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«Ingen grunn til ikke å spise sunt 
når det er så godt!» oppfordrer 

verdensmesteren. I januar blir det 
vietnamesisk på menyen. 

Smaksopplevelser fra verdens sunneste kjøkken!
I jakten på de beste oppskriftene til årets wok-kampanje, reiste jeg til Vietnam  
– tilbake til en av mine favorittbyer, Hanoi. Her møtte jeg en av byens beste  
street food-kokker – Chef Long. 

Ønsker du en autentisk matopplevelse i Vietnam er det lite som kan måle seg med rettene  
du får servert av Hanois kulinariske gatekunstnere. 

Chef Long kjenner alle hemmelighetene som gjør vietnamesiske retter til helt spesielle 
smaksopplevelser. Her baseres matlagingen på ferske råvarer og utstrakt bruk av grønnsaker. 
Smaken balanseres perfekt mellom det salte, det syrlige og det søte. resultatet er  
fantastisk gode retter, fra det mange betegner som verdens sunneste kjøkken!

i dette oppskriftsheftet får du syv spesialoppskrifter fra Vietnam og gode tilberedningstips. 
flest wok-retter, men man kan ikke reise helt til Hanoi uten å komme hjem med favoritter 
som vårruller og deres berømte baguett, báhn mì. Vil du se filmer fra reisen til Hanoi og lære 
mer om hvordan du tilbereder de vietnamesiske spesialitetene, bør du sjekke ut rema.no

Lykke til! 

terje ness
PRESENTERER
VERDENS SUNNESTE
KJØKKEN

Tilleggsinformasjon
* Mengden i middagsrettene er basert på en familie på fire, to voksne og to barn (7-10 år). Totalprisen for middagsretten er rundet opp til nærmeste hele krone. 
Alle produkter er priset ut fra en maksimal pris, og kan derfor være lavere i din butikk. Maksimalprisene gjelder for kampanjeperioden. Kampanjens slutt varsles på www.rema.no. 
Ved bruk av varer i løsvekt og som i oppskriften er oppgitt med et antall, f.eks. 2 løk, er prisen oppgitt ut fra en gjennomsnittsvekt pr. stk ganget med antallet. 
** Der hvor hele pakninger ikke er brukt i oppskriften er pris for anbefalt forbruksmengde av disse produktene inkludert i den totale middagsprisen. 
Produkter «fra kjøkkenskapet» er ikke inkludert i den totale middagsprisen. Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt i din lokale REMA 1000-butikk.

Chef Long, en av Hanois beste 
street food-kokker, har vist 
verdensmester Terje Ness det 
aller beste Hanoi har å by på.

Cam giác ngon miêng!
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Sett frem separate skåler  
med salt, pepper og lime.  
Hver enkelt kan da blande  
salt, pepper og limejuice  
og bruke det som ekstra  
smaksforsterker i rettene. 

½ tS Salt
½ tS pepper
1 lime i båter 

muôi Tiêu  
Chanh 

bland alle ingrediensene. 
ta gjerne i litt fersk 
ingefær som variasjon.  

1 tS brunt Sukker
1 SS øSterSSauS
2 SS HoiSin SauS
1 SS SoyaSauS
1 tS lime
2 SS vann
2 fedd Hvitløk
1 tS finHakket rød cHili

nuóc châm 
hoi sin

dette er den vanligste sausen  
i vietnam, den blir servert 
sammen med mange 
forskjellige retter. 

bland alle ingrediensene 
til sausen og server.

1 SS limejuice
1 SS brunt Sukker
1 SS fiSkeSauS
5 SS vann
1 fedd finHakket Hvitløk
½ finHakket rød cHili 

nuóc châm  
– Sweet & Sour

Sitrongress, lime og riseddik er mye brukt i det vietnamesiske  
kjøkkenet for å gi retten syrlighet og samtidig fremheve de øvrige 
smakene. Sitron kan også brukes i stedet for lime. en saus som 
finnes på de fleste bord i Vietnam, er nuóc Châm. den består av 
limejuice, fiskesaus, brunt sukker og finhakket hvitløk og chili,  
og er like vanlig smaksetter som salt og pepper er hos oss.

for å oppnå sødme i retten brukes gjerne brunt sukker. du kan  
også bruke vanlig sukker eller honning for å tilføre sødme.

fiskesaus er helt essensielt i det vietnamesiske kjøkkenet.  
den er fremstilt av fermentert fisk og har en aromatisk og salt 
smak. (Lukten er kanskje ikke like tiltalende, men det betyr ikke  
at den er dårlig. Holdbarheten er tilnærmet ubegrenset i rom- 
temperatur). du kan også bruke vanlig salt, gjerne maldonsalt,  
i stedet for fiskesaus eller andre salte ingredienser som soyasaus 
eller buljong.

Chili i alle former – fersk, tørket, i pulverform eller som chilipasta 
– gir retten styrke og karakter. det vietnamesiske kjøkkenet serverer 
ofte chili ved siden av som tilbehør slik at man selv kan justere  
styrken på retten.

det vietnameSiSke kjøkkenet Handler om balanSe  
– balanSen mellom Syrlig, Salt, Søtt og Sterkt. for å finne balanSen  
må du Smake deg frem og juStere underveiS. i vietnam Serverer man  
gjerne SmakStilSetningene ved Siden av maten Slik at du Selv kan  
juStere Smaken. Her er noen av de viktigSte SmakSpilarene:   

prøv ferdigsauser fra blue dragon. 
perfekt til wok og vårruller.



Wokregel nr 1:  gjør alt klart på forHånd
kutt alle grønnsaker og mariner strimlet kjøtt eller fisk, lag evt. kraft og  
jevning og ha det klart ved siden av woken. når du først er i gang, går det fort.

Wokregel nr 2: Wok aldri for mye om gangen
Wok heller i flere omganger, og husk, de harde grønnsakene går i woken først.

Wokregel nr 3: bruk oljer Som tåler Høy varme
mais-, soya- eller solsikkeolje egner seg godt.

sE TRiNN-FoR-TRiNN-FilMER på rema.no
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gjør alt klart før du Starter. 
inveSter i noen Små og mellomStore Skåler 
til de ferdigkuttede grønnSakene.
da blir alt Så mye enklere!

du må ikke Ha en Wok for å Wokke, men den Store, 
runde pannen med Høye kanter Har mange fordeler. 
formen gjør at den blir fort oppvarmet og det er 
lett å SviSje maten raSkt rundt i pannen.

hvordan WoKKE?
få frem smakene

Bi
ld

et
ek

st
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Vietnamesisk mat er spennende og smakfull, og mange av 
rettene inneholder mye grønnsaker og sunne ingredienser.  
Ofte serveres det også råkostsalat ved siden av. Rettene 
er gjerne rike på krydder, urter og spennende smaker som 
chili, hvitløk, ingefær, koriander og sitrongress. Hver type 
grønnsak, krydder, og urt har sin helt egne og unike  
sammensetning av næringsstoffer som alle har en  
positiv effekt på helsen. Nettopp derfor beskrives det  
vietnamesiske kjøkkenet som et av verdens sunneste.

Sitrongress

Sitrongress gir et sitron- og ingefæraktig 
preg på maten, uten å gi den samme syren 
som sitron gjør. Det sies at sitrongress skal 
ha en antibakteriell virkning, og være bra  
for både fordøyelse, hud og helse. Når du 
kjøper sitrongress bør du velge stilker som  
er lysegrønne og faste i hele stilken.

Ingefær

Ingefær har i folkemedisinen vært brukt  
mot kramper, fordøyelsesbesvær, kvalme, 
betennelse og blodpropp. Ingefær er svært 
rik på antioksidanter og hele femti forskjel-
lige antioksidanter har blitt funnet i denne 
roten. Ingefærkjøttet er svært aromatisk 
og har en skarp smak. Ingefær brukes mye 
i asiatiske matretter og gir en spennende 
smak til retter med kjøtt, fisk, sjømat og 
tofu. Ingefær kan rives, finhakkes eller  
skjæres i tynne skiver.

Hvitløk

Hvitløk er rik på antioksidanter og inne- 
holder svovelholdige forbindelser som har 
vist seg å ha helsefremmende egenskaper. 
Skal du steke i olje er det lurt å frese litt 
hvitløk i den varme oljen. De svovelholdige 
antioksidantene i hvitløken gjør nemlig at 
oljen tåler varmen i pannen bedre.

Chili

Det finnes over 200 ulike typer chili.  
Chili er rik på både vitamin A og vitamin C. 
Chili inneholder flere kjemiske stoffer som 
har en sterk smak og virker irriterende på 
hud og slimhinner. Det er derfor vi opplever 
en brennende smak i munnen når vi spiser 
chili. Noen mener at denne sterke smaken 
gjør at vi blir mindre sultne og mer tilfredse 
etter et måltid. 

Typiske vieTnamesiske ingredienser:

VIETNAMESISK MAT  
ER bRA FOR hELSEN! «Wok er ikke bare kjapt, godt og enkelt, 

men også en glimrende måte å få i seg 
massevis av grønnsaker på!»

CaTHrine borCHSeniuS, kLiniSk ernæringSfySioLog

gründer av bramat.no 
og bratrening.no

CATHRINE BoRCHSENIUS
klinisk ernæringsfysiolog
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de tykke stilkene har en mild og  
frisk sitronsmak. 

Skal du bruke sitrongress i wok, 
salater, dressinger eller currypasta, 
brukes kun den nederste, tykke 
delen. fjern de harde, ytterste  
bladene og kutt den i fine strimler. 

Skal du derimot bruke sitrongresset  
i supper, bankes og kuttes den i  
store biter. da kan du også bruke 
hele stilken, men la det bli liggende  
i suppen – den har gjort jobben  
når suppen er ferdig kokt. 

Dersom du ikke får tak i sitrongress,  
kan det erstattes med sitronmelisse eller 
skallet fra sitron eller lime. Sitrongress 
sies å ha gode effekter på både kropp  
og sjel.

Fjern de harde, ytterste bladene, og tørk stilken.

Skal du bruke sitrongresset  
i wok eller supper, kuttes den  
i store biter.

Til salater og dressinger 
finhakkes stilken i fine strimler 
eller ringer.

bank sitrongresset flatt og ha det i en kjele med vann (1-2 l). 
tilsett ingefær i skiver og la det trekke i 5 minutter.  
Ha det i en tekanne og smak til med lime og sitron. 
Server det rykende varmt, evt. med honning, eller la det  
bli kaldt og server det med isbiter og limeskiver.

denne teen kan serveres både kald og varm.

1 SitrongreSS
1 bit ingefær
1 lime
1 Sitron
evt. Honning

Sitrongress-te
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Lag sitrongress-te! 

Kutt i grove biter, kok opp og  
la det trekke i 5 minutter.  
Smaker godt både med og  
uten honning. Godt å drikke  
når du er forkjølet.

En av de desidert viktigste smakssetterne i  
det vietnamesiske kjøkkenet er sitrongress. 

Bank stilken for å frigjøre smak 
hvis den skal brukes hel i f.eks. 
kraft eller supper.



våRRullER
Hverdagsmiddag, forrett eller 
fingermat for fredagskvelden – et 
måltid med ferske, vietnamesiske 
vårruller har alle ingrediensene 
som trengs for å bli en ny familie-
klassiker i norske hjem. 

fremgangsmåten er enkel og 
inviterer til hyggelige, sosiale 
middager der alle kan delta i til-
beredningen. følg oppskriften  

og lag dem på vietnamesisk vis, 
eller la hver og en fylle dem selv 
med det de liker aller best. 

gode dipsauser kan du både kjøpe 
ferdig, eller du kan lage dem selv 
på få minutter. Se oppskrifter på 
side 4. 

fingrene i fatet,  
og lykke til!

den nye, ferske familiefavoritten!

ferSke VieTnameSiSke 

rispapirrulling
Vietnamesiske vårruller, også kalt salat- eller sommerruller, har 
forskjellige benevnelser avhengig av hvor i Vietnam du befinner 
deg. i nord kalles de nem cuốn, i sentrale strøk bánh tráng cuốn 
(rispapir-rull) og i sør gối cuốn (salat-rull). 

i trinn-for-trinn-guiden under, viser Chef Long fremgangsmåten  
for å få et perfekt risrulleresultat.

sE TRiNN-FoR-TRiNN-FilMER på rema.no
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Skyll rispapiret under rennende kaldt vann 
og legg det på et fuktet kjøkkenhåndkle.

Legg på resten av 
ingrediensene etter ønske.

Legg på risnudler, ferske 
urter og grønnsaker.

Brett inn endene og rull 
sammen rispapiret.

1

2 3 4
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kok risnudler og sil av vannet. Skyll dem i kaldt vann. 

finhakk gulrot, sjalottløk, vårløk, sopp og koriander.
Ha alt i en bolle sammen med kjøttdeig, kokte risnudler, 
eggeplomme og halvparten av eggehviten. ta vare på 
resten av eggehviten. tilsett salt, pepper og fiskesaus  
og bland godt sammen.

legg et fuktig kjøkkenhåndkle på et skjærebrett og legg  
to rispapir på håndkledet. Ha på fyll brett inn endene og 
rull sammen papiret. bruk resten av eggehviten til å 
lime sammen vårrullene.

Ha solsikkeolje i en wok, en stekepanne med høye kanter 
eller en kasserolle. det er viktig at oljen ikke blir for 
varm eller kald. Ha i vårruller (ikke ha for mange i av 
gangen). Skru ned temperaturen litt slik at vårrullene 
blir ferdig stekt inni. ta opp vårrullene med en hullsleiv 
og legg de på et kjøkkenpapir og la oljen renne av.

Server med salat, frisk koriander og nuóc châm  
(se oppskrift side 4).

Kokkens tips:
bytt gjerne ut kjøttdeig med kylling eller skalldyr.

sE TRiNN-FoR-TRiNN-FilMER på rema.no

Til 6 vårruller:

100 g riSnudler
1 gulrot
2 Sjalottløk
2 vårløk
50 g Sopp
2 SS finHakket koriander
200 g kvernet deig av Svin
1 egg
Salt
pepper
1 tS fiSkeSauS

1 pk riSpapir

5 dl SolSikkeolje
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våRRullER
friTerTe

Med løvtynt rispapir og ferske råvarer  
– friterte vietnamesiske vårruller er herlig 
sprø utenpå og fulle av gode smaker!



TERJE NESS'  
FOTODAGBOK



I KJØKKENSKAPET
disse produktene er smarte å ha i skapet.

ANDRE 
BASISvARER I 

KJØKKENSKAPET:
meieriSmØr
HVeTemeL
maizena
Sukker

buLjong
HViTLØk

SaLT og pepper

Olje til wOk
oljer som egner seg til wokking er: maisolje,  
solsikkeolje og soyaolje. olivenolje egner seg ikke 
særlig godt til steking, spesielt ikke når du skal 
steke på høy temperatur eller wokke. 

OLIVENOLJE
REMA 1000

1 l, kr 18,50 pr. l

SOLSIKKEOLJE
REMA 1000

1 l, kr 18,50 pr. l

1850 1850

BRuNT SuKKER
DANSuKKER 

500 g, kr 29,60 pr. kg

KAJENNE-
PEPPER, TORO

62 g
kr 25,60 pr. stk

GuRKEMEIE, 
TORO
70 g

kr 19,80 pr. stk

KARRI,
TORO
65 g

kr 24,10 pr. stk

karri
karri er en blanding av mange ulike krydder. 
Smaker spesielt godt til kylling, fisk og svin. 
forsøk å frese litt karri i woken før du  
tilsetter kjøtt og/eller grønnsaker. 
Se oppskrift på currywok side 20.

BALSAMICO
IL TORRIONE 

250 ml, kr 142,80 pr.l

sweet Chilli
denne søtlige sausen med chili og hvitløk 
er mye brukt i asiatisk kjøkken, både som 
smaksetter i wokretter, men også som  
dipp til vårruller, og som tilbehør til fisk  
og kylling.SOyASAuS

KIKKOMAN
150 ml, kr 190,67 pr. l

28601480

3570

RISEDDIK
BLuE DRAGON
150 ml, 
kr 225,33 pr. l
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woK vIETNAM  SPESIALTEMA

ØSTERSSAuS
SANTA MARIA

200 ml, kr 109,50 pr. l

2190

FISKESAuS
BLuE DRAGON

150 ml, kr 132,67 pr. l

FISkeSAUS 
– uunværlig i det  
vietnamesiske kjøkkenet
Sausen gir en saltaktig fiskesmak 
som balanserer de viktige smak-
ene i det vietnamesiske kjøkken 
– salt, syre, søtt og sterkt.

SeSAMolJe
brukes som krydder eller smakssetter  
for å gi en nøtteaktig smak på matretter 
eller dressinger. 

1990

SwEET ChILLI
BLuE DRAGON

190 ml, kr 98,95 pr. l

hOISIN SAuS
BLuE DRAGON

190 ml, 
kr 136,84 pr. l

1880

3380

2600

BrUnT SUkker
i det vietnamesiske kjøkken 
brukes gjerne brunt sukker 
for å balansere smakene og 
oppnå sødme.

SESAMOLJE
BLuE DRAGON

150 ml, kr 259,33 pr. l

3890



kok ris etter anvisning på pakningen. 
finhakk hvitløk og kutt soppen i skiver.
finhakk chilien fra posen. fjern de harde 
bladene på sitrongresset. Skjær den myke
delen i tynne ringer. varm en wok eller en 
panne. Ha i solsikkeolje, når det ryker av oljen 
er det varmt nok. Ha i sitrongress, karri og 
hvitløk og la det frese godt. tilsett kjøttet og 
wok det gyllent. tilsett chili, sopp og 
wokblandingen. la det frese raskt mens du 
rører hurtig rundt. tilsett kokosmelk og 
fiskesaus. kok opp og smak til.
Server curryen med kokt ris.

Kokkens tips:
tilsett gjerne kokte poteter i terninger 
sammen med kokosmelken.
Strø godt på med frisk koriander rett  
før servering.

300 g Strimlet Svinebiff

3 fedd Hvitløk
150 g cHampignon
1 poSe pakSoi med cHili
2 SitrongreSS
SolSikkeolje
1 SS karri
1 bokS kokoSmelk
2 tS fiSkeSauS

4 dl middagSriS

Klart på ca. 35 minutter

Currywok 

Curryen ble introdusert til Vietnam via Kambodsja, og selv om 
curry og kokosmelk står på menyen over hele landet, er det 
spesielt populært i sentrale og sørlige strøk. Her lager du den 
med paksoi, som minner om kinakål men har en fyldig  
og mer pepperaktig smak. 

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, fiskesaus,  

hvitløk og karri.

2600

STriMleT SviNeBiFF
NordFjord

 300 g pr. pk, kr 86,67 pr. kg

KoKoSMELK, REMA 1000
400 ml

1180

PAKSoI MED CHILI
450 g

3800

150 G CHAMPIGNoN
løsvekt, kr 36,00 pr. kg

540

SITRoNGRESS
50 g

1300

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
4 dl (360 g)

2 kg pk, kr 16,50

297 **

Se filmer på rema.no

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

98
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kok ris etter anvisning på pakningen. kapp 
kyllingen i passe biter. Sørg for å bruke en 
solid kniv. fjern de harde bladene på sitron- 
gresset og skjær den myke delen i tynne ringer. 
finkutt chili og kutt pak choy i grove biter.

varm opp solsikkeoljen i en wok eller en 
stekepanne med høye kanter. fritér kyllingen 
i ca. 5-7 minutter. ta ut kyllingen. Ha sitron-
gresset i woken og friter i ca. ½ minutt. ta ut 
sitrongresset og hell av oljen. Hvis du ønsker 
en mer intens smak av sitrongress kan du 
tilsette den direkte i woken sammen med 
grønnsakene.

Ha kyllingen tilbake i woken og tilsett pak 
choy og fritert sitrongress. tilsett vann mens 
du rører raskt. Smak til med soyasaus, fiske- 
saus og østerssaus. Ha i finkuttet chili og stek 
videre til alle smaken er godt blandet. Server 
sitrongresskyllingen med kokt ris.

Kokkens tips:
Ha gjerne litt ingefær i tynne staver i woken 
sammen med resten av grønnsakene.

900 g rå kyllinglår
1 pk SitrongreSS
1 rød cHili
300 g pak cHoy
5 dl SolSikkeolje
ca. ½ dl vann
ca. 2 SS SoyaSauS
ca. 2 SS fiSkeSauS
ca. 2 SS øSterSSauS

2 dl middagSriS

Klart på ca. 30 minutter

Sitrongress- 
kylling

Syrlig supergress! Sitrongress er en tropisk gressart som 
opprinnelig kommer fra India, men som dyrkes og brukes 
til matlaging over hele Asia. Den friske sitrussmaken er en 
essensiell smakstilsetning i vietnamesiske retter.  

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, soyasaus, fiskesaus  

og østerssaus.

5400

KYlliNGlår, FerSKe
SolviNGe

 900 g, kr 60,00 pr. kg

SITRoNGRESS
50 g

1300

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pk, kr 15,00

300 **

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
2 dl (180 g)

2 kg pk, kr 16,50

149 **

PAK CHoY
300 g

2700

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

99
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bland alle ingrediensene til sausen og sett  
til side.

finhakk hvitløk og del blomkål i små buketter.

varm opp solsikkeolje i en wok eller en 
stekepanne med høye kanter. Ha i kjøtt og 
hvitløk. Wok raskt, ca. 1 min., og ta ut kjøttet.

Ha litt mer solsikkeolje og tilsett blomkål-
buketter og wokblandingen. Wok noen 
minutter til blomkålen er knapt mør. Husk  
å ikke wokke for mye av gangen. Hell over 
sausen og rør raskt til alt er godt blandet.  
Ha kjøttet tilbake i woken og smak til.

Kokkens tips:
Ha gjerne frisk basilikum, mynte eller 
koriander på toppen.

300 g biffStrimler
2 fedd Hvitløk
1 blomkål
1 poSe Wok mix

SauS:
4 SS riSeddik
1 SS brunt Sukker
2 SS fiSkeSauS
4 SS SoyaSauS
4 SS HoiSin SauS

Klart på ca. 30 minutter

biffwok  
madame Hiên

Hold deg woken! På travle dager gir en god middag 
energien du trenger. Og vil du lage en enkel og ekstra juicy 
wok, treffer du blink med denne saftige biffkjøttvarianten.   

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, soyasaus,  

fiskesaus, riseddik, brunt sukker  
og hoisin saus.

5694

BiFFSTriMler, NordFjord
 ca. 300 g pr. pk
kr 189,80 pr. kg

WoK MIx BAMA
300 g

2000

1 BLoMKåL (CA 500 G)

2000

Se filmer på rema.no

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

97
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tin fisken. kok ris etter anvisning på pakken.
Skrell og knus ingefæren med den flate delen 
av kniven. finhakk ingefær, chili og halvparten 
av dillen og bland alt i en bolle med fiskesaus, 
gurkemeie, litt salt og pepper. vend fiske-
stykkene i blandingen. la de stå å trekke til 
seg smakene, minimum 10-15 minutter, 
gjerne opp til en time.

kutt løken i skiver og stek i solsikkeolje til 
løken blir myk og blank.

varm opp solsikkeolje i en grillpanne. Ha i 
fisken og stek i ca. 2 ½ minutt på hver side.

bland alle ingrediensene til sausen. 

topp fisken med frisk dill og server med løk, 
kokt ris og nuóc châm-saus.

Kokkens tips:
i vietnam serveres denne retten også med 
vårløk som stekes sammen med løken.

Klart på ca. 50 minutter

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, fiskesaus, 

gurkemeie, brunt sukker,  
salt og pepper.

5590

TorSKeloiN u/SKiNN 
FroSSeN, Godehav
500 g, kr 111,80 pr. kg

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
2 dl (180 g)

2 kg pk, kr 16,50

149 **

1 LØK
4-pk, kr 19,00 pr. pk

475 **

DILL
pr. potte (liten)

1200

INGEFÆR
100 g

1750

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

fisk med dill  
– Cha Cá Lã Vống

En herlig Hanoi-spesialitet! Cha Cá er en så populær rett  
i Hanoi at den i sin tid ga navn til gaten der den hadde sin 
opprinnelse. Her serverer du den med hjemmelaget,  
sursøt Nuóc Châm-saus.

500 g torSkeloin
1 SS finHakket ingefær
½ rød cHili 
dill
1 SS fiSkeSauS
2 tS gurkemeie
1 klype Salt
pepper

1 løk

Nuóc châM 
– SweeT & Sour:
1 SS limejuice
1 SS brunt Sukker
1 SS fiSkeSauS
5 SS vann
1 fedd finHakket Hvitløk
½ finHakket rød cHili 

2 dl middagSriS

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

99
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Kjøttboller:
Ha sukker og 3 ss vann i en panne og kok det 
på høy temperatur til sukkeret karamel-
liseres, ca. 8 min. ta pannen bort fra varmen 
og rør inn 2 ss kaldt vann. bland kjøttdeigen 
med finhakket sjalottløk, fiskesaus, karamell-
sausen og pepper. Sett blandingen i kjøle-
skapet til marinering, ca. 1 time. 

form kjøttboller som trykkes lett flate. Stek 
dem på høy varme i solsikkeolje slik at de får 
en brun stekeskorpe. Senk varmen og la dem 
bli gjennomstekte.

Saus:
Skjær gulrot i syltynne skiver og vend skivene 
raskt i limejuice. bland ingrediensene til
sausen og ha i gulrot. 

kok nudlene etter anvisningen på pakken. 
Hell av vannet og skyll umiddelbart i kaldt 
vann for å kjøle nudlene ned. fordel nudlene  
i fire suppeskåler, hell over sausen og topp 
med kjøttboller, koriander og baby leaf.

KjøTTBoller:
1 SS brunt Sukker
3 + 2 SS vann
400 g kvernet deig av Svin
3 Sjalottløk
1 SS fiSkeSauS
nykvernet pepper

SauS:
1 gulrot
1 SS limejuice
2 SS fiSkeSauS
2 SS riSeddik
1 SS brunt Sukker
3 fedd Hvitløk
1 dl vann
1 rød cHili

1 pk riSnudler
koriander
1 poSe baby leaf, aSiatiSk

Klart på ca. 1,5 time 
(tilberedning 45 minutter)

Hanoistyle nudel-lykke! Dette er en Hanoi-spesialitet 
som er spesielt populær i store deler av det nordlige 
Vietnam. Lages med risnudler og grillet svinekjøtt,  
eller som her – med ekstra smakfulle kjøttboller.

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, fiskesaus,  

brunt sukker, riseddik og pepper.

2290

KverNeT deiG av SviN 9%
NordFjord

 400 g, kr 57,25 pr. kg

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

1 GULRoT (CA 100 G)
Kr 25,00 pr. beger, 1 kg

250 **

SJALoTTLØK
250 g, kr 12,50 pr. nett

1250

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

RISNUDLER
SANTA MARIA

250 g

1550

BABYLEAF  
ASIATISK

65 g

1500

nudler med  
kjøttboller – bún Cha

KoRIANDER
pr. potte (stor)

2000

Middag til 4*

00

KR 24,- Pr. Person

96
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Kjøttboller:
finhakk hvitløk, rødløk, koriander og chili. 
bland alle ingrediensene godt sammen med 
kjøttdeigen. form små kjøttboller og grill 
eller stek dem i en panne med litt 
solsikkeolje.

vietnamesisk råkost:
finhakk chili og korianderstilker. rør sukkeret 
ut i vannet slik at det løses opp. bland inn 
resten av ingrediensene. Smak evt. til 
dressingen med salt og vend den inn i 
råkosten.

chilimajones:
finhakk chili og press lime. visp eggeplommen 
mens du gradvis tilsetter solsikkeoljen i en 
tynn stråle til du har en glatt majones.  
tilsett chili og lime og smak til med salt.
varm baguettene etter anvisningen på 
pakningen. Smør på chilimajones, legg på 
råkost og kjøttboller og dryss rikelig med 
korianderblader på toppen.

Kokkens tips:
du kan også bruke kjøttdeig av kylling,  
storfe eller en blanding av svin og storfe.

KjøTTBoller:
400 g kvernet deig av Svin
2 fedd Hvitløk
½ rødløk
1 SS finHakket koriander
½ rød cHili
1 SS fiSkeSauS
1 SS maizena
1 tS Salt
nykvernet pepper

råKoST:
½ rød cHili
1 SS finHakkede 
korianderStilker
2 tS brunt Sukker
5 SS vann
5 SS riSeddik
1 SS fiSkeSauS
1 tS SeSamolje
1 poSe råkoSt med purre

chiliMajoNeS:
1 rød cHili
1 SS limejuice
1 eggeplomme
1 dl SolSikkeolje
Salt
1 pk minibaguetter

Vietnamesisk  
baguette – bánh mì 

En umiskjennelig del av den franske matarven – med 
vietnamesisk smakssignatur. Báhn Mì er den generelle 
betegnelsen på brød i Vietnam, men refererer som regel til den 
klassiske, franske baguetten introdusert under den hundreårige 
kolonitiden fra midten av 1800-tallet. 

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, fiskesaus,  
brunt sukker, maizena, riseddik, 

sesamolje, salt og pepper.

2290

KverNeT deiG av SviN 9%
NordFjord

 400 g, kr 57,25 pr. kg

RåKoST MED PURRE 
(250 G)

1500

MINIBAGUETTER 
FRANSKE

REMA 1000
6-pk

680

1 EGG FRITTGåENDE M/L,  
SoLVINGE

12-pk, kr 33,70

281 **

2 RØDE CHILI (CA 30 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

600 **

1 RØDLØK
3-pk, kr 15,00 pr. pk

500 **

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

Klart på ca. 40 minutter

Middag til 4*

00

UNDER KR 21,- Pr. Person

83
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2000



1 pk riSnudler
1 bokS reker
1 gulrot
1 pk riSpapir
koriander
rent fuktet 
kjøkkenHåndkle

HoiSin SauS
SWeet cHiliSauS

Klart på ca. 30 minutter

ferske vårruller  
– goi cuôn

Ny fredagsfavoritt? Goi cuôn er navnet på de vietnamesiske 
vårrullene som tilberedes uten fritering. De ferske ingrediensene 
legges på fuktet rispapir og pakkes i små ruller. Fantastisk, 
familievennlig fingermat! 

kok risnudlene som anvist på pakken og 
avkjøl raskt i kaldt vann. Sil av laken på 
rekene og kutt gulrot i tynne staver.
Skyll rispapiret under rennende kaldt vann  
og legg det på et fuktet kjøkkenhåndkle.  
legg på et tynt lag risnudler, reker, gulrot-
staver og friske korianderblader og stilker.  
rull sammen papiret. Se trinn-for-trinn  
bilder og beskrivelse på side 13.
Server vårrullene med hoisin saus og  
sweet chilisaus.

Kokkens tips:
varier gjerne ingrediensene i vårrullene, som 
f.eks med annet kjøtt, skalldyr, vårløk, agurk 
eller salat. nuóc châm er en vietnamesisk 
saus som passer veldig godt til friske 
vårruller, se oppskrift side 4.

Se filmer på rema.no FRA KJØKKENSKAPET:
Hoisin saus og sweet chilisaus.

2510

STore reKer i laKe
Godehav

 200 g, kr 125,50 pr. kg

1 GULRoT (CA 100 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

250 **

KoRIANDER
pr. potte (stor)

2000

RISNUDLER
SANTA MARIA

250 g

1550

VåRRULL WRAP
12x134 g

3500

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

99
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kok ris. 

Skrell og finsnitt ingefær og chili, bland med 
riseddik og olivenolje. vend det inn i spinaten.
Ha salt og pepper på fisken. bruk en veldig 
varm panne med litt solsikkeolje og stek 
fisken raskt. 

Ha fisken på toppen av spinatsalaten og ha på 
hoisin saus. Server med kokt ris.

Kokkens tips:
Server gjerne med koriander og lime.

Klart på ca. 25 minutter

500 g Strimlet lakSefilet
Salt og pepper

1 SS ingefær
1 rød cHili
½ SS riSeddik
1 SS olivenolje
200 g Spinat

4 SS HoiSin SauS

4 dl middagSriS

kok ris.

varm fiskekakene i en panne med litt olje. 
finhakk hvitløk og chili fra wokblandingen.  
Ha solsikkeolje i en varm panne og stek 
wokblandingen med hvitløk og chili. Ha på 
soyasaus og sesamfrø.

Server varme fiskekaker med wok grønnsaker, 
kokt ris, frisk lime og sweet chilisaus. 

retten blir glutenfri med glutenfri soyasaus.

575 g tHai fiSkekaker

1 fedd Hvitløk 
450 g pakSoi med cHili
1 SS SoyaSauS
1 SS SeSamfrø

4 dl middagSriS

1 lime
SWeet cHiliSauS

Klart på ca. 20 minutter

Laks asian styleThai fiskekaker med  
vietnamesisk wok

Middag til 4*

00

KR 23,- Pr. Person

92
Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

99
1 LIME (CA 95 G)

løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, sesamfrø, 

sweet chilisaus og soyasaus.

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, olivenolje, riseddik, 

hoisin saus, salt og pepper.

4600

Thai FiSKeKaKer
Godehav

575 g, kr 80,00 pr. kg

2 paKKer STriMleT 
laKSeFileT

Godehav
250 g pr. pk, kr 99,60 pr. kg

1 PoSE SPINAT, VASKET  
200 g

2500

2490
PR. PK

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
4 dl (360 g)

2 kg pk, kr 16,50

297 **

1 PK INGEFÆR
100 g

1750

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

HVERDAGSMIDDAGER HVERDAGSMIDDAGER

PRESENTERT AV 

terje ness
PRESENTERT AV 

terje ness
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PAKSoI MED CHILI
450 g

3800

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
4 dl (360 g)

2 kg pk, kr 16,50

297 **



retten blir glutenfri med glutenfritt  
alternativ til pitabrød.

varm pitabrød etter anvisningen på pakken.
del alle tomatene i grove biter og stek de i 
varm panne med olivenolje, ca. 5 minutter.  
Ha i sukker, finhakket chili, rødløk og hvitløk 
og stek videre i et par minutter. Ha i  
hermetiske tomater og balsamico eddik  
og kok i 7 minutter. 
kjør suppen i blender til en glatt og fin 
konsistens. Smak til med salt og pepper, og 
evt. litt balsamico etter smak.
Server med noen dråper olivenolje, strimlet 
frisk basilikum og varme pitabrød.

Kokkens tips:
Server gjerne med guacamole.

Klart på ca. 40 minutter

1 pk cHerrytomater
4 tomater

1 tS Sukker
1 rød cHili
1 rødløk
3 fedd Hvitløk
1 bokS Hakkede tomater
1 SS balSamico eddik
Salt og pepper

2 SS olivenolje 
baSilikum
pitabrød

900 g rå kyllinglår
2 SS SolSikkeolje
Salt og pepper
1 fedd Hvitløk

KiMchi Slaw:
1 poSe råkoSt med purre
50 g ingefær
1 rød cHili
2 SS riSeddik
1 SS Sukker
2 SS SeSamfrø

4 dl middagSriS

Klart på ca. 45 minutter

roasted  
tomatosoup

kyllinglår med  
kimchi slaw

Middag til 4*

00

UNDER KR 24,- Pr. Person

93
Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

98

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, riseddik, sukker,  

hvitløk, sesamfrø, salt og pepper.

FRA KJØKKENSKAPET:
olivenolje, balsamico eddik,  

hvitløk, sukker, salt og pepper.

5400

KYlliNGlår FerSK
SolviNGe

 900 g, kr 60,00 pr. kg
cherrYToMaTer

300 g pr. pk, kr 22,00

BASILIKUM
pr. potte (stor)

2500

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
4 dl (360 g)

2 kg pk, kr 16,50

297 **

1 PK INGEFÆR
100 g

1750

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

2200

4 ToMATER (CA 440 G)
løsvekt, kr 29,50 pr. kg

1298

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

1 RØDLØK
3-pk, kr 15,00 pr. pk

500 **

HAKKEDE ToMATER, REMA 1000
400 g

480

PITABRØD, HATTING
6-pk

2430

1 PoSE RåKoST  
MED PURRE  

250 g

1500

kok ris. gni solsikkeolje, salt og pepper på 
kyllinglårene og stek de sammen med et helt 
knust hvitløksfedd i varm panne i ca. 25 min. 
Sjekk at kyllinglårene er gjennomstekte ved å 
stikke kniven inn i beinet, hvis kraften er klar 
er kyllingen ferdig stekt. Hvis den er blodig 
trenger kyllingen litt lenger tid i pannen.

Kimchi slaw:
Skrell og skjær ingefær og chili i fine strimler 
og bland det med riseddik, sukker og sesam-
frø. bland inn råkosten og la det marinere i  
ca. 10 min. ta grønnsakene ut av marinaden 
og bland marinaden med stekesjy fra 
kyllingen og server det som saus ved siden av. 

Server kyllinglår med kimchi slaw og kokt ris.

Kokkens tips:
Server gjerne med frisk koriander.

HVERDAGSMIDDAGER HVERDAGSMIDDAGER

PRESENTERT AV 

terje ness
PRESENTERT AV 

terje ness
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CHERRYToMATER
beger, 300 g

2200

finhakk hvitløk og chili, grovhakk mandler og 
ansjos (med sjy). del cherrytomatene i to og 
rasp nesten all parmesanen. bland alt med 
olivenolje og balsamico eddik. 

kok pasta al dente i rikelig med saltet vann. 
Hell av vannet og bland alt sammen. Server 
pasta med frisk basilikum og resten av 
parmesanen på toppen.

Klart på ca. 25 minutter

2 fedd Hvitløk
1 rød cHili
50 g mandler
1 bokS anSjoS
1 pk cHerrytomater
½ pk parmeSan
1 dl olivenolje
2 SS balSamico eddik

500 g penne
Salt

baSilikum

kok poteter.

fres løk, eple og karri noen minutter i smøret. 
dryss på hvetemelet og bland godt. Spe med 
kraft fra fiskebollene og kok i 10 minutter. 
tilsett melk og fløte og la sausen trekke i 5 
minutter. Smak til med salt og pepper og ha  
i fiskebollene. la de bli varme.

Skrell og skjær gulrot i fine strimler, bland 
med saften av lime, olivenolje, salt og pepper. 
Server fiskeboller og saus med kokte poteter 
og råkost.

Kokkens tips:
bland gjerne litt frisk koriander inn i råkosten.

500 g fiSkeboller

SauS:
2 SS Hakket løk 
2 SS Hakket rødt eple
1 ½ tS karri
2 SS Smør
2 SS Hvetemel
fiSkekraft fra pakken med 
fiSkeboller
2 dl melk
½ dl fløte
Salt og pepper

3 gulrøtter
1 lime
1 SS olivenolje
Salt og pepper

400 g poteter

Klart på ca. 40 minutter

penne pasta med  
cherrytomater  
og ansjos

fiskeboller med  
eple og karri

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

99
Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- Pr. Person

97

FRA KJØKKENSKAPET:
olivenolje, smør, hvetemel, karri, 

salt og pepper.

FRA KJØKKENSKAPET:
olivenolje, balsamico eddik,  

hvitløk og salt.

4520

FiSKeBoller 60% FiSK 
Godehav

500 g, kr 90,40 pr. kg

aNSjoSFileTer,
BjellaNdS

55 g

KREMFLØTE, TINE
3 dl, kr 67,33 pr. l

2020 

2 DL HELMELK
TINE

kr 15,90 pr. l

636 **

1/2 PK PARMIGIANo REGGIANo
CASTELLI (PARMESAN)

kr 42,60 pr. pk, 125 g

2130 **

50 G MANDLER, REMA 1000
kr 28,50 pr. pk, 250 g

570 **

PENNE, REMA 1000
500 g

330

1 LØK
4-pk, kr 19,00 pr. pk

475 **

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

BASILIKUM
pr. potte (stor)

2500

3 GULRØTTER (CA 300 G)
Kr 25,00 pr. beger, 1 kg

750 **

1 RØDT EPLE  
(CA 160 G)

løsvekt,  
kr 24,00 pr. kg

384

400 G PoTETER
løsvekt, kr 16,00 pr. kg

640

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

1580

retten blir glutenfri med glutenfri pasta.

HVERDAGSMIDDAGER HVERDAGSMIDDAGER

PRESENTERT AV 

terje ness
PRESENTERT AV 

terje ness
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Vietnam-nam! Mørt, saftig og med mye god smak – 
svinenakke er et ypperlig utgangspunkt for en god middag. 
Her får den et ekstra smaksløft fra fantastiske smakskombinasjoner.

Klart på ca. 1,5 time

1 pk Svinenakke uten ben
Salt og pepper
SolSikkeolje
2 SS Smør

4 dl middagSriS

MaNGoSalaT:
2 mango
1 SS finHakket koriander
1 rød cHili
1 lime

woK:
300 g pakSoi
1 SS finHakket ingefær
2 fedd Hvitløk
3 Sjalottløk
1 gulrot
1 SS HoiSin SauS
Salt og kajennepepper

Svinenakke med 
wok og mangosalat

Middag til 4*

00

under KR 52,- Pr. Person

206 MANGo 2-PK
spisemoden

3900

SJALoTTLØK
kr 12,50 pr. nett, 

250 g

1250

krydre svinenakken med salt og pepper. brun den 
i en panne med solsikkeolje og senk varmen. Ha i 
smør. Sett et steketermometer i svinenakken og 
stek den ferdig i pannen med lokk. øs stekesjyen 
over kjøttet flere ganger underveis. Svinenakken 
er ferdig når steketermometeret viser 68˚c.  
ta det av varmen og la kjøttet hvile i sjyen. 

kok ris etter anvisningen på pakningen.

Skrell og skjær mango i biter. bland med 
finhakket koriander og chili. vend salaten i 
limejuice.

kutt paksoi i fire på langs. Skrell og finhakk 
ingefær, hvitløk og sjalottløk. kutt gulrot  
i tynne staver. varm opp solsikkeolje i en wok 
eller en stekepanne med høye kanter. Ha i hvitløk, 
sjalottløk og ingefær. fres raskt og ha i paksoi. 
Wok raskt og ha i gulrot. Hell over hoisin saus  
og stekesjyen fra kjøttet. Smak til med salt og 
kajennepepper.

Skjær kjøttet i tynne skiver og server med wok, 
mangosalat og kokt ris. 

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 

pr. kg

413

MIDDAGSRIS
REMA 1000 
4 dl (360 g)

2 kg pk, kr 16,50

297 **

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00 pr. pk

300 **

PAKSoI
(CA 300 G)

2700

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, smør, hoisin saus,  

hvitløk, salt, pepper og 
kajennepepper.

7740

SviNeNaKKe uTeN BeN
NordFjord

ca 600 g pr. pk,  
kr 129,00 pr. kg

1 GULRoT (CA 100 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

250 **

KoRIANDER
pr. potte (stor)

2000

1 PK INGEFÆR
100 g

1750

retten blir melkefri uten smør.
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RISNUDLER
SANTA MARIA

250 g

1550

1 LIME (CA 95 G)
løsvekt, kr 43,50 pr. kg

413

1 LØK
4-pk, kr 19,00 pr. pk

475 **

BØNNESPIRER
REMA 1000

425 g

1190

VåRLØK (CA 150 G)

1900

1 RØD CHILI (CA 15 G)
75 g pr. pk, kr 15,00

300 **

KoRIANDER
pr. potte, (stor)

2000

1 PK INGEFÆR
100 g

1750

Klart på ca. 30 minutter

del løken i to og kutt den i skiver. Skrell og 
kutt hvitløk og ingefær i skiver og skjær en 
halv chili i fine ringer. tørk av sitrongresset, 
del i to og bank stilkene godt. varm opp ca 
3 ss solsikkeolje i en kjele og fres løken til 
den er blank. tilsett muskat, ingefær, chili, 
sitrongress og hvitløksfedd og fres videre i 
ett minutts tid. legg i buljongterningene og 
kanelstang og hell over kaldt vann. kok opp 
og la buljongen trekke i ca. 5 minutter. 
Smak evt. til suppen med fiskesaus.

kok risnudler og skjær kjøttet i tynne skiver. 
Ha kokte risnudler i en bolle med bønne-
spirer, finsnittet vårløk, koriander og tynne 
skiver med kjøtt. Hell rykende varm kraft 
over og la kjøttet trekke i kraften mens du 
legger i ønsket garnityr. press limesaft over 
suppen og dryss over frisk koriander og evt. 
finhakket chili.

KraFT:
1 løk 
4 fedd Hvitløk 
1 bit ingefær 
½ rød cHili 
1 SitrongreSS 
1 klype muSkat 
3 kjøttbuljongterninger 
1 kanelStang (kan SløyfeS) 
1 liter vann  
evt. fiSkeSauS

Suppe:
riSnudler  
600 g ytrefilet
bønneSpirer
vårløk
koriander
1 lime
½ rød cHili

phố – nudelsuppe 
med ytrefilet

Middag til 4*

00

under KR 85,- Pr. Person

338

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, kjøttbuljong,  

hel kanel, fiskesaus og muskat.

paMpaS YTreFileT
reMa 1000

ca 850 g pr. pk,  
kr 269,00 pr. kg

22865

Phở  uttales "fa" og er en nord-
vietnamesisk spesialitet og street 
food-favoritt. Vanligvis blir kraften kokt  
på okse- eller kyllingbein – vår Phở er  
en litt forenklet variant som allikevel 
smaker fantastisk!

SITRoNGRESS
50 g

1300

Se filmer på rema.no
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BIOLA BLåBæRDRIKK 
Tine 

1 liter

BIOLA BRINGEBæRDRIKK 
Tine 

1 liter

2810 2890

Få MAKS uT Av HvER 
TRENINGSØKT

1980

2980

2140

når du trener er kroppen avhengig av riktig 
næring for å yte sitt beste. i samarbeid med 

Toppidrettssenteret har vi utviklet yT  
– en serie treningsmat og -drikke tilpasset 
kroppens behov før, under og etter trening.
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Pølser med hjemmelaget  
kålrotstappe og brokkoli  
– enkel og god middag.

1990
pr. pk

wIENERPØLSER 
nordfjord

500 g, kr 39,80 pr. kg

KJØTTPØLSER 
nordfjord

600 g, kr 33,17 pr. kg

kjære kunder og 
matentusiaster!
Det er 4 år siden vi satte i gang  
med Middag til under hundrelappen.  
På den tiden var jeg ikke klar over  
hvilken suksess jeg skulle få ta del i. 
Siden den gang har det blitt mange 
hundre oppskrifter både til fest og  
til kvardags.

for meg har dette vært en eventyrlig 
reise i møte med kokker, kjøpmenn og 
produsenter. jeg har blitt inspirert og 
motivert av entusiasmen og pågangs-
motet til rema 1000. det å kunne bidra 
med kunnskap for å løfte kvaliteten på 
råvarene og utvikle oppskrifter som har 
blitt delt ut til hundretusener av nord-
menn gjør meg ydmyk og glad. Vi har  
hatt et enkelt mål med oppskriftene,  
og det er å spre matglede. jeg håper  
du som kunde har blitt inspirert til å lage 
gode middager, med topp råvarer til en 
kjempegod pris. at det er bocuse d'or 
norge som nå overtar stafettpinnen for  
å heve kvaliteten til et enda høyere nivå 
er rett og slett fantastisk –  så lykke til 
dere og nyt reisen!

Hjertelig hilsen

etter fire år som vår egen mester-
kokk og en av våre viktigste 
samarbeidspartnere i arbeidet for å 
løfte kvaliteten på både råvarer og 
middagsoppskrifter til nye høyder, 

skiller rema 1000 og erling Sundal 
lag for denne gang. rema 1000 
takker erling for fire fantastiske  
år og ønsker han lykke til med  
nye prosjekter!

1000 Takk!
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«Tusen takk til dere 
alle som har brukt 

oppskriftene!»



se trinn-for-trinn-filmer på rema.no
følg Terje ness i Vietnam:

Oppskriftene er gjort «Fri For» 
i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet.

Hos REMA 1000 finner du 
produkter fri for 
gluten og/eller melk

Se etter fri for - merket på oppskriftene


