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Nu hvor vi skal spare, fandt jeg min oldemors kogebog frem, den er kun fra 1916 ”Sund økonomisk madlavning” 

hedder den.  

I 1916 talte man også om at spare og alligevel få sund og nærende mad. 

Forord: (fra kogebogen) 

”Der er i den sidste tid vendt op og ned på mangt og meget og ikke mindst på vore ernæringsforhold. Alt er blevet 

dyrere og mange ting, der før var billige, kan nu slet ikke fås på grund af de vanskelige forbindelser mellem landene. 

(Da var der ingen åbne grænser. Den første verdenskrig, var det ikke fra 1914-1918? Og Kongeåen der var grænse 

mod syd).” 

Her kommer så nogle gode råd, for at spare tid og brændsel anbefales ”høkasse”.  

I opskrifterne er der benyttet vegetaria, der for tiden var det billigste fedtstof, jeg ved ikke hvad vegetaria var, 

udover det var et fedtstof, men hvad det bestod af, kan jeg ikke finde i bogen.  

Der står også: ”Den tid er forhåbentlig ikke langt borte, hvor man vil kunne udvinde sunde og rene fedtstoffer af 

landes egne produkter”.  

Nå, men vi skal ha’ et par opskrifter, var det noget til en af juledagene? 

Kartoffelkoteletter 

Kogte kartofler skæres i ikke for tynde skiver -  lægges nogle minutter i mælk, der er rigelig saltet, dyppes i majsflager 

eller rasp, steges på en ikke for hed pande. Når de er færdige bestrøes hver kotelet med revne nødder og belægges 

med en skive tomat. 

Boller af gule ærter 

3 dele kogte malede ærter. I del ristet rismel, lidt porre og timian, vegetaria, salt. Røres sammen, formes til runde 

boller og bages. 

En dessert: Æblesago. 

3 spsk. sagogryn, 1 ltr. vand, ¼ ltr. tørrede æbler. 

Grynene drysses i vandet og æblerne kommes i. Det hele koges sagte, indtil æblerne er møre – sukker tilsættes efter 

smag, lidt kanel og citronskal kan kommes i. Spises halvt varm. Friske æbler kan selvfølgelig også bruges. 

En kommentar om brød fra bogen. ”Godt brød er vort vigtigste næringsmiddel, og største betydning for sundheden”. 

– Men – der står også, brød bør aldrig spises samme dag det er bagt, men tidligst 24 timer efter. Vi har nok en anden 

opfattelse af det i dag.  

Jeg har flere opskrifter, hvis det har interesse. 

NB: Om bogens ægthed skrev en læge følgende: ”Jeg ønsker derfor denne lille bog held og lykke på dens mission. 

…….  Skodsborg i september 1916 .. N.P. Nelson, læge” 

”Først skal vi spare, så skal vi brug’, parolen den skifter, tre gange i æ uge”……..   Vi må sande Niels Hausgaards ord. 


