
rejs og spis

KoKKesKolen 
Tag med til Marokko, og lær at lave traditionel mad i smukke 

omgivelser sammen med de lokale kogekoner.
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i  Marrakech 

Vi er taget til Marrakech for at deltage på et kokkekursus hos souk 
Cuisine, der ledes af hollandske gemma van de Burgt. Hendes team 
af lokale kvinder skal lære os at lave traditionelle marokkanske retter 
som dem, de laver hjemme i deres eget køkken. 
Kl. 10 er vi sat stævne på place Djaamaa el Fna, også kaldet medina-
ens hjerte. et populært mødested i Marrakech og et imponerende vir-
var af hestedroscher, taxier, aber i snor, slanger i kurve og folk på vej. 
Her midt i sanseland møder vi de andre kursister, som i dag kommer 
fra Tyskland, Norge, Australien, Kina og Holland.
Alle glæder sig til at få blus under gryderne, men først skal der købes 
ind på markedet, og vi bliver udstyret med en indkøbsliste, et solidt 
vævet indkøbsnet og en pung med dirham, den marokkanske mønt-
enhed. 

gemma guider os rundt i souken og viser os de bedste steder at 
handle. Vi lærer at finde vej til de bedste produkter ved at se, mærke, 
dufte og smage. Vi dufter til syltede citroner og arganolie, smager på 
nødder og oliven, og på krydderimarkedet lærer vi at kende forskel på 
ægte og uægte safran. Vi køber frisk fisk hos fiskemanden og grønsa-
ger og krydderurter på det lokale grøntmarked. på vej hjem går vi forbi 
bageren, hvor de lokale kommer med deres hjemmelavede dej og får 
bagt deres brød – det er ikke alle, der har en ovn derhjemme, så her i 
bagerens lille hule kan man betale sig fra at få bagt sit brød. Med net-
tene fulde og sanserne beruset er vi parate til at tage næste skridt. Vi 
skal i køkkenet og lave mad under bananpalmerne i patioen på 
Chambres d’Amis, en skøn gammel riad.

Vores charmerende vært jansky byder velkommen, og vi starter med 
en kop myntete, kigger på dagens opskrifter og fordeler opgaverne. 
‘Har alle vasket hænder’ råber gemma, og da svaret er ja, går vi i gang 
ved bordene i små grupper, guidet af de marokkanske kvinder. De 
kan virkelig deres kram og ser ud, som om de ikke har bestilt andet 
end at lave mad hele deres liv. Vi skærer og snitter grønsager og do-
serer krydderier med rund hånd. snart kommer der fut i blussene, og 
duften af herlig krydret mad begynder at sprede sig i patioen. Vi laver 
fem forskellige lækre marokkanske salater, en forrygende grønsags-
tagine med syltede citroner, en auberginepuré, der smelter på tungen 
og sprøde grønsags-briouates. To timer senere har vi fremtryllet et ek-
sotisk måltid, som vi spiser med største nydelse på riadens tagte-
rasse.

V

Café des epiceshar de smukkeste 
røde vægge og en tagterasse med en 
betagende udsigt ud over Place des 
Epices med alle dens stærke farver. 
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ghribas
søde kager, der smager skønt til en kop myntete.

(ca. 40 stk.)

500 g mel
100 g flormelis
2 spsk. sesamfrø
¼ tsk. salt
50 g blødt smør 
¾ tsk. bagepulver
2 spsk. orangeblomst-vand (fås i etniske supermarkeder)
3,75 dl vegetabilsk olie

1.   Bland mel og flormelis. Tilsæt sesamfrø, salt, smør,  
bagepulver og orangeblomst-vand, og bland godt sam-
men.

2.  Tilsæt olien lidt ad gangen, og ælt, til du har en blød 
pasta. Form små kugler, af ca. en spiseskefuld dej, læg 
dem på en bageplade og giv dem et lille tryk. 

3.  Forvarm ovnen til 180 grader, og bag småkagerne, til de 
er gyldne, ca. 20 minutter. 

sød græskarsalat
Mere en relish end en salat i dansk forstand, men næsten 
alt tilbehøret kaldes ‘salater’ uanset konsistens!

½ kg græskar, skrællet og skåret i stykker
2 spsk. olivenolie
½ tsk. salt
1 tsk. stødt kanel 
3 spsk. flormelis

1.   Læg græskarstykkerne i en gryde. Hæld vand på, til det 
dækker. Kog stykkerne, til de er al dente.

2.  opvarm olien i en gryde, og tilsæt græskarstykkerne. 
Tilsæt salt, kanel og flormelis.

3.  purér til en blød pasta med en gaffel og lad simre i 5 
minutter. server til krydret kød sammen med andre 
slags tilbehør.

sød agurkesalat med timian 
500 g små lange agurker (eller ca. 2 alm. danske agurker)
1 tsk. timian
½ tsk. stødt kanel
1 spsk. citronsaft
1,25 dl friskpresset appelsinsaft
2 spsk. flormelis
3 tsk. orangeblomst-vand (fås i etniske supermarkeder)

1.  Vask agurkerne, skræl lidt af skrællen, og riv agurkerne. 
2.  Bland de revne agurker med de øvrige ingredienser, og 

stil i køleskabet. server kold, evt. anrettet i små porti-
onsglas.

auberginepuré 
½ kg auberginer
4 tomater
½ tsk. frisk persille, fint hakket
½ tsk. frisk koriander, fint hakket
1 tsk. stødt spidskommen
1 tsk. paprika
en knivspids chilipulver
½ tsk. salt
4 fed hvidløg, knust
4 spsk. olivenolie
1 spsk. eddike
vegetabilsk olie til stegning af auberginer

1.    Vask auberginerne, og fjern 4 strimler af skrællen på 
langs. skær auberginerne i 2 cm tykke stykker, og læg 
dem i saltet vand. 

2.  skold, flå, og hak tomaterne. Læg tomaterne på panden 
sammen med persille og koriander, krydderier, salt, 
hvidløg og olivenolie, og lad dem simre, til væden er 
fordampet. 

3.  Dræn auberginerne godt, og steg i olie, indtil de er 
gyldne. purer auberginerne, og bland dem med toma-
terne. 

4.  Tilsæt eddike, og lad det hele simre i 5 minutter. server 
kold eller semikold.

Bjerge af krydderier udfordrer ens danske smagsløg.

souK Cuisine
Kokkeskolen har eksisteret i Marrakech siden 
2005. Her kan du lære at lave typiske marok-
kanske retter som tagine, søde salater og skøn-
ne kager. Der er kurser næsten dagligt, og et 
kursus tager ca. 4 timer og koster 45 euro.  
Efter kurset er der fælles frokost på tagterras-
sen, hvor man spiser den mad, man har tilbe-
redt sammen. Se mere på www.soukcuisine.
com  

Krydderier
De typiske krydderier i det marokkanske køk-
ken er: stødt koriander, spidskommen, karry, 
peber, paprika, gurkemeje, safran og ingefær.

Alle retter på disse sider passer som tilbehør 
til ca. 6 personer!
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sød gulerodssalat
en klassisk marokkansk ret, som næsten altid er at finde 
på frokostbuffeten.

1 kg gulerødder
3 fed hvidløg, upillede
½ tsk. stødt paprika
½ tsk. spidskommen
½ tsk. kanel 
4 tsk. sukker
½ tsk. frisk persille, finthakket
½ tsk. frisk koriander, fint hakket
2 spsk. eddike
2 spsk. olivenolie
½ tsk. salt

1.   skræl gulerødderne, og flæk dem på langs. Fjern den 
indre kerne af guleroden. Kog gulerødderne sammen 
med de upillede hvidløgsfed i saltet vand, til de er 
møre, ca. 20 minutter. Dræn gulerødderne godt, og 
kom dem i en skål. 

2.  pil de kogte hvidløgsfed, og bland dem sammen med 
krydderier, sukker, persille, koriander, eddike og oli-
venolie, og hæld over gulerødderne. server kold som 
tilbehør.

grønsagstagine
1 grøn peber
4 gulerødder
2 kartofler
4 courgetter
1 lille aubergine
500 g blomkål
250 g græskarkød
4 store tomater
4 spsk. olivenolie

1.   Vask alle ingredienserne. skær den grønne peber i 
stykker, og fjern kernerne. skræl gulerødderne og kar-
toflerne, og skær dem i stykker. 

2.  Fjern enderne af courgetter, og skær i skiver. skræl 
auberginen, og skær i stykker. Knæk blomkål i små 
blomster. skræl græskar, og skær i stykker. 

3.  Læg alle grønsagerne i en skål med vand. skold, og flå 
tomaterne, og skær dem i stykker. 

4.  Chermoula: put løg, persille, koriander, krydderier, salt, 
kødet fra citronerne og vand i en skål, og rør godt. 

5.  Læg alle grønsagerne i en tagine, og fordel chermou-
laen på toppen. pynt med oliven og skallen fra de sal-
tede citroner. 

6.  sæt taginen på et komfur, og lad simre. efter 15 minut-
ter tilsættes olivenolie. Lad retten simre yderligere 30 
minutter, eller indtil alt er kogt.

rejs og spis

De lokale er kvinder er kyndige læremestre, der ofte tager ud og 
laver mad til bryllupsfester og arbejder i hotellernes køkkener.  

Chermoula:
1 stort løg, finthakket
3 spsk. persille, finthakket
3 spsk. frisk koriander, 
finthakket 

3 tsk. paprika
2 tsk. stødt spidskommen
1 tsk. friskkværnet pebber
½ tsk. gurkemeje
½ tsk. chilipulver
½ tsk. stødt kanel
¼ tsk. stødt ingefær
½ tsk. salt
1½ saltet citron, delt i kød 
og skræl
2 dl vand

100 g grønne oliven
4 spsk. olivenolie

TiP:  
du kan sagtens  

erstatte nogle af grønsagerne 
med fisk eller kylling

Yves Saint Laurents have
i den moderne bydel ligger den vidunderlige oase jardin 
Majorelle. Det er et kunstværk af en have grundlagt af 
den franske møbeldesigner Louis Majorelle, senere er-
hvervet og restaureret af Yves saint Laurent. gå på 
opdagelse blandt et væld af mystiske, sjove og smukke 
planteskabninger, og besøg det lille berbermuseum, der 
ligger i midt i haven. 
jardinmajorelle.com

33 rue Majorelle
skråt overfor jardin Majorelle ligger den hippe butik,  
33 rue Majorelle, to etager med skønne sager. Her finder 
du moderne kunsthåndværk, design, tøj, tasker og fine 
notesbøger. 
33ruemajorelle.com
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Man mødes af stærke 
farver og dufte overalt. 

riad
En riad er en traditionel marokkansk villa, 
som er bygget op omkring en lille gård, hvor 
der typisk er et springvand i midten og fire 
appelsintræer, et i hvert hjørne af den kvadra-
tiske gård, patioen. I dag er mange af riaderne 
lavet om til hoteller, og det kan varmt anbefa-
les at indkvartere sig i en af dem. Se f.eks.  
riad-touareg.com, som er en skandinavisk ejet 
riad, hvor stilen er typisk marokkansk med 
mange farver og mønstre. Eller chambresda-
mis.com, hollandsk ejet bed and breakfast, 
indrettet lyst og moderne, (hvor kokkeskolen 
også foregår).

Spis moderne hos Le Jardin
restauranten er en stor frodig gårdhåve, som ligger i et smukt restaureret 
palæ. Den er indrettet i cool 60’er stil kombineret med marokkansk hånd-
værk og detaljer. 
lejardin.ma

deT Kan du også lave  
i MarraKeCh

MAISon DE lA pHotogrApHIE
I museets samling af fotografiske skatte kan 
du kigge på gamle smukke fotografier fra  
Marokko. Som bonus har museet en skøn 
tagterasse med panoramaudsigt over byen. 
maisondelaphotographie.ma

MuSEE MArrAKEcH
Vanvittig fine mosaikker og en smuk gård 
med udsmykninger, der næsten giver en  
åndenød. 
museedemarrakech.ma

lES BAInS DE MArrAKEcH
Stedet for selvforkælelse. Efter et par timer 
med damp, skrub og massage er du dejligt  
afslappet, både fysisk og mentalt. 
lesbainsdemarrakech.com

MEDInA MArrAKEcH
Souken er en stor basar med masser af små 
butikker. Den er inddelt i områder og gader, 
så skomagerne holder til i et område, tæppe-
sælgerne i et andet osv., hvilket gør det nemt 
og effektivt at være på jagt. gode ting at købe 
med hjem er bl.a. krydderier, tæpper, læder-
varer, lertøj og lygter.

Et besøg i Marrakech 
er ét langt farvebom-
bardement af sanserne. 
Her hos Le Jardin.
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