion af opskriften. Så kan man bruge halvdelen af retten til kød en 
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dag, og lave suppe af resten en anden dag. Retten kan udmærket holde sig i køleskabet i op til en 
uge. 
 

Sweet potato chips 
Skræl søde kartofler og skær dem i tynde skiver. Frituresteg skiverne i varm olie til de bliver 
sprøde. Lad dem dryppe af på køkkenrulle, drys med salt og server dem, mens de stadigvæk er 
lune. 
 

Oksekød med okra og tomater  
 
4 personer: 
2 løg 
1 grøn peber 
olie 
1 dåse flåede tomater 
1-2 spsk. koncentreret tomatpuré 
3-400 g skært oksekød 
10 okra (bahmia) – grønsagen kan købes friske, på frost eller dåse i indvandrer butikker 
2 bouillonterninger 
sort peber og 2 tsk. garam masala – krydderiet kan købes i indvandrer butikker 
 
Pil og hak løget og skær peberfrugterne i strimler. Hak tomaterne til mos sammen med væden fra 
dåsen. Svits løg og peberfrugter i lidt olie, tilsæt garam masala og derefter tomatmos og 
tomatpuré samt 3 dl vand. Smag til med peber og kom bouillonterningerne i. 
Skær endestykkerne af okraerne og skær dem i 2-3 mindre stykker. Giv dem et opkog i letsaltet 
vand, hæld vandet fra og kom okrastykkerne i tomatsovsen. 
Skær kødet i strimler og brun det i olie, inden det kommes i tomatsovsen. Lad sovsen koge til 
kødet er mørt. 
 
Serveres med løse ris og eventuelt kogte eller stegte (spise) bananer. 
 

Bobotie – ret fra Sydafrika  
 
20-25 personer: 
2 ½ - 3 kg hakket oksekød 
500 g ristede peanuts 
1-2 gl peanut butter 
olie til stegning 
5-6 ds. hakkede tomater 
3-4 tsk. hakket hvidløg 
kanel stænger 
karry 
5-6 dl vand 
10-15 løg i skiver (ca. 1 kg) 
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500 g rosiner 
 

 Steg løg ind til de er klare og bløde.  

 Tilsæt hvidløg, kanel stænger og karry. 

 Tilsæt hakket kød og rør godt. 

 Tilsæt peanut butter 

 Tilsæt ristede peanuts og hakkede tomater 

 Tilsæt rosiner 
Server med majspandekager, som varmes i olie på en pande eller direkte på grillen 
 

Majspandekager  
 
6 pandekager: 
2 dl (100 g) fint majsmel 
½ dl (30 g) hvedemel 
1 knivspids salt 
3 dl vand 
2 æg 
 
2 spsk olie til bagning 
 
Pandekagedejen piskes sammen og hviler ½ time. Pandekagerne steges gyldne i olie på en 
stegepande (ca. 20 cm i diameter). Der bruges ca. 1 dl dej til hver pandekage.  
 
 

 
Solgule majspandekager 
 

Afrikansk oksekødsgryde  
 
4 personer: 
400-500 g oksekød i tern (evt. oksemørbrad) 
2 tsk. olie 
10 g smør 
½ tsk. salt og peber 
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1 løg 
3 cm ingefær 
1-2 hakket chili 
1 ½ tsk. koriander 
2 courgetter 
1 dåse flåede tomater 
3 dl oksebouillon 
1 spsk. tomatkoncentrat 
3 spsk. peanut butter 
1 citron 
salt og peber 
Kødet (evt. 1 cm tykke skiver mørbrad) brunes i olie og smør i en gryde. Kødet drysses med salt og 
peber og tages op. Løg og ingefær skæres i strimler og svitses i gryden sammen med chili og 
koriander. Courgetterne skæres i mellemstore tern og svitses med. Hakkede tomater, bouillon, 
tomatkoncentrat og peanut butter tilsættes. Gryden koges ved jævn varme i 10-15 minutter. 
Kødet varmes med i gryden. Retten smages til med citron, salt og peber. 
 
Retten serveres med ris og brød. 
 

Yassa – kylling i citronmarinade  
 
4 personer: 
1 stor, frisk kylling 
margarine 
2 løg 
2 porrer 
2 gulerødder 
1 hønsebouillonterning 
ca. 1 ½ tsk timian 
 
Marinade: 
2-3 store modne citroner 
1 fed hvidløg 
1 løg 
½ porre 
salt og groft kværnet peber   
 
Pres citronerne, og pil og hak løg og hvidløg. Skær porrerne i tynde skiver. Kom citronsaft og 
grønsager i en skål og smag til med salt og peber. 
Parter kyllingen og kom stykkerne i en trang skål. Hæld marinaden over. Stil kyllingen koldt i 2-3 
timer og vend ind i mellem kyllingestykkerne i marinaden. 
Tag kyllingestykkerne op og klap dem tørre i et viskestykke. Steg dem gyldne i fedtstof på begge 
sider. Tag kyllingestykkerne op. 
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Pil og hak løgene. Skær porrer og gulerødder i skiver. Svits hurtigt grønsagerne på panden. Hæld 
marinaden over og smag til med bouillonterning og timian. Kom kyllingestykkerne i sammen med 
lidt vand, og lad retten simre under låg, til kyllingen er mør. 
 
Serveres med løse ris. 
 
 

Opskrifter fra det afrikanske køkken (præsenteret på TV2) 
 
4 personer:  
 

Capenta:  

200 g capenta (små tørrede fisk) 
1/2 alm. grofthakket løg 
1 grofthakket tomat 
lidt gurkemejepulver 
olie til at stege i 
 
Skyl fiskene i lidt lunkent vand og sigt dem fra dette. Kom godt af madolie på en pande, tilsæt 
fiskene og rist nogle minutter. Hæld så løg på og rist videre. Tilsæt så tomater og gurkemeje og kog 
videre nogle minutter, eller til fisken virker blød. Krydder så  
med salt.  
 

Jordnøddestuvet rucola:  

2 bundter groft hakket rucola 
1 alm. grofthakket løg 
1 grofthakket tomat 
50 g jordnøddemel 
 
Kom løg i en gryde og rist det i lidt madolie. Tilsæt så tomater og rist videre. Hæld rucola på og lidt 
vand og kog under låg 
nogle minutter. Vend så jordnøddemelet i, kom salt ved og kog videre under låg nogle minutter, 
eller til det ikke lugter af mel mere.  
 

Sommerfuglelarver:  

100 g tørrede sommerfuglelarver 
lidt salt og madolie.  
 
Læg larverne i en skål med vand og lad dem bløde op 10-15 minutter. Sigt vandet fra og kom 
larverne på en varm pande med madolie. Rist dem helt sprøde og drys salt over. Fjern dem fra 
olien og kom dem på fedtsugende papir. 
 

Majsgrød:  

1 l vand 
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3 store kopper fint majsmel.  
 
Kog en liter vand op og tilsæt 3 spsk. majsmel. Kog dette videre til en tyk grød i 15-20 minutter. 
Herefter masseres resten af melet i, til det bliver sejt.  
 

Servering:  
Server det hele i små skåle og stil en stabel tallerkener ved siden af.  
 
Før man spiser, vasker man sine hænder, og herefter indtages det hele med fingrene. 

 
 

Dessert mm. 
 

Kelewele – banandessert  
 
4 personer: 
4 modne spisebananer 
salt og peber 
1 lille stykke ingefær 
olie  
flormelis 
 
Skræl bananerne og skær dem i terninger. Skræl ingefæren og riv den på rivejern eller kør den i en 
blender sammen med lidt vand. Smag til med en anelse salt og peber – men kun lidt. 
Kom ingefærpastaen i skålen med bananterningerne og bland det hele godt. 
Varm lidt olie på en pande og steg blandingen på lavt blus, mens du hele tiden rører med en gaffel. 
Lad blandingen stege til bananerne har fået en gylden farve. Drys med flormelis og server direkte 
fra panden. 

 

Bananer med chokolade  
Skær revner i bananer med skal og læg et stykke chokolade i dem. Pak bananerne ind i stanniol og 
læg dem ind i lejrbålets gløder. Bananerne spises evt. direkte af bananskallet med en ske. 
 

Snobrød 
500 g mel 
1 tsk salt 
1 tsk bagepulver 
20 g margarine 
3 dl vand  
 
Dejen hæver først ved varmepåvirkning og kan derfor opbevares i køleskab til den skal bruges. 
Medbring evt. det tørre i en pose og bland det tørre med vand og flydende margarine – i posen – 
før dejen skal bruges.  


