God og sunn mat

Oppskriftskort
Hentet fra

«Kokebok for alle
– fra boller til burritos»
Helsedirektoratet

God og sunn mat!
Mat og måltider er viktig for helse og trivsel. Jeg håper
oppskriftskortene vil bidra til matglede og inspirere brukere og
ansatte til å lage god og sunn mat. Oppskriftskortene er hentet fra
Helsedirektoratets «Kokebok for alle – fra boller til burritos». Teksten
på kortene er noe forkortet. For fullstendig tekst: se «Kokebok for
alle». En del av bildene er tatt av matretter laget på Storkjøkkenet,
Bærum kommune.
Takk til Helsedirektoratet for økonomisk støtte til produksjonen av
oppskriftskortene og for at vi fikk bruke bilder og oppskrifter fra
kokeboken!
Takk også til Bærum kommune ved Utviklingssenter for
hjemmetjenester i Akershus, Storkjøkkenet og Fagenheten som har
bidratt til produksjonen av oppskriftskortene.
Lykke til med matlagingen!
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Grønnsaker,
belgfrukter og
salater

Poteter

Pasta, ris
og gryn

Småretter
og fingermat

Dessert

Brød

Sjømat
Forslag til servering
– se etter denne tallerkenen

Kjøtt
Andre matvarer du kan bruke
– se etter denne hatten.

1

Rotmos eller rotstappe

Dette trenger du:
2 porsjoner
400 g kålrot/gulrot/sellerirot,
i terninger/skiver
1 potet, delt i fire
ca. 1 dl lettmelk
½ ts salt
½ krm pepper
½ ts sukker

Kokebok s. 13

Slik gjør du det:
Rotmos kan lages av kålrot, sellerirot eller gulrot, gjerne
blandet med litt poteter.

1

Kålrot og sellerirot: Skyll og del i skiver. Skrell skivene og del
dem i terninger.
Gulrot: Skyll, skrell og del i skiver.

2

Skyll, skrell og del opp poteten. Kok grønnsak og potet i vann
til de er myke, ca. 20 minutter.

3

Hell av vannet og mos grønnsak og potet med en rotmoser
eller sleiv slik at det blir en jevn, fin masse.

4

Bland inn melken.

5

Kok opp ved svak varme. Smak til mosen med salt, pepper og
sukker.

Kålrotstappe passer godt til pinnekjøtt og smaker
godt til alle typer røkt og saltet kjøtt. Sellerimos
er godt til stekt og grillet mat.

2

Grønnsakstuing

Dette trenger du:
2 porsjoner
300 g grønnsaker,
i skiver/terninger
1 ½ dl vann

Hvit saus:
Jevning av ½ dl melk og 1 ss
hvetemel
2 dl lettmelk og
grønnsakvann (vann fra
grønnsakene)
¼ ts salt
½ krm pepper
1 ss frisk persille/dill/
gressløk, finklipt

Slik gjør du det:
Stuing kan lages av én grønnsak alene eller av flere sammen.

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene og kok dem myke i litt
vann. Frossen grønnsakblanding trenger ikke kokes.

2

Hell av vannet og mål det opp sammen med melk til i alt 2 dl.

3

Hvit saus: Lag meljevning ved å riste sammen ½ dl kald melk
og hvetemel i et glass/bolle med tett lokk til det blir klumpfritt.
Kok opp melk og grønnsakvann og ha i meljevning mens du
visper.

4

Kok sausen i noen minutter før du tilsetter grønnsakene. Kok
opp alt.

5

Smak til med salt og pepper og dryss over persille/dill/gressløk.
Til kålstuing smaker det godt med revet muskatnøtt istedenfor
urter.

Grønnsakstuing kan serveres til både stekte og kokte retter av kjøtt,
pølser og fisk. Gulrotstuing passer spesielt godt til røkt fisk.
Kokebok s. 12

3

Grønn ertestuing

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Hell vekk halvparten av vannet fra ertene.

1 boks (400 g) hermetiske
grønne erter
1 liten, kokt gulrot, i terninger
(kan sløyfes)
½ ts salt
2 ts sukker

2

Kok opp ertene med resten av vannet.

3

Mos ertene med en rotmoser eller en sleiv. Tilsett eventuelt
kokte gulrotterninger og smak til med salt og sukker.

Server ertestuing til stekte kjøttretter eller lutefisk.

Stuingen kan også lages av frosne erter.
Kokebok s. 13

4

Ratatouille

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

½ løk, grovhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
2 ss olje
¼ aubergine, i skiver delt i fire
¼ squash, i skiver delt i fire
½ paprika, i halve ringer
½ boks tomater
5 friske blader basilikum,
hakket eller ½ ts tørket
basilikum
2 grener frisk timian, hakket
eller ½ ts tørket timian
½ ts salt
½ krm pepper

2

Varm oljen i en kjele/gryte. Tilsett løk og hvitløk og stek til løken
er myk og blank.

3

Tilsett resten av ingrediensene.

4

La retten steke ved svak varme i 10–15 minutter til grønnsakene
er myke.

5

Smak eventuelt til med mer pepper.

Kokebok s. 14

Ratatouille er godt til stekt eller grillet
fisk og kjøtt eller som saus til pasta eller
bakt potet. Ratatouille kan også serveres
som en selvstendig rett med grovt brød/
rundstykker.

Den kan også brukes som saus til kokt fisk. Legg ca. 300 g fiskebiter i den
ferdige ratatouillen og la dem trekke ved svak varme i ca. 10 minutter.

5

Kålsalat

Dette trenger du:
2 porsjoner
3–4 dl rødkål/hvitkål, finsnittet
1 eple revet, eller
1 appelsin, i biter, eller
1 ring ananas, i biter, eller
2 ss tyttebærsyltetøy
1 ss mandler, eller
1 ss nøttekjerner,
grovhakket (kan sløyfes)
1 ss sitronsaft
1 ts sukker

Kokebok s. 15

Slik gjør du det:
Kålsalat kan lages av flere forskjellige grønnsaker og
frukter, eller av bare ett slag. Råkostsalater bør lages like før
servering, da er de friske og fulle av vitaminer.

1

Skyll, skrell og riv, snitt eller skjær opp grønnsakene og frukten.

2

Bland sitronsaft, sukker og eventuelt vann og hell over.

Server råkostsalater som tilbehør til middag, som egen rett med
brød/rundstykker eller som forrett.

6

Furulysalat

Dette trenger du:
2 porsjoner
1–2 dl hvitkål, finsnittet
1 gulrot, revet
1 eple, revet
3 steinfrie svisker, i strimler
½ dl hasselnøttkjerner,
grovhakket
2 ss sitronsaft
1 ss vann
1 ss sukker

Kokebok s. 15

Slik gjør du det:
Råkostsalater bør lages like før servering, da er de friske og
fulle av vitaminer.

1

Skyll, skrell og riv, snitt eller skjær opp grønnsakene og frukten.

2

Bland sitronsaft, sukker og eventuelt vann og hell over.

Server råkostsalater som tilbehør til middag, som egen rett med
brød/rundstykker eller som forrett.

7

Gulrotsalat

Dette trenger du:
2 porsjoner
2 gulrøtter, revne
1 eple, revet eller
1 appelsin, i biter eller
1 ring ananas, i biter eller
2 ss tyttebærsyltetøy
1 ss sitronsaft
1 ts sukker

Kokebok s. 15

Slik gjør du det:
Råkostsalat kan lages av flere forskjellige grønnsaker og
frukter, eller av bare ett slag. Råkostsalater bør lages like før
servering, da er de friske og fulle av vitaminer.

1

Skyll, skrell og riv, snitt eller skjær opp grønnsakene og frukten.

2

Bland sitronsaft, sukker og eventuelt vann og hell over.

Server råkostsalater som tilbehør til middag, som egen rett med
brød til eller som forrett.

8

Coleslaw

Dette trenger du:
2 porsjoner

Slik gjør du det:
Coleslaw er en form for råkost med majonesdressing.

3 dl hvitkål, finsnittet
1 gulrot, revet
¼ løk, finhakket
1 lite eple, revet

1

Skyll, skrell og riv, snitt eller skjær opp grønnsakene og eplet.

2

Visp sammen ingrediensene til dressingen i en bolle og smak
den til.

Dressing:
2 ss lettmajones
2 ss yoghurt/lettrømme
½ ts italiensk salatkrydder
(kan sløyfes)
1 ss eplesidereddik/
sitronsaft
1 krm salt
1 krm pepper

3

Bland grønnsakene og eplet inn i dressingen og la salaten stå
og trekke litt før du serverer den.

Kokebok s. 17

Server retten i wraps eller som tilbehør til stekt fisk,
fiskekaker, pølser eller kjøtt.

9

Middelhavssalat

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene og legg dem i en
serveringsbolle. Del avokadoen i to på langs og fjern steinen.
Ta ut avokadokjøttet med en skje i biter.

2

Bland ingrediensene til dressingen, og hell den over like
før du serverer.

3

Bland salaten lett.

¼ squash, i tynne skiver
1 tomat, i tynne båter eller
2 marinerte soltørkede
tomater, i strimler
½–1 avokado, i små biter
¼ beger ruccola, grovhakket
1 vårløk, i tynne ringer
eller ¼ rødløk, i tynne ringer
¼ hode issalat, i strimler
6–8 oliven (kan sløyfes)
8–10 store blader frisk
basilikum, grovhakket

Dressing:
Se kort 15

Kokebok s. 17

Kan også serveres som egen
rett med brød eller rundstykker.

10

Salat med rødløk og fetaost

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Rens og del opp løken. Ha løkskivene i en bolle, tilsett eddik/
sitronsaft og bland godt. La løken stå og marinere til den har
skiftet farge og blitt myk. Bland inn oregano, sukker, salt og
olje.

2

Skyll og del opp de andre grønnsakene. Bland forsiktig
sammen med løk og marinade og legg alt over på et
serveringsfat. Legg oliven og skiver/terninger av fetaost på
toppen.

½ liten rødløk, i tynne skiver
1–2 ss rødvinseddik/
sitronsaft
1 ts tørket oregano
1 ts sukker
1 krm salt
2 ss olje
2 tomater, i store terninger
¼ hode issalat, i strimler
8 oliven
ca. 30 g fetaost, i terninger

Kokebok s. 17

Server salaten som forrett eller smårett eller som tilbehør til kylling,
kjøtt og fisk.

11

Tomat- og avokadosalat

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

1 avokado, i terninger
2 tomater, i terninger
½ rødløk, finhakket
1–2 ss frisk koriander/
basilikum, finhakket eller
1 ts tørket basilikum
¼ beger ruccola, hakket
(kan sløyfes)
1 krm salt
½ krm pepper
1 ss balsamicoeddik/7 %eddik
2 ss olivenolje

2

Del avokadoen i to på langs og fjern steinen. Ta ut
avokadokjøttet i biter med en skje.

3

Ha avokadoen i en bolle sammen med tomater, løk og
koriander eller basilikum og eventuelt ruccola.

4

Tilsett salt, pepper, eddik og olivenolje. Bland forsiktig.

Kokebok s. 18

Server salaten til stekt eller grillet fisk og kjøtt, fiskekaker
eller stekte pølser eller pai.

12

Blandet salat

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene og legg dem i en
serveringsbolle.

2

Bland ingredienser til dressingen og hell den over like før du
serverer. Bland salaten lett.

1–2 tomater, i tynne båter
¼ slangeagurk, i biter
¼ paprika, i strimler
¼ hode issalat, i strimler
¼ boks maiskorn,
(kan sløyfes)

Dressing:
Se kort 15

Kokebok s. 18

Server salaten som tilbehør til middag
eller som egen rett med
brød/ rundstykker.

13

Tomatsalat

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

2–3 tomater, i tynne skiver
½ liten løk, finhakket
1 ss frisk persille, finhakket

2

Legg tomat, løk og persille lagvis i en bolle.

3

Bland ingredienser til dressing og hell den over salaten.

4

Dekk salaten til og la den stå i minst 15 minutter før den
serveres.

Dressing:
Se kort 15

Kokebok s. 19

Salaten passer til stekt fisk og kjøtt, eller alene
med grovt brød/rundstykker.

14

Kikertsalat

Dette trenger du:
2–3 porsjoner
½ dl linser (kan sløyfes)
1 boks (400 g) kikerter
1 liten rødløk, finhakket
2 tomater, grovhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
3 ss frisk persille, hakket

Dressing:
2 ss olje
1 ½ ss balsamico eddik
eller 7% eddik
1 ss vann
½ ts salt
1 krm pepper

Kokebok s. 22

Slik gjør du det:
Kikerter passer godt i salater og holder seg i kjøleskapet et
par dager.

1

Kok linsene etter anvisningen på pakken.

2

Skyll kikertene i kaldt vann og la dem renne godt av seg.

3

Skyll, rens og del opp grønnsakene og legg dem sammen med
linser og kikerter i en salatbolle.
Bland ingrediensene til dressingen og hell den over. Bland
salaten. La salaten stå en stund før du serverer den.

Server salaten som tilbehør til middag
eller som egen rett med brød/ rundstykker.

15

Dressinger

Dressing med olje og eddik:

Dressing med majones og
balsamicoeddik:

Dressing med sennep:

Dette trenger du:

Dette trenger du:

Dette trenger du:

2 porsjoner

2 porsjoner

2 porsjoner

1 ss 7 % eddik eller
sitronsaft
2 ss olje
1 ss vann
1 krm salt
½ krm pepper

1 ss lettmajones
1 ss hvit balsamicoeddik
eller 7% eddik
1 fedd hvitløk, presset
½ ts salatkrydder eller
tørkede urter
½ krm pepper
1 krm salt
1 ss vann

1 ts sennep
1 ts sukker
1 ss balsamicoeddik
eller 7 % eddik/sitronsaft
1 lite fedd hvitløk, presset
1 krm salt
½ krm pepper
2 ss olje
½ ss kaldt vann

Visp sammen alle
ingrediensene i den
rekkefølgen de er nevnt, og
hell dressingen over salaten.

Visp sammen alle
ingrediensene i den
rekkefølgen de er nevnt,
og hell dressingen over
salaten.

Kokebok s. 17

Kokebok s. 19

Bland alle ingrediensene og
hell dressingen over salaten.

Kokebok s. 19

16

Brennende kjærlighet

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, skrell og del opp potetene. Kok potetterningene myke
i vann, 15–20 minutter.

2

Hell vannet av potetene.

3

Mos potetterningene med rotmoser/sleiv og tilsett melken.
Smak til med salt og pepper.

4

Stek baconet i en stekepanne mens potetene koker. Tilsett
pølse og løk og la det steke til løken er blank.

5

Server potetmosen på et fat og dryss over bacon- og
pølseblandingen, sylteagurk, syltede rødbeter og eventuelt
persille.

4–6 poteter, i terninger
ca. 1 dl lettmelk
½ ts salt
½ krm pepper
2 skiver bacon, i terninger
1 røykt pølse (ca.150 g),
i terninger
½ løk, i skiver
1 sylteagurk, hakket
3 skiver syltede rødbeter,
hakket
1 ss frisk persille, finklipt
(kan sløyfes)

Kokebok s. 33

Server retten sammen med grovt brød
og en råkostsalat, se kort 5, 6, 7, 8.

17

Potetmos

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, skrell og del opp potetene. Legg potetterninger i kaldt
vann i kjelen.

2

Hvis du bruker hvitløk, skrell dem og ha dem sammen med
potetene.

3

La vannet så vidt dekke potetene og kok opp. Kok potetene til
de er myke, 15–20 minutter.

4

Hell av alt vannet, sett kjelen tilbake på platen noen sekunder
og la potetene dampe av seg.

5

Mos potetene med en rotmoser eller en sleiv. Tilsett litt melk
om gangen og rør godt mellom hver gang. Bland inn margarin.
Mosen skal være lett og luftig.

6

Smak til med salt, pepper og eventuelt muskatnøtt. Varm opp
potetmosen før servering.

4–6 poteter, i terninger
2–3 fedd hvitløk (kan sløyfes)
1 dl lettmelk
½ ss flytende margarin
½ ts salt
½ krm pepper
1 krm muskatnøtt, revet
(kan sløyfes)

Kokebok s. 32

Potetmos passer godt til gryteretter,pølser og
andre retter. Tilsatt litt hakket gressløk eller
dill blir potetmos også godt tilbehør til stekt fisk.

18

Varm pastasalat

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Kok pastaen etter anvisningen på pakken, sil vekk vannet og
hold den varm.

2

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

3

Varm oljen i en wok eller en høy stekepanne. Tilsett løk og
hvitløk og stek i ca. 1 minutt.

4

Tilsett squash, paprika, vårløk/purre og sopp og la det steke
med løken i ca. 1 minutt.

5

Rør forsiktig hele tiden.

6

Bland inn den kokte pastaen og chilisausen og la retten bli
gjennomvarm. Tilsett rekene.

150 g pasta, skruer eller
sløyfer
2 ss olje
½ rødløk, i tynne skiver
1 fedd hvitløk, hakket
½ squash, i skiver delt i to
½ paprika, i strimler
2–3 vårløk eller ¼ purre, i
tynne ringer
75 g sjampinjong, i skiver
5 ss søt chilisaus
150 g rensede reker

Server salaten med rundstykker eller focaccia til.

Kokebok s. 39

Rekene kan byttes med biter av kokt skinke, pølser eller kylling.

19

Lasagne

Dette trenger du:
2 porsjoner
5–6 lasagneplater

Grønnsaksaus:
¼ sellerirot (ca. 100 g), grovt
revet
2 gulrøtter, grovt revet
1 løk, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
2 ss olje
½ boks tomater
½ ts tørket oregano
½ ts tørket basilikum
1 krm salt
1 krm pepper
Ostesaus:
3 dl lettmelk
Jevning av 1 dl lettmelk og
2 ss hvetemel
½ ts salt
½ krm pepper
½ krm malt muskatnøtt
1½ dl halvfet hvitost, revet
Kokebok s. 40

Slik gjør du det:
1

Kok lasagneplatene i vann, ca 5 minutter. Legg dem til side.

2

Grønnsaksaus: Skyll, rens og del opp grønnsakene.

3
4
5

6

Varm oljen i en høy stekepanne eller en gryte. Tilsett sellerirot, gulrøtter,
løk og hvitløk og stek til løken er myk og blank. Rør forsiktig av og til.
Ha i tomater og krydder og la grønnsaksausen småkoke i
10–15 minutter. Smak til med salt, pepper og urtekrydder.
Ostesaus: Lag meljevning ved å riste sammen kald melk og hvetemel i et
glass/bolle med tett lokk til det blir klumpfritt. Kok opp 3 dl melk og hell
i meljevningen mens du rører godt. La sausen småkoke i ca. 5 minutter.
Smak til med salt, pepper og muskat og tilsett halvparten av osten.
Legg et lag ostesaus i bunnen av en smurt, ildfast form. Legg deretter
lasagneplater, grønnsaksaus og ostesaus lagvis. Avslutt med ostesaus,
dryss over resten av osten og stek.

Ildfast form, ca. 1½ liter, i stekeovn: 200˚C midt i ovnen i 30–35 minutter.
Server lasagne med salat og rundstykker.
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Byggotto

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Legg byggrynene i bløt natten over for å svelle.

2

Hell av bløtevannet og kok byggrynene i vann tilsatt
buljongterning til de er myke, i ca. 1 time.

3

Sil av buljongen og la grynene renne godt av seg.

4

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

5

Varm margarin i en høy stekepanne. Stek kyllingstrimlene til de
er brune og gjennomstekte.

6

Tilsett hvitløk, grønnsaker og sopp og brun dette litt.

7

Tilsett salt og krydder og la alt steke videre ved svak varme til
grønnsakene er knapt myke.

8

Tilsett byggrynene og la retten steke noen minutter til.
Smak eventuelt til med mer krydder.

1 dl byggryn
vann til bløtlegging
2 ½ dl vann
½ hønsebuljongterning
1 ss flytende margarin
1 kyllingfilet, i tynne strimler
1 fedd hvitløk, finhakket
1–2 gulrøtter, i terninger
1 skive sellerirot, i brede
strimler
¼ purre, i skiver
100 g sukkererter, delt i fire på
skrå eller 100 g grønne erter
100 g sjampinjong/skogssopp,
i skiver
½ ts salt
1 ts tørket timian/basilikum
½ ts grovmalt pepper
Kokebok s. 45

Istedenfor byggryn kan du bruke byggris. Byggris trenger ikke
bløtlegging, den blir ferdig kokt på 15 minutter.
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Ovnsstekt ørretfilet

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Fjern eventuelle bein og del fileten i serveringsstykker.

ca. 300 g skinnfri filet
(ørret/laks)
1 ss flytende margarin
½ ts sitronpepper

2

Pensle fiskestykkene på begge sider med margarin og legg
dem i en ildfast form.

3

Dryss med sitronpepper og sett formen i varm stekeovn.

4

Fisken er ferdig når den har skiftet farge helt igjennom.

5

Lar du fisken steke for lenge, siver kraften ut av den, og den blir
tørr. Fisk ettersteker de første 2–3 minuttene etter at den er tatt
vekk fra varmen.

Ildfast form i stekeovn: 180 ºC midt i ovnen i 12–15 minutter.
Server med tzatsiki
- se kort 51, grønnsaker og poteter.

Kokebok s. 47

22

Fransk fiskegryte

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2–3 porsjoner
1 fedd hvitløk, finhakket
2 gulrøtter, i tynne strimler
1 paprika, i tynne strimler
½ purre eller 3 vårløk, i tynne
skiver
2 grener stilkselleri,
i tynne skiver
2–3 ss olje
4–5 dl vann/fiskebollekraft
1 ss sitronsaft
1 ss tomatpuré
1 fiskebuljongterning
½ ts tørket timian/oregano
2–3 dråper tabasko
300 g fiskefilet, gjerne blanding
av hvit og rød fisk, i store terninger
eller 1 liten boks fiskeboller,
i store terninger
litt blåskjell og/eller reker
(kan sløyfes)
1 ss frisk dill, finklipt (kan sløyfes)
2 ss frisk persille, finklipt
(kan sløyfes)
Kokebok s. 48

Fiskegryten kan lages med den fisken du liker best, gjerne en
blanding av hvit og rød fisk og skalldyr.

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

2

Varm oljen i en gryte. Ha i alle grønnsakene og rør et par
minutter til grønnsakene blir blanke.

3

Tilsett vann, sitronsaft, tomatpuré, fiskebuljongterning, timian/
oregano og tabasko. Kok opp.

4

Ha terningene av fisk/fiskeboller i gryten. La alt trekke i 5–10
minutter. Rør forsiktig i kjelen slik at innholdet ikke setter seg
fast.

5

Bruker du reker eller blåskjell, skal det tilsettes på slutten av
koketiden fordi rekene blir seige hvis de koker for lenge.
Eventuelt dryss over dill og persille like før servering.

Server fiskegryten til middag sammen
med grovt brød/rundstykker.
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Ørretpanne

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

1 liten purre eller 4 vårløk,
i tynne ringer
2–3 gulrøtter, i tynne staver
1–2 ss olje
1 dl vann
saft av ½ sitron
ca. 300 g filet av ørret/laks,
i store biter
½ ts salt
1 krm pepper
½ dl matfløte
1 ss frisk dill, hakket
(kan sløyfes)

2

Varm oljen i en stekepanne med litt høye kanter. Tilsett purre
og gulrøtter og la det steke et par minutter uten å bli brunt.

3

Tilsett vann, sitronsaft, fiskebiter, salt og pepper. La det trekke
noen minutter til fisken er gjennomkokt.

4

Tilsett matfløte og eventuelt hakket dill.

Kokebok s. 49

Server retten med poteter, ris eller pasta og grønnsaker.
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Lakseform med brokkoli

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp brokkolien.

300 g brokkoli, i buketter
300 g laks-/ørretfilet,
i serveringsstykker
½ ts salt
1 krm pepper/sitronpepper

2

Kok brokkolibukettene i lettsaltet vann i 2–3 minutter.

3

Legg fiskestykkene i en smurt, ildfast form.

4

Dryss på salt og pepper og legg over brokkoli.

5

Visp sammen kald melk og hvetemel i en kjele til det blir
klumpfritt. Kok opp under omrøring.

6

Smak til med salt og muskat og tilsett osten.

7

Hell sausen over fisken og brokkolien og strø eventuelt over
malt, tørket brød/strøkavring.

8

Stek til retten har fått en gyllen overflate og fisken er
gjennomstekt.

Ostesaus:
2 dl lettmelk
1 ss hvetemel
1 krm salt
½ krm malt muskatnøtt
1 ½ dl halvfet hvitost, revet
1 ss malt, tørket brød/
strøkavring (kan sløyfes)

Ildfastform, ca. 1 liter, i stekeovn: 2000C på nederste rille i ca. 30 minutter.

Server retten med ris eller poteter.
Kokebok s. 50
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Laksewok

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

300 g laks, i store terninger
½ dl maismel
2 ss olje
litt salt og pepper
1 rødløk, i tynne båter
2 gulrøtter, i skiver
½–1 squash, i terninger
3 vårløk eller ¼ purre, i biter
1–2 dl kokosmelk/vann
½ fiskebuljongterning
2 ss soyasaus
1 fedd hvitløk, finhakket
1 ss frisk ingefær, revet
¼ rød chili, finhakket uten
frø (kan sløyfes)

2

Vend fisketerningene i maismel. Rist av overflødig mel.

3

Varm oljen i en wok eller stekepanne med høy kant og stek
fisketerningene gyldne. Dryss litt salt og pepper over og legg
dem til side.

4

Stek løk, gulrot, squash og vårløk/purre et par minutter.

5

Bland inn kokosmelk/vann, fiskebuljongterning, soyasaus,
hvitløk, ingefær og eventuelt chili. Kok opp.

6

Legg i fisketerningene og la dem bli gjennomvarme.

Kokebok s. 51

Server retten med ris eller pasta.
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Fisk i løk- og paprikasaus

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

½ løk, i skiver
½ paprika, i strimler
1 ss olje
1 ss hvetemel
1 dl vann
1 dl matfløte
½ fiskebuljongterning
300–400 g fiskefilet
(torsk/uer/laks/sei),
i serveringsstykker

2

Varm opp oljen i en kjele. Tilsett løk og paprika og stek på svak
varme til løken er myk og blank.

3

Dryss over melet og bland godt. Hell i vann og matfløte, litt av
gangen og kok opp. Rør inn en fiskebuljongterning.

4

Legg fiskestykkene i sausen, og la fisken trekke til den er
ferdig, ca. 10 minutter.

Kokebok s. 54

Server fisken med en salat og poteter, ris eller pasta.
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Fiskegrateng

Dette trenger du:
2 porsjoner
1 dl ukokt makaroni,
(kan sløyfes)
2 ½ dl melk
1 ½ ss hvetemel
½ ts salt
½ krm pepper
1 krm malt muskat
2 egg
ca. 300 g fiskefilet, i små biter
1–2 dl kokte grønnsaker,
i biter (kan sløyfes)
2 ss strøkavring, (kan sløyfes)

Slik gjør du det:
Retten kan lages med og uten makaroni og med rå eller
kokt fisk. Bruker du verken makaroni eller grønnsaker, bør
fiskemengden økes til ca. 400 g.

1

Kok eventuelt makaroni etter anvisningen på pakken.

2

Visp sammen kald melk og hvetemel i en kjele til det blir
klumpfritt. Kok opp under omrøring.

3

Smak til med salt og krydder og avkjøl sausen litt.

4

Rør inn eggene og bland inn fiskebiter og eventuelt makaroni
og kokte grønnsaker.

5

Hell alt over i en smurt, ildfast form og dryss eventuelt på
strøkavring.

6

Stek til gratengen er gyllen.

Ildfast form, 1½ liter, i stekeovn: 170 ˚C på nederste rille
i ca. 40 minutter.
Server fiskegrateng med poteter og råkostsalat – se kort 5, 6, 7, 8.
Kokebok s. 59
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Fisk masala

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Rør sammen hvitløk, garam masala, chilipulver, gurkemeie, salt,
olje og sitronsaft. Tilsett finhakket koriander/persille.

2

Legg fisken i en smurt ildfast form, eventuelt sammen med
tomatene. Hell krydderblandingen over og vend fisken i
krydderblandingen.

3

Sett formen i stekeovnen.

½ fedd hvitløk, presset
½ ts garam masala
½ krm chilipulver
1 krm gurkemeie
1 krm salt
1–2 ss olje
1 ss sitronsaft
1 ss frisk koriander/persille,
finhakket
400 g fiskefilet
(torsk/hyse/sei)
2–4 små tomater,
delt i to (kan sløyfes)

Kokebok s. 59

Ildfast form i stekeovn: 180 ˚C midt i ovnen i 10–15 minutter.

Server fisken med kokt ris eller brød/rundstykker og en råkostsalat
– se kort 5, 6, 7, 8.
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Grove seiburgere

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Kjør fiskekjøttet raskt i en matprosessor til farse.

ca. 300 g seifilet, i biter
½ ts salt
1 krm pepper
2 ts potetmel
1 ss løk, finhakket
1 fedd hvitløk, presset
(kan sløyfes)
1 ss frisk gressløk/timian,
finklipt (kan sløyfes)
¾ dl lettmelk/vann
1 ss flytende margarin

2

Tilsett salt, pepper, potetmel og løk og kjør noen få sekunder.

3

Tilsett melken. Kjør farsen bare noen få sekunder til, ellers blir
den finmalt.

4

Form farsen til fire kaker med en spiseskje som er dyppet i
kaldt vann. Trykk dem flate.

5

Varm margarinen i en stekepanne. Stek seiburgerne pent brune
på begge sider ved middels varme.

Server burgeren på en skive grovt brød eller
grove burgerbrød med tomat, salat, agurk og løkringer.

Kokebok s. 60

Du kan også servere burgerne med kokte poteter, råkost eller
grønnsaker og matyoghurt. Smaken kan varieres ved å tilsette
forskjellige finhakkede urter i farsen.
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Fiskeboller i karri

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Rens og finhakk løken.

1 løk, finhakket
1 ss olje/flytende margarin
1 fedd hvitløk, finhakket
1 ts karri
½ ss hvetemel
ca. 2 dl lettmelk
1 liten boks fiskeboller
ca. ½ dl fiskebollekraft,
fra boksen

2

Varm olje/margarin i en kjele. Tilsett løken og stek til den blir
myk og blank.

3

Bland inn hvitløk, karri og hvetemel.

4

Spe med melk og fiskebollekraft og rør godt. La sausen koke
ved svak varme i ca. 5 minutter.

5

Legg i fiskebollene og la dem trekke til de blir varme.

Server fiskebollene med poteter og grønnsaker.
Det smaker godt med revne gulrøtter.

Kokebok s. 63
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Fiskeboller à la thai

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

6 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene. Fjern frøene fra chilien før
du finhakker den.

2

Bland karripasta, kokosmelk, lettmelk og fiskebollekraft i en
kjele og kok opp. Tilsett grønnsakene og la alt småkoke i 5–10
minutter.

3

Del fiskebollene i to eller fire. Ha dem i gryten og la dem bli
gjennomvarme.

4

Smak til med soyasaus, sitron- eller limesaft og bland inn
hakket koriander/persille.

1–2 ss rød karripasta
(ferdigkjøpt)
1 boks (ca. 4 dl) kokosmelk
5 dl lettmelk
1 boks fiskeboller
ca. 3 dl fiskebollekraft, fra
boksen
1 rød chili, finhakket uten frø
3 gulrøtter, i staver
300 g brokkoli, i buketter
300 g blomkål, i buketter
1 bunt vårløk eller 1 purre,
i biter
2 ss soyasaus
2 ss sitron-/limesaft
1 dl frisk koriander/persille,
hakket
Kokebok s. 63

Server retten med ris.
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Lapskaus

Dette trenger du:
2 porsjoner
250 g beinfritt kjøtt,
i terninger
50 g salt kjøtt, i terninger
(kan sløyfes)
ca 5 dl vann
½ ts salt
1 løk, grovhakket
4 poteter, i terninger
1–2 gulrøtter, i terninger
2 skiver kålrot, i terninger
1 skive sellerirot, i terninger
½ purre, finsnittet
½ krm pepper
1 ss frisk persille,
grovhakket

Kokebok s. 70

Slik gjør du det:
Til lapskaus passer kjøtt av svin, storfe eller lam. Pølsebiter og
rester av ulike typer kjøtt kan gjerne brukes.

1

Kok opp vannet, ha i kjøttet, saltet og løken. La alt trekke like
under kokepunktet i ½ time.

2

Skyll, rens og del opp poteter og grønnsaker. Legges i kjelen
med kjøttet.

3

La lapskausen trekke videre til potetene er nesten myke, ca. 15
minutter.

4

Tilsett purre og la lapskausen trekke 5 minutter til.

5

Smak til med pepper og eventuelt mer salt. Dryss eventuelt
over persille før du serverer.

Server lapskausen med flatbrød eller
brød/rundstykker til, og gjerne rørte tyttebær.
Istedenfor friske grønnsaker kan du
bruke en frossen grønnsaksblanding.
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Pølsegryte

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp poteter og grønnsaker.

3 poteter, i terninger
2 gulrøtter, i terninger
1 løk, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
1 boks bønner i tomatsaus
2 ss tomatpuré
1–2 dl vann
½ ts tørket timian
1 laurbærblad
½ ts salt
1 krm pepper
1 røkt pølse (ca. 100 g),
i skiver
litt frisk persille, hakket
(kan sløyfes)

2

Ha poteter og grønnsaker sammen med tomatbønnene i en
kjele og tilsett tomatpuré, vann, timian og laurbærblad.

3

La alt småkoke til potetene er myke, 10–15 minutter.

4

Smak til med salt og krydder. Tilsett pølseskivene og la gryten
få et oppkok.

Kokebok s. 71

Server retten med en salat og grovt brød eller rundstykker.
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Gulasjsuppe

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Varm margarinen i en gryte og stek kjøttet og løken.

200 g renskåret kjøtt av okse/
lam, i strimler
1 løk, grovhakket
1 ss flytende margarin
4–5 dl vann
1 buljongterning
1 ts paprikapulver
1 krm karve
½ ts tørket oregano
½–1 boks tomater, hakket
½ grønn paprika, hakket
4 poteter, i terninger

2

Tilsett vann og buljongterning. La det trekke like under
kokepunktet i ca. ½ time.

3

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

4

Ha i resten av ingrediensene og la retten trekke videre på svak
varme til potetene er myke, ca. 15 minutter.

5

Smak eventuelt til med mer krydder.

Kokebok s. 72

Server suppen med bagetter,
grovt brød eller rundstykker til.
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Kjøtt i mørke

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Varm margarinen i en stekepanne. Snu kjøttskivene i hvetemel,
legg dem i pannen og stek dem. Ha kjøttet over i en gryte etter
hvert.

2

Kok ut stekepannen med litt av vannet og hell over i gryten.
Tilsett mer vann slik at det dekker kjøttet.

3

Tilsett salt, laurbærblad, pepperkorn og løk. La retten trekke
under lokk i ½–1 time til kjøttet er mørt. Tilsett eventuelt litt
sukkerkulør det gir mørkere farge på sausen.

300 g flatbiff, i skiver
2 ss hvetemel
1 ss flytende margarin
ca. 3 ½ dl vann
½ ts salt
½ laurbærblad
5 hele pepperkorn
1 løk, finhakket
litt sukkerkulør

Server retten med grønnsaker eller grønnsakstuing/stappe
– se kort 1 eller 2, poteter og tyttebærsyltetøy. Det smaker
også godt med potetmos – se kort 17, og en salat.

Kokebok s. 73
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Indisk lammegryte

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Varm oljen/margarinen i en gryte eller stekepanne med høy
kant. Tilsett kjøtt og løk. Stek til løken er myk og gylden.

2

Tilsett ca. halvparten av karripastaen eller krydderet og
tomatene og la alt trekke like under kokepunktet i 10–15
minutter.

3

Rør inn sukker, salt og eventuelt kokosmasse og smak til med
mer karripasta eller krydder etter behov.

4

Dryss koriander/persille over før du serverer.

300 g beinfritt lammekjøtt, i
terninger
1–2 ss olje eller flytende
margarin
1 løk, finhakket
ca. 2 ss indisk rød karripasta
(ferdigkjøpt) eller 1 ts karri og
½ ts chilipulver
1 boks hakkede tomater
1 ts sukker
1 krm salt
2 ss kokosmasse,
(kan sløyfes)
1–2 ss fersk koriander/
persille, finklippet

Kokebok s. 73

Server retten med ris og salat
eller kokte grønnsaker.
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Krydret hakkebiff

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Fukt en fjøl med litt kaldt vann. Legg karbonade-/kjøttdeigen
oppå og klem den litt ut.

2

Fordel salt, chilipulver og hvitløkspepper jevnt utover og rull
deigen sammen.

3

Klapp deigen flat igjen og rull sammen på nytt til en jevn, tykk
pølse. Del pølsen i to–fire deler og form dem til runde biffer, ca.
1 ½ cm tykke.

4

Varm margarinen i en stekepanne. Legg i hakkebiffene og stek
dem pent brune på begge sider. Beregn ca. 2 minutter steketid
på hver side.

300 g karbonade-/kjøttdeig
av storfe/lam
½ ts salt
1 krm chilipulver
½ ts hvitløkpepper
1 ss flytende margarin

Server krydret hakkebiff med bulgur eller poteter
og ratatouille – se kort 4, eller rotmos av selleri – se kort 1.

Kokebok s. 73

Krydret hakkebiff kan også serveres som burger med brød og salat.
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Svinekjøtt og grønnsaker

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene.

2 svinekoteletter eller
300 g skiver av renskåret
svinekjøtt
1 ss flytende margarin
½ ts salt
1 krm pepper
1 rød løk, i tynne båter
2 gulrøtter, i staver
½–1 squash, i skiver
1 krm salt
1 krm pepper
½ ts tørket timian/oregano
1 ss olje eller flytende
margarin
½ boks hakkede tomater
(kan sløyfes)

2

Tørk kjøttet med kjøkkenpapir. La margarinen bli lysebrun i
stekepannen. Stek kjøttet på begge sider ved god varme.
Sett stekepannen til side og dryss over salt og pepper.

3

Legg grønnsakene i en ildfast form. Dryss over salt og krydder
og fordel litt olje eller flytende margarin oppå. Bland godt slik at
alle grønnsakene blir dekket av olje og krydder.

4

Sett formen i stekeovnen i ca. 10–15 minutter. Ta formen ut.
Hell eventuelt hermetiske tomater over og legg kjøttet oppå.
Sett formen tilbake i ovnen. Renskåret kjøtt i tynne skiver
ca. 5–10 min. Koteletter ca. 10–15 minutter.

Kokebok s. 74

I stekeovn: 180 °C midt i ovnen i til sammen ca. 20–30 minutter.

Server med poteter, ris eller pasta.
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Wok med kjøtt fra okse/lam/svin

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Rens og del opp kjøttet og grønnsakene.

250–300 g beinfritt kjøtt av
okse/lam/svin, i strimler
ca. 2 ss olje
½ ts salt
1 krm pepper
1 rød/gul paprika, i strimler
200 g brokkoli, i små buketter
2 gulrøtter, i tynne skiver
50 g bønnespirer,
(kan sløyfes)
¼ purre, i strimler
4 ss soyasaus
3 ss søt chilisaus
50 g cashewnøtter,
(kan sløyfes)

2

Varm oljen i jerngryte, wok eller høy stekepanne. Ha i kjøttet
og stek til det har skiftet farge. Rør av og til. Strø over salt og
pepper. Ta ut kjøttet mens du steker grønnsakene.

3

Stek grønnsakene raskt. Ha kjøttet tilbake i gryten og bland inn
soyasaus og chilisaus.

4

Strø eventuelt cashewnøtter over før du serverer.

Server gjerne woken med ris eller pasta.

Her kan du også bruke kjøtt fra kylling eller kalkun.
Kokebok s. 77

40

Kjøttkaker i brun saus

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

250 g kjøttdeig
½ ts salt
2 skiver brød, i terninger
1 ½ dl vann/melk
2 krm pepper
1 krm ingefær
1 krm muskat
1 ss flytende margarin

2

Brun saus:
1 ss flytende margarin
2 ss hvetemel
3–4 dl vann
1 buljongterning
½ krm pepper

6
7

3
4
5

8

Brun saus: La margarinen bli lysebrun i en gryte, tilsett
hvetemelet og rør til det blir lys brunt.
Ta gryten av platen og tilsett ca. halvparten av vannet.
Rør ut klumpene og kok opp. Tilsett resten av vannet og
buljongterningen og rør godt. Kok opp sausen og smak den til
med pepper.
Kjøttkaker: Legg brødterningene i en bolle, hell vann eller melk
over og la det trekke ca. 5 minutter.
Rør kjøttdeigen og saltet godt.
Bland sammen brødblandingen, kjøttdeigen og krydderet. Rør
til deigen blir litt seig.
Dypp en skje i kaldt vann og form deigen til runde kaker.
Stek kjøttkakene pent brune på hver side og legg dem over i
sausen.
La kjøttkakene trekke i sausen i 10–15 minutter til de er
gjennomkokte.

Serveres med poteter og kålstuing – se kort 2 eller ertestuing
– se kort 3 eller grønnsaker. Rørte tyttebær smaker godt til.
Kokebok s. 78
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Moussaka

Dette trenger du:
2 porsjoner
1 aubergine (400 g) eller 4
poteter, i skiver
1 ss olje

Kjøttsaus:

1 løk, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
1 ss olje
150 g karbonade-/kjøttdeig
½ boks hakkede tomater
1 ss tomatpuré/ketchup
½ ts tørket oregano
2 krm kanel
1 krm allehånde
1 krm salt
1 krm pepper

Ostesaus:

2 ½ dl lettmelk
1 ½ ss hvetemel
1 dl halvfet hvitost, revet
1 egg
½ krm muskat
¼ ts salt
½ krm pepper
2 ss halvfet hvitost, revet
Kokebok s. 79

Slik gjør du det:
1
2
3

4
5
6
7
8

Skyll, rens og del opp auberginen.
Varm oljen i en stekepanne, tilsett aubergine og stek skivene
lett.
Kjøttsaus: Stek løken og hvitløken i olje. Tilsett kjøttdeigen
og gni den godt ut, slik at den blir kornet. Ha i tomatene,
tomatpuréen/ketchupen og krydderet. La kjøttsausen småkoke
mens du lager ostesausen.
Ostesaus: Visp melken og melet i en kjele og kok opp.
Kokes ved svak varme i 2–3 minutter.
Ta sausen av platen, smak den til med muskat, salt og pepper.
Rør inn sammenpisket egg og tilsett osten.
Legg halvparten av aubergine i en ildfast form. Fordel
kjøttsausen over. Legg på resten av aubergine-/potetskivene.
Hell ostesausen over.
Dryss litt revet ost på toppen og stek moussakaen til den blir
gylden.

Ildfast form, 1 ½ liter, i stekeovn: 170 ˚C midt i ovnen i
ca. 30 minutter.
Serveres med salat og brød/rundstykker.

42

Chiliglasert kyllingfilet

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner
2 kyllingfileter
1 ss flytende margarin
2 ss søt chilisaus
litt salt og pepper

1

Tørk kyllingfiletene. La margarinen bli lysebrun i en stekepanne
og stek filetene pent brune ca. 2 minutter på hver side.
Etterstek ved svak varme, ca. 5 minutter, til de er gjennomstekt.
Ha på søt chilisaus, salt og pepper. Ta stekepannen fra platen
og la filetene hvile i stekepannen mens du lager sausen.

Paprikasaus:
½ liten løk, finhakket
½ cm frisk ingefær, finrevet
1 ss olje eller flytende
margarin
1 stor gul/rød paprika, hakket
1 ss fersk timian, hakket- eller
½ ts tørket timian
1 ½ dl vann
½ grønnsakbuljongterning
3 ss søt chilisaus
1 ss fersk persille, hakket
(kan sløyfes)

2

Paprikasaus: Skyll, rens og del opp grønnsakene.

3

Varm olje/margarin i en kjele, tilsett løk og ingefær og la det
steke til løken blir myk og blank.

4

Tilsett hakket paprika, timian, vann og buljongterning.

5

La alt småkoke til paprikaen er myk, ca. 10 minutter. Mos
sausen med en stavmikser eller i en blender for å få en klumpfri
saus.

6

Smak til med søt chilisaus. Pynt gjerne med litt hakket persille.

Kokebok s. 80

Serveres med poteter og grønnsaker.

43

Grillet kylling

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp grønnsakene i biter.

½ grillet kylling, delt i fire
1–2 ss olje eller flytende
margarin
½ rødløk, i fire båter
1–2 skiver kålrot,
i terninger
1–2 gulrøtter, i tykke skiver
1–2 skiver sellerirot,
i terninger
2 dl appelsinjus
½ dl vann
2 ss soyasaus
1–2 ss ferdigkjøpt karripasta
(kan sløyfes)
1 krm pepper
½ ts tørket timian

2

Varm olje/margarin i stekepannen og la grønnsakene steke i
ca. 5 minutter til de begynner å bli gyldene.

3

Legg grønnsakene over i en liten, smurt ildfast form og hell over
appelsinjus, vann, soyasaus (eventuelt blandet med karripasta),
pepper og timian. Karripasta kan være sterk.
Prøv deg derfor frem med litt av gangen.

4

Legg kyllingbitene oppå grønnsakene og sett formen i varm
stekeovn. La det stå til grønnsakene er så vidt myke og
kyllingen er gjennomvarm.

Kokebok s. 81

Ildfast form, i stekeovn: 225 ºC midt i ovnen ca. 20 minutter.

Server kyllingen med poteter eller ris.

44

Kyllinggryte

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Snu kyllingstykkene i en blanding av hvetemel, salt og pepper.

½ rå kylling, delt i fire
1 ss hvetemel
½ ts salt
1 krm pepper
1 ss flytende margarin
1 fedd hvitløk, finhakket
1 krm tørket timian
1 lite laurbærblad
ca. 3 dl vann
½ buljongterning
50 g bacon, i små biter
4–6 småløk
4–6 sjampinjonger, delt i to
eller fire
salt og pepper

2

La margarinen bli lysebrun i en stekepanne og stek kyllingen
pent på begge sider.

3

Legg kyllingen over i en gryte og tilsett hvitløk, timian,
laurbærblad, vann og buljongterning. Legg på lokk og småkok
ved svak varme ca. 15 minutter.

4

Ha løk, sopp og bacon i en stekepanne og la det steke på
middels varme til det blir lysebrunt. Ha det i kyllinggryten og la
alt småkoke videre ca. 15 minutter til kyllingen er gjennomkokt.

5

Smak til med salt og pepper og eventuelt mer timian.

Kokebok s. 81

Server kyllinggryten med
poteter eller ris og
grønnsaker/salat.
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Kyllingfilet på linse- og spinatseng

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

«Sengen»: Skyll, rens og del opp grønnsakene. Varm oljen i en
kjele, tilsett løk og la den bli myk og blank.

2

Bland inn hvitløk, krydder, linser og vann. Småkok til linsene er
myke, ca. 20 minutter. Rør av og til.

3

Skjær tomaten i terninger og bland dem inn i den ferdigkokte
linseblandingen sammen med frisk spinat eller ruccola. Smak til
med sitronsaft, salt og pepper.

4

Tørk kyllingfiletene. La margarinen bli lysebrun i en stekepanne
og stek filetene pent brune, ca. 2 minutter på hver side. La dem
ettersteke på svak varme i ca. 5 minutter til de er gjennomstekt.
Ha på salt og pepper. La filetene hvile 3–4 minutter før du
skjærer dem i skiver og legger dem på «sengen».

2 kyllingfileter
1 ss flytende margarin
litt salt og pepper

Linse- og spinatseng:
1 ss olje/flytende margarin
1 liten løk, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
½ ts garam masala
½–1 ts karri
1 krm kardemomme
2 dl grønne linser
3 dl vann
1 tomat
100 g frisk spinat/ruccola
saft av ½ sitron
½ ts salt
1 krm pepper
Kokebok s. 83

Server kyllingfileten med grønnsaker
eller salat og brød eller rundstykker.

46

Helstekt kalkunfilet med pesto

Dette trenger du:
4–5 porsjoner
1 kalkunfilet (ca. 750 g)
1–2 ss flytende margarin
½ salt
1 krm pepper

Pesto: (kan også kjøpes ferdig)
½ dl bladpersille
½ dl ruccola
3 ss olivenolje
2 ss pinjekjerner eller 4–6
valnøttkjerner
2 ss parmesan
1 lite fedd hvitløk

Ovnsstekte grønnsaker:

12–15 mandelpoteter, delt i to
3 grener stilkselleri, i grove biter
2 skiver sellerirot, i grove biter
2 løk, i båter
2 røde paprika, i grove biter
2-3 gulrøtter, i grove biter
1 fedd hvitløk, finhakket
1–2 ss olje eller flytende margarin
½ ts salt
1 krm pepper
8 små tomater
Kokebok s. 84

Slik gjør du det:
1
2
3
4

5
6

Pesto: Mos alle ingrediensene med stavmikser eller blender.
Eventuelt 1 dl ferdiglaget pesto.
Kalkunfilet: Skyll og tørk kalkunfileten godt. Varm margarinen
i stekepanne og stek fileten på alle kanter. Dryss på salt og
pepper.
Skyll, rens og del opp poteter og grønnsaker og legg dem i en
smurt ildfast form. Hell over olje eller flytende margarin og salt
og pepper. Bland godt.
Hell 2 dl vann og halvparten av pestoen over grønnsakene.
Dekk den brunede kalkunfileten med resten av pestoen og
legg den oppå grønnsakene. Sett et steketermometer midt i
kalkunfileten
Stek til kjernetemperaturen i kjøttet er 72–75 °C, ca. 40
minutter.
La tomatene steke med de siste fem minuttene.
La kjøttet stå i minst 15 minutter før du skjærer det i ½ cm
tykke skiver.

Ildfast form i stekeovn: 160 °C midt i ovnen i ca. 40 minutter.
Kan serveres med grønnsaker og poteter eller brød/rundstykker.

47

Purre- og brokkolipai

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2–3 porsjoner

1

Paideig:
1 ½ dl grovbakstmel
50 g margarin
3–4 ss vann
Fyll:
¼ purre, i ringer
100 g brokkoli, i små buketter
½ rød paprika, i terninger
(kan sløyfes)
2 egg
1 ½ dl lettmelk
¼ ts salt
½ krm pepper
½ krm muskat
100 g hvitost, revet

2
3
4
5
6
7
8

Paideig: Ha melet i en bolle og smuldre margarinen i melet.
Tilsett vannet og arbeid deigen raskt sammen. Det er fint å
bruke en matprosessor til dette.
Dekk til deigen og la den hvile i kjøleskapet i minst 10 minutter.
Kjevle eller trykk ut deigen slik at den dekker bunn og side i
paiformen.
Prikk bunnen med en gaffel og stek uten fyll i 10–15 minutter.
Fyll: Skyll, rens og del opp grønnsakene. Kok purre og brokkoli
i vann, ca. 2 minutter. La grønnsakene renne godt av i sikt eller
dørslag.
Visp egg og melk lett sammen. Tilsett salt, pepper og muskat.
Ta den forstekte paibunnen ut av ovnen, fordel grønnsaker og
ost utover og hell på eggeblandingen.
Stek paien til den er gylden og til eggemassen er stivnet.

Ildfast form, 18 cm i diameter, i stekeovn: 225 ˚C midt i ovnen
20–30 minutter.
Serveres gjerne med en salat.

Kokebok s. 91

48

Burritos med fisk

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Pakk tortillas i aluminiumsfolie og varm dem i stekeovnen.

1 løk, grovhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
1 ss olje
½ boks røde/svarte bønner
½ boks tomater, hakket
½ chili, finhakket (uten frø)
½ ts salt
1 krm paprikapulver
1 krm pepper
200 g fiskefilet (torsk, uer
eller sei), i terninger
4 tortillas
1 dl hvitost, revet

2

Rens og del opp løk og hvitløk. Varm oljen i en gryte. Tilsett løk
og hvitløk og stek til løken er myk og blank.

3

Hell kraften av bønnene og skyll dem godt.

4

Tilsett tomater, bønner og chili i gryten og kok opp.

5

Smak til med salt, paprikapulver og pepper.

6

Ha fisketerningene i sausen og la dem trekke i ca. 10 minutter.

7

Fyll hver tortilla med fiskesausen, strø over litt revet ost og pakk
dem sammen.

I stekeovn: 160 ˚C midt i ovnen i ca. 10 minutter
Server burritos med salat, lettrømme eller guacamole – se kort 50 og tomatsalsa.

Kokebok s. 95

Istedenfor fiskefyll kan du bruke kyllingkjøttdeig. Istedenfor
tortillas kan du bruke potetlefser eller potetlomper.

49

Grønnsaker til dipp

Dette trenger du:
Fingermat: 5–6 porsjoner
Eksempler på grønnsaker du
kan bruke:
2 store gulrøtter
2 skiver kålrot
2 grener stilkselleri
10 reddiker
1 rød paprika
10 cherrytomater
½ blomkål
50g sukkererter

Kokebok s. 99

Slik gjør du det:
Bruk de grønnsakene du liker.

1

Skyll og rens grønnsakene.

2

Grønnsaker som gulrot, kålrot, neper, stilkselleri, sukkererter og
reddiker blir friskere hvis de får ligge i kaldt vann en stund.

3

Skjær grønnsakene i mindre biter og legg dem samlet på et fat
eller i en serveringsbolle.

Server gjerne med tzatsiki – se kort 51, guacamole – se kort 50
eller pesto.

50

Guacamole

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

Som dipp: 3–4 porsjoner
Som saus: 2 porsjoner

1

Del avokadoen i to på langs og ta ut steinen. Ta deretter ut
fruktkjøttet med en skje.

2

Mos avokadokjøttet fint med en gaffel, tilsett de andre
ingrediensene og smak til med salt. Du kan også kjøre alle
ingrediensene i en matprosessor eller med en stavmikser til en
jevn masse.

3

Dekk med plast og la guacamolen stå kjølig til den skal
serveres.

1 moden avokado
¼ løk, finhakket
1 fedd hvitløk, finhakket
2 ss sitronsaft
1 krm chilipulver
1 krm salt

Serveres som dipp eller som tilbehør til fisk og kjøtt.

Kokebok s. 99

51

Tzatsiki

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

Som dipp: 5–6 porsjoner
Som saus: 2–3 porsjoner

1

Skyll og riv slangeagurken på den grove siden av råkostjernet.
Bland alle ingrediensene sammen.

2

La gjerne tzatsikien stå litt før du serverer den,
da tykner den.

½ slangeagurk, revet
2 dl matyoghurt/lettrømme
1 fedd hvitløk, presset
(kan sløyfes)
1 pose tzatsiki dippmiks

Kokebok s. 99

Tzatsiki kan brukes som egen rett, som saus til
grillmat eller som dipp til grønnsaker.

52

Wraps med kylling og ris

Dette trenger du:
2–4 porsjoner
2 store wraps
(tortillas/potetlefser)
4 ss lettrømme/lettmajones
2 ss sitronsaft
2 ss soyasaus
2 ss søt chilisaus
2 dl kokt ris (av ca. ¾ dl rå ris)
½ løk, finhakket
½ rød paprika, finhakket
½ fedd hvitløk, finhakket
(kan sløyfes)
150 g stekt kylling, i strimler
1 krm salt
¼ krm pepper
1 avokado, i små terninger

Slik gjør du det:
1

Rens og del opp ingrediensene. Bland først alt unntatt
avokadoen. Den tilsetter du til slutt. Avokadoen deles i to.
Bruk en skje for å ta ut avokadokjøttet.

2

Spre blandingen ut på tortillas/lefser og rull fast sammen.
Pakk rullen i plast og la den stå i kjøleskap minst ½ time.

3

Del rullene på skrå i to eller flere biter. Lager du smale biter,
er det lurt å bruke tannstikkere for å holde dem sammen.

Server med tomatsalat - se kort 13.

I denne retten kan man bruke både fisk og andre kjøtt sorter.
Kokebok s. 101

53

Appelsin- og banansalat

Dette trenger du:
2 porsjoner
2 appelsiner, i tynne skiver
1 ss sukker
1 banan, i skiver
1 ss mandler/nøttekjerner,
grovhakket (kan sløyfes)

Slik gjør du det:
Bruk en - to frukter pr. person. Fruktsalat må spises nylaget.

1

Skrell appelsinene og fjern mest mulig av det hvite før du
skjærer dem i skiver. Skrell og del bananen i skiver.

2

Legg appelsinskivene i en bolle og strø over litt sukker.

3

Fordel bananskivene over appelsinen og dryss eventuelt over
mandler/nøttekjerner.

Fruktsalater kan lages av én frukt eller flere sammen.
Kokebok s. 105

54

Eple-/jordbær-/rabarbragrøt

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll, rens og del opp frukten i store biter.

300–400 g epler, jordbær eller
rabarbra og jordbær
i store biter
2 ½ dl vann
ca. 1 dl sukker
Jevning av 1½ ss potetmel og
½ dl kaldt vann

2

Kok opp vannet med ca. halvparten av sukkeret.

3

Kok frukt/bær myk i sukkerlaken. Smak om nødvendig til med
mer sukker.

4

Lag potetmelsjevning ved å røre sammen potetmel og kaldt
vann like før den skal brukes.

5

Løft kjelen til side, tilsett potetmelsjevning i en tynn stråle mens
du rører godt, spesielt i bunnen.

6

Sett kjelen tilbake på platen og la grøten få et oppkok.

7

Avkjøl grøten litt før du heller den i en serveringsbolle. Dryss litt
sukker over og avkjøl.

Server fruktgrøt med lettmelk.
Kokebok s. 106

55

Stekte epler

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Skyll eplene og del dem i to. La skallet være på. Bruk en liten
skje og ta ut kjernehuset.

2

Sett eplene i en smurt, ildfast form med snittflaten opp. Pensle
snittflatene med litt olje eller flytende margarin.

3

Bland sammen nøtter, honning og resten av oljen eller
margarinen. Fordel nøtteblandingen i hullene etter kjernehuset.

4

Stek eplene til de er myke, men fortsatt holder formen.

5

Legg eventuelt på litt rosmarin.

2 epler
½–1 ss olje eller flytende
margarin
1 ss flytende honning
6 valnøttkjerner, hakket
1 liten gren fersk rosmarin,
(kan sløyfes)

Ildfast form i stekeovn: 170°C på nederste rille i ca. 10–15
minutter.

Server eplene lunkne alene eller med,
vaniljekesam eller yoghurt.
Kokebok s. 106

56

Smoothies

Dette trenger du:
3 glass
Jordbærdrøm:
200 g jordbær, frosne/ferske
1 banan
1 ½ dl yoghurt med jordbær
og vanilje
2 dl appelsinjus
isterninger (kan sløyfes)
Bringebærgodt:
200 bringebær, frosne/ferske
1 ½ dl yoghurt med
bringebær
25 g marsipan (kan sløyfes)
2 dl granateplejus/eplejus
isterninger (kan sløyfes)
Blåbærsmoothie:
2 dl yoghurt med skogsbær
2 dl blåbær, frosne/ferske
2 dl blåbær- og druejus
isterninger (kan sløyfes)
Kokebok s. 109

Slik gjør du det:
Alle typer frukt og bær kan brukes. Jus, farris eller melk i
smoothien gir en tynnere drikk. Banan, yoghurt eller Biola gir
tykkere smoothies.

1

Kjør alt i matprosessor/blender til en jevn og skummende drikk.
Tilsett mer væske hvis du synes den er for tykk.
Server med en gang.

Kan brukes som dessert eller som mellommåltid.

Godt moden frukt kan deles og fryses
og brukes til smoothie senere.

57

Pannekaker til dessert

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Ha mel og salt i en bolle. Hell i melk, litt av gangen.
Visp til røren er glatt.

2

Visp inn eggene og la røren stå i 15 minutter.

3

Stek pannekakene i litt margarin på middels varme.
Vent med å snu dem til de er stivnet oppå.

2 dl hvetemel eller
1 dl hvetemel og 1 dl
sammalt hvete fin
1 krm salt
3 dl lettmelk
2 egg
1 ss flytende margarin

Server pannekaker med syltetøy
eller rørte bær. Sprøstekt bacon
kan også brukes.

Til selskap kan pannekaker serveres med iskrem og bærsaus
– se kort 59. Pynt gjerne med sitronmelisse eller mynte.
Kokebok s. 115

58

Arme riddere

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

2 porsjoner

1

Legg brødskivene på et fat.

4 skiver loff eller grovt brød
1 egg
1 ss sukker
1½ dl lettmelk
1 krm kardemomme/kanel
1 ss flytende margarin

2

Visp sammen egg, sukker, melk og krydder og hell det over
brødskivene. La dem stå til de er gjennombløte.

3

La margarinen bli varm i stekepannen og stek brødskivene pent
gulbrune på begge sider.

Server arme riddere nystekte med syltetøy, bærsaus – se kort 59
eller rørte bær.

Kokebok s. 115

59

Bærsaus

Dette trenger du:
2–3 porsjoner
200 g bær, friske eller frosne
½ dl vann
½–1 dl sukker

Slik gjør du det:
1

Mos bærene i en matprosessor/blender eller med en
håndmikser/stavmikser.

2

Ha i vann og smak til med sukker.

Server sausen nylaget til is, riskrem, fromasj eller
arme riddere, se kort 58.

Kokebok s. 117

60

Grove rundstykker

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

8 rundstykker

1

½ pakke gjær
2 dl vann/melk, lunken
1 ts sukker (kan sløyfes)
½ ts salt
1-2 ss olje
½ dl store havregryn
2 ½ dl sammalt hvete
ca. 2 dl hvetemel

2
3
4
5
6
7
8
9

Smuldre gjæren i en bakebolle, tilsett litt av den lunke væsken
og rør ut gjæren.
Hell i resten av væsken, sukker, salt og olje.
Rør inn havregryn og alt det sammalte melet.
Tilsett litt hvetemel om gangen og elt deigen jevn og smidig til
den ikke henger fast i redskap og bolle.
Dekk bakebollen med en tallerken eller plast og la deigen heve
til dobbel størrelse.
Elt den ferdighevede deigen litt og trill en jevn pølse som du
deler i 8 like store deler.
Trill rundstykker eller avlange bagetter. Legg dem på bakepapir
på en bakeplate.
Dekk med plast og la dem heve til dobbel størrelse.
Pensle med vann like før du steker. Stek og avkjøl på rist.

I stekeovn: 240 ºC midt i ovnen i ca. 10 minutter.

Strø gjerne sesamfrø eller havregryn over før du steker rundstykkene.
Kokebok s. 124

61

Focaccia

Dette trenger du:

Slik gjør du det:

1 stort eller 4 små brød

1

½ pakke gjær
3 dl vann, lunkent
1 ts sukker
½ ts salt
3 ss olivenolje
ca. 7 dl hvetemel

2

Fyll/topping:
2 ss olivenolje
1 ts grovt salt
ca. 1 ts tørket rosmarin

3
4
5

6
7
8

Smuldre gjæren i en bakebolle. Tilsett litt av det lunkne vannet og rør ut
gjæren.
Tilsett resten av vannet, sukker, salt og nesten all olivenoljen. La det
være igjen ca. ½ ss.
Tilsett hvetemel og elt deigen jevn og smidig. Tilsett resten av
olivenoljen mot slutten av eltingen. Det gjør at deigen ikke klisser selv
om den er litt løs.
La deigen heve til dobbel størrelse.
Elt den ferdighevede deigen og form et rundt emne og legg det på
bakepapir på en bakeplate. Trykk deigen ut til en sirkel, ca. 30 cm
i diameter, eller del deigen i fire og lag små brød,
ca. 15 cm i diameter.
La focacciaen heve minst 15 minutter til den blir luftig og fin.
Topping: Lag «smilehull» i deigen med fingrene og fordel olje over.
Stryk oljen jevnt utover med lett hånd. Dryss på salt og rosmarin.
Stek brødet til det er lysebrunt, og avkjøl på rist.

I stekeovn: 220 ºC midt i ovnen i 20 minutter.

Kokebok s. 129

Istedenfor rosmarin og grovt salt kan du bruke ca. ti olivener og fem
cherrytomater delt i to. Trykk oliven og tomat litt ned i «smilehullene»
når brødet er ferdig hevet.

