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Fersk skrei
på REMA 1000!
Favorittråvare:

fennikel

terje ness:

«Lær de grunnleggende
smakskombinasjonene»

Ørjan Johannessen er den yngste av
kokkene i Bocuse d’Or Norge. Han
vant den europeiske finalen av Bocuse
d’Or, og fikk pris for beste fiskerett i
den internasjonale hovedfinalen i 2013.

Odd Ivar Solvold er Norges mestvinnende konkurransekokk. Han har
blant annet vunnet Norgesmesterskapet i kokkekunst tre ganger, og vant
Bocuse d’Bronze i 1997.

Terje Ness vant Bocuse d’Or i 1999,
og er den eneste norske kokken som
har drevet mer enn en restaurant fram
til stjerne i Guide Michelin. Eier og
driver Oro Restaurant i Oslo.

Bent Stiansen vant Bocuse d’Or i 1993.
Han har utgitt en rekke kokebøker
som har fått stor utbredelse. Stiansen
eier og driver Statholdergaarden som
har en stjerne i Guide Michelin.

NORSKE KOKKESTJERNER
HJELPER DEG MED HELGEMIDDAGENE

REMA 1000 samarbeider med Bocuse d’Or Norge og flere av Norges største kokkestjerner for å gi deg
inspirasjonen og hjelpen du trenger når du vil imponere gjestene dine.
I dette magasinet møter du blant annet verdensmester Terje Ness. Terje er den eneste norske kokken
som har drevet mer enn en restaurant fram til stjerne i Guide Michelin. I dag eier og driver han
Oro Restaurant i Oslo, og han vil også være kjent for mange fra Barnas Restaurant på NRK.
Skrei er en fantastisk råvare, og nå kan vi for første gang tilby skrei i landets REMA 1000-butikker.
Dette markerer vi ved nærmest å lage en temautgave med skrei i hovedrollen. Flere av menyene inneholder
retter med skrei, og Ørjan Johannessen forteller hva som gjør skreien så spesiell.
Målet vårt er å spre matkunnskap og at du skal lykkes når du har tid og lyst til å legge litt ekstra i matlagingen.
Og at resultatet skal bli så bra at både du og gjestene dine blir lykkelige.
IKKE SPAR PÅ HELGEKOSEN – SPAR PENGER

mesterkokkene er med deg i butikken
– og på kjøkkenet
Samme innhold på alle flater
Med nye Middagsplanleggeren™ har du både «Helg»
og «Middag til familien for under hundrelappen»
tilgjengelig der du er. Last ned Middagsplanleggeren™
via App Store eller bruk rema.no som webapp på PC,
nettbrett og smarttelefon.

«Den vanligste feilen de fleste gjør når de skal ha gjester,
er at de kjøper alt for mye råvarer.
Planlegger du middagsinnkjøpene sparer du både tid og penger!»

rema.no

Odd Ivar Solvold, Bocuse d’Or Norge
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Ikon med bakgrunn

Når du ser dette ikonet er det bare å trekke det
ned i kalenderen, nederst i skjermbildet,
for å få en komplett handleliste.

LA deg inspirere av
alle menyene

Mesterkokkene har komponert en
rekke smakfulle menyer med en
mengde ulike råvarer. Velg den som
virker mest fristende.

velg meny

Når du har valgt meny får du opp
rettene den består av. Velg antall
gjester, og dra menyen ned på ønsket
dag i kalenderen.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

få handleliste

Du vil da få opp en komplett
handleliste som du kan justere og
eventuelt dele med den som skal
i butikken.

slik gjør du det
– trinn for trinn

Når du skal lage rettene,
ekspanderer du dem i skjermbildet
og følger forklaringene. Bilder viser
hva du skal gjøre – trinn for trinn.

Få kokkenes
beste tips

Få basiskunnskaper og lær de mest
grunnleggende teknikkene sammen
med mesterkokkene.
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terje n ess kjø kken :

DET ER IKKE UTSTYRET DET KOMMER AN PÅ!
Hvorfor begynte du å kokkelere?
Jeg hadde en bestemor som var en ekte bondekjerring
og som inspirerte meg fra jeg var 6 år. Hun saftet, syltet,
la ned fisk , slaktet kjøtt, laget skinker og holdt på – året
rundt. Og alt hun laget smakte godt.
Dessuten er moren min kokk. Og kanskje var det derfor
jeg heller laget mat hos naboen. Der fikk jeg mye mer
skryt enn hjemme – og så slapp jeg å ta oppvasken
etterpå!
Jeg begynte å jobbe på den lokale kafeen da jeg var
13, og jobbet også på en burgersjappe før jeg begynte
på kokkeskole, hvor jeg havnet i klasse med 12 jenter.
Etterpå gikk jeg to år i lære hos Frode Aga på Sunnfjord
Hotell. Men det var først da jeg begynte på Bagatelle –
etter diverse jobber i inn- og utland – at jeg begynte å
konkurrere.
Terje Ness vant Bocuse d’Or i 1999, og er den eneste norske
kokken som har drevet mer enn én restaurant fram til stjerne
i Guide Michelin.
Terje Ness er opprinnelig fra Førde, og gikk i lære ved Sunnfjord Hotell. Han hadde en sentral posisjon på Bagatelle der
han jobbet sammen med Eyvind Hellstrøm fra 1994 til 2000
og var kjøkkensjef fra 1997. Han ble Årets kokk i 1997, og som
en følge av denne tittelen representerte han Norge i Bocuse
d’Or i 1999 – som han vant. Han ble årets kjøkkensjef i 2000.
I 2000 startet Ness Oro i Tordenskiolds gate i Oslo, og fikk en
stjerne i Michelinguiden allerede i 2001. Han forlot Oro i 2004
og startet i 2005 Haga restaurant på Haga Golfpark i Bærum.
Haga Restaurant fikk det påfølgende året en stjerne i Michelinguiden. I 2009 tok han over Oro på nytt, og i dag er det Oro som
får det meste av Terje Ness’ oppmerksomhet.

SIDE 6

REMA 1000 HELG 2014

Spesialitet eller signaturrett?
Av og til tar jeg på meg oppdrag hjemme hos relativt velstående folk. Og da er det den samme retten alle ønsker
at jeg skal lage: Pasta med hvite trøfler eller kaviar.
Det er så enkelt som det kan bli – en magisk og kostbar
råvare får bære hele retten.
Slik gjør du det: Begynn med å lage en beurre monté
ved å koke opp litt vann og røre inn små smørterninger
til du får sausekonsistens. Det er viktig at det ikke koker.
Kok så pastaen, slå av vannet og la den renne godt av seg.
Bland deretter inn beurre monté, revet parmesan og smak
til med salt og pepper. Legg pastaen fint på tallerken med
kaviar eller trøfler på toppen.
Denne sausen kan selvfølgelig også brukes dersom du vil
lage en pastarett med fisk eller skalldyr i stedet for trøfler.

Mitt ttredskap

favori

THERMOMIX
Thermomix er et fantastisk kjøkkenredskap som både veier,
moser og varmebehandler i en og samme beholder! Den er
uovertruffen dersom du har små barn, fordi du da på aller
enkleste måte kan lage grøt og smoothies som er mye bedre
og sunnere enn alt annet. Med Thermomixen er også godt å
ha på et profesjonelt kjøkken. Jeg bruker den til å lage
sauser, puréer og supper på Oro; jeg putter alle ingredienser
i beholderen og så lager maten seg selv – uten at jeg må
bruke komfyren. Det er ren magi!

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

allt id i mi t t kjØKKENska p
Soyasaus, olivenolje, solsikkeolje, meierismør, sitron,
pasta, hvitløk, frosne grønne erter.

Mine beste tips!
Lær det grunnleggende først!

Bruk oppskrifter og lær å lage husmannskost som
kjøttkaker, frikasséer, fårikål etc. Lær grunnleggende
varmebehandling av fisk, kjøtt og grønnsaker – både
koking og steking – før du begynner med fancy
maskiner og råvarer.

lær de grunnleggende
smakskombinasjonene!

Du må skjønne grunnsmakene – salt, surt, søtt og
bittert, for å være i stand til å smake til en saus.
Og dette krever trening! Men du kan også lese deg til
mye, for det finnes mange klassiske smakskombinasjoner – og du trenger ikke å finne opp hjulet
på nytt. Det å få en følelse for hvordan sitrus, eddik
og vin kan tilføre syrlighet til en saus er noe av det
viktigste du kan lære.

bruk tid på kjøkkenet!

Når du har lært det elementære, kan du gjerne gå til
anskaffelse av fine maskiner, kniver, komfyrer etc.
Og bruke flottere råvarer. Men det viktigste er at du
bruker tid på kjøkkenet, jobber med fisk og kjøtt, lærer
deg å filetere. Da kan du også eksperimentere med
varmebehandlingen, steke lenge
på lavere temperatur,
intervallsteke etc.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Terjes favori
ttsaus

MARCO POLO
1 ss honning
1 sjalottløk
2 fedd hvitlø
k
1 ts hakket
chili
1 ts hakket
ingefær
1/4 fennikel
1 ss sherryed
dik
2 hele stjern
eanis
1/2 kanelSTANG
4 nellikSPIKER
1 ts karripul
ver
4 dl hønsebul
jong
4 dl oksebulj
ong
30 g usaltet
smør

MIN Favorittråvare:

fennikel
Fennikel har en dyp flott smak av anis og lakris.
Den smaker spesielt godt til fisk, men egner seg
også ypperlig til kjøtt, rene vegetarretter
– og desserter. Den kan brukes
rå i salater, bakes i ovn, moses
til puré og bidra med god
smak i supper.

Varm honning
i en kasserol
le og ha i
finhakket løk,
hvitløk, chil
i, ingefær og
fennikel. Ti
lsett sherry
eddik og la
dampe ut. Ha
det
i tørket kryd
der og bland
Tilsett bulj
godt.
ong og la de
t koke inn ti
mengde. Sil
l halv
sausen og rø
r
inn terninge
kaldt, usalte
r av
t smør.
Denne retten
passer godt
til kjøttret
og spesielt
ter,
vilt. Perfek
t til due!

Denne sausen laget Terje Ness da han
vant Bocuse d’Or.
Hvis du ikke får tak i alle ingrediensene, kan du fint
bytte ut f.eks. sherryeddik med annen type eddik,
krydder kan droppes eller du kan smake til med det du
har. Usaltet smør kan erstattes med vanlig meierismør.
Sausen blir god – uansett!
REMA 1000 HELG 2014
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En japansk klassiker til forrett, selve høvdingen i torskefamilien til hovedrett
og en varm drikk til dessert – dette er stasjonene i denne vintermenyen.
Selv om det er mange elementer som skal lages, er menyen enkel å få til.
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F O RRETT

:

TEMPURAREKER med
Ichutney
IL
H
C
G
O
plomme
E R ST E K T
P
P
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G
O
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N
N
HO
RÉ
U
P
T
O
R
L
U
G
D
E
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I
SKRE
H O V EDRETT

:

DESSERT:

med
varm sjokolade
kardemommekrem
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

F ORRETT:

TEMPURAreker MED PLOMME- OG CHILICHUTNEY
til

4 personer

40 skipperreker
3 ss hvetemel
2 ss maizena
1 ts bakepulver
1 dl kaldt vann
1-2 ss hvetemel
2 plommer
1 ss brunt sukker/evt. vanlig sukker
2 ss eddik
1/4 rød chili
1 dl eplejuice

Kokkens tips:

Tempurarø
ren kan la
ges
tidlig sam
me dag, m
en ikke
dagen i fo
rveien. Da
mister
bakepulver
et sin effe
kt.

Slik gjør du:
Kutt plommene i biter og ha dem i en kjele med sukker,
eddik, finhakket chili og eplejuice. Dekk med lokk og
småkok i 5 minutter. Ta av lokket og kok det inn til
kompott. Rør godt med visp hele tiden. Avkjøl.
Rens rekene. Bland sammen 3 ss hvetemel og 2 ss maizena
med bakepulver og vann. Røren skal ha konsistens som
tynn pannekakerøre. Vend rekene i hvetemel og rist godt av.
Dypp dem i røren og friter i 30 sekunder ved 170 grader.
Server de friterte rekene med plomme- og chilichutney og
gjerne strimlet vårløk og chili.

133

80

PR. KG

skipperreker, fryst
kr 133,80 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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hovedre t t:

HONNING- OG PEPPERSTEKT SKREI
MED GULROTPURÉ
til

4 personer

Slik gjør du:

700 g skrei med skinn
1 ts salt
3 ss solsikkeolje
1 ss smør
1 ts honning
1 ts knust sort pepper

Del skreien i fire stykker. Salt den og la den trekke i
15 minutter.

1 fennikel
1 grønt eple, f.eks. Granny Smith
4 ss olivenolje
1 ts knuste fennikelfrø (kan sløyfes)
salt og pepper
Gulrotpuré:
4 gulrøtter
2 ss smør
salt
Eplesaus:
6 dl eplejuice
½ dl hvitvinseddik
½ sjalottløk
2 ss smør
salt
gressløk

99

Kokkens tips:

Det er vikt
igst å tørr
salte
skrei før b
earbeiding
ettersom
den er gan
ske løs
i fiskekjøtt
et. Saltet
gjør den
fastere i fi
sken rett o
g slett.

Finhøvle fennikelen og finstrimle eplet. Varm opp
olivenolje og stek fennikelen raskt. Tilsett eple og
fennikelfrø, smak til med salt og pepper. Ferdig på ca.
1 minutt. Fennikelen skal kun falle sammen.
Kok gulrøtter i usaltet vann til de er møre. Sil av vannet
og kjør i blender med smør til en glatt krem og smak til
med salt.
Kok opp eplejuice og hvitvinseddik med finhakket
sjalottløk. Kok eplesausen ned til 1/3. Sil av og rør inn
smøret. Smak til med salt og tilsett rikelig med finkuttet
gressløk.
Ha solsikkeolje i en stekepanne, varm opp til middels
varme, og stek skreien med skinnsiden ned til nesten
gjennomstekt.
Tilsett smøret og snu fiskestykkene.
Øs over stekefettet. Pensle forsiktig skinnet med honning
og dryss over grovknust sort pepper.
Server honning- og pepperstekt skrei med fennikel,
gulrotpuré og eplesaus.

00

PR. KG

FERSK SKREI

Helside med skinn
Norway Seafoods
kr 99,00 pr. kg
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Tilgang med forbehold om fiskelykke.
Kan variere fra butikk til butikk.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

VARM SJOKOLADE MED KARDEMOMMEKREM
til

4 personer

6 dl melk
2 dl fløte
2 ss honning
240 g 70% sjokolade (evt. kokesjokolade)
2 dl fløte
1 ts malt kardemomme
1 skive loff uten skorpe
1 ss smør
1 ss sukker

Kokkens tips:

Som et alt
ernativ til
krutonger
kan du gje
,
rne bruke
grovknuste pep
perkaker el
ler
andre god
e kjeks.

Slik gjør du:
Kok opp melk, fløte og honning og rør inn sjokolade i biter.
Kjør den gjerne opp med stavmikser.
Pisk fløten med kardemomme til en lett og myk krem.
Kutt loffskiven i 1 cm store terninger. Stek i smør og
sukker til de er gylne og sprø.
Server sjokoladen i store kopper med kardemommekremtopp og krutonger og gjerne litt revet sjokolade.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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Den smaksrike suppen og luksusburgeren til hovedrett lager seg nesten selv.
Det er sjokoladedesserten som tar mest tid, og det lønner seg
å lage denne før gjestene kommer.

5
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RE TT ER

RE TT ER

F O RRETT

:

uccino
sellerirotcapp
med reker
:

tomatmed
rger
u
b
ham
og mangosalsa
H O V EDRETT

DESSERT:

med
sjokolade-delice
ananas i pepperkaramell
SIDE 12
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

sellerirotcappuccino med reker
til

4 personer

200 g sellerirot
2 sjalottløk
1 ss smør
8 dl grønnsakskraft (vann + buljongterning)
2 dl kremfløte
salt
sitron
1 skive loff
1 ss smør
2 ss olivenolje
200 g skipperreker med skall
1 ss finkuttet gressløk

Kokkens tips:

Rekene bli
r bedre og
saftigere
om du tiner
dem langso
mt
i kjøleskap
: Legg de
fryste
rekene på
en rist elle
r i en
salatslyng
e, slik at va
nnet
renner av,
og la dem
tine
12-16 tim
er avheng
ig av
mengde o
g størrelse
.

Slik gjør du:
Kutt sellerirot i terninger og hakk sjalottløk. Fres det godt
i smør uten at det tar farge. Tilsett grønnsakskraft og fløte,
kok i ca. 10 minutter. Kjør i blender eller med stavmikser
og smak til med salt og litt presset sitron.
Som alternativ til sellerirot kan alle hvite rotgrønnsaker
brukes. Jordskokker, persillerot, pastinakk osv.
Skjær loffskiven i terninger og stek dem gylne og sprø i
smør og olivenolje.
Rens rekene.
Fordel suppen i store kopper og topp med krutonger
og rensede reker. Server med finkuttet gressløk.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

133

80

PR. KG

skipperreker, fryst
kr 133,80 pr. kg

REMA 1000 HELG 2014

SIDE 13

hovedre t t:

hamburger med tomat- og mangosalsa
til

4 personer
Dekk med plastfilm og romtemperer. Bland godt ved
servering.

4 hamburgere
Maldonsalt
grovkvernet pepper
2 ss solsikkeolje

Skrell agurken og strimle den med en rotskreller til lange
bånd. Bland med yoghurt og revet hvitløk. Smak til med
salt og pepper.

2 gul løk
4 ss olivenolje
1 ss persille, finkuttet

Rens tomatene for kjerne og kutt i små terninger. Bland
med finkuttet vårløk, mango i terninger, finhakket chili
og olivenolje. Smak til med presset sitron, Maldonsalt og
grovkvernet pepper.

1 slangeagurk
2 ss gresk yoghurt
1 fedd hvitløk
salt og pepper
2 tomater
1 vårløk
1/2 mango
1/2 rød chili
3 ss olivenolje
1/4 sitron
1 klype Maldonsalt
grovkvernet pepper

Topp hamburgerne med stekt løk og server tomat- og
mangosalsa og agurksalat til.

Kokkens tips:

Solsikkeo
lje egner se
g veldig
godt til stek
ing. Den tå
ler
høye temp
eraturer b
edre enn
eksempel
vis oliveno
lje, og gir
derfor rask
ere en bru
n og
sprø stekeh
inne.

Slik gjør du:
Hamburgerne krydres godt med Maldonsalt og grovkvernet sort pepper. Brunes godt i solsikkeolje og
etterstekes i ovn ved 160°C i ca. 6 minutter.
Med en rosa kjerne blir burgeren ekstra saftig.
Ta ut og la hvile i et par minutter.
Skjær løk i cm-tykke skiver og legg dem på stekebrett
med olivenolje. Stek i ovn ved 190°C i ca. 20 minutter.
Ta ut av ovnen og legg i en bolle.
SIDE 14
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42

70

hamburger

Nordfjord
360 g, kr 118,61 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

sjokolade-delice med ananas i pepperkaramell
til

4 personer

280 g sukker
1 dl vann
4 egg

Delice betyr
saliggjørende glede!

325 g 70% sjokolade (evt. kokesjokolade)
185 g smør
4 ss sukker
1 ts grovknust sort pepper
1/2 ananas i terninger
saften av 1/2 sitron

Kokkens tips:

Pisk samm
en rømme
og
melis. Skj
ær opp ka
ken og
server hve
rt kakestyk
ke med
en skje rø
mme.

Slik gjør du:
Sukker og vann kokes i 2 minutter. Visp eggene til eggedosis og hell i den varme sukkerlaken. Rør sammen.
Smelt sjokolade og smør forsiktig i varmt vannbad.
Rør sammen og bland massen med eggedosisen.
Fyll blandingen i en 20 cm springform. Sett formen i en
langpanne og stek ved 120°C i 30 minutter. Ta ut og kjøl
helt ned i kjøleskap.
Smelt sukkeret i en kjele på svak varme til det blir lys
karamell. Ikke rør i sukkeret før det har begynt å smelte.
Ha i sort pepper og ananas i terninger. Bland godt og
karamelliser ananasen mens du rører hele tiden.
Tilsett presset sitron og bland godt.
Kok til sausen tykner lett.
Fordel den karamelliserte ananasen over kaken og server.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

ANANAS:

Ananas kommer opprinnelig fra Sør- og Mellom-Amerika. Dette er også det eneste området der
planten vokser vilt. Ananasplanten kom til Europa med Columbus, og er i dag en av verdens mest
solgte frukter. Ananasens særegne kombinasjon av sødme og syrlighet gjør den svært anvendelig
i matlagingen; den tilfører balanse til både middags- og dessertretter. Ananas er kalorifattig,
en god kilde til C-vitaminer og svært rik på antioksidanter.

REMA 1000 HELG 2014
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Både forrett og hovedrett byr på asiatiske smaker. Lakseretten er inspirert av
det moderne japanske kjøkkenet, kyllingretten av det indiske. Hovedrett og dessert
tar litt tid å lage, og bør forberedes før gjestene kommer.
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F O RRETT

:

SA L M A L A K S
I VARM SOYASAUS
:

ET
UBB
R
Y
R
R
U
C
T
K
A
OV N S B
L ANDKYLLING
H O V EDRETT

DESSERT:

EPLE-CRUMBLE L
EL
MED FLØTEKARAM
SIDE 16
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

salmalaks i varm soyasaus
til

4 personer

240 g salmalaks
1 sjalottløk
1/4 rød chili
1 dl olivenolje
4 stilker koriander
6 ss soyasaus
50 g vårløk, finsnittet
4 reddiker

Kokkens tips:

Oppbevar
finkuttet re
ddik i
kaldt vann
dersom du
ikke
skal server
e med en
gang.

Slik gjør du:
Kutt salmalaksen i 5 mm tykke skiver og legg flatt
utover på tallerkener. Ca. 6 skiver til hver porsjon.
Finkuttet sjalottløk og chili varmes opp i olivenolje.
Kok i 10 sekunder. Tilsett finkuttet koriander og soyasaus.
Hell sausen direkte over fisken på hver tallerken.
Topp med finsnittet vårløk og finstrimlet reddik.

219

00
PR. KG

salmalaks
kr 219,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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hovedre t t:

ovnsbakt curryrubbet landkylling
til

4 personer

1 hel landkylling
Krydderblanding:
1 ts malt koriander
1/2 ts malt spisskummen
1/2 ts kajennepepper
1/2 dl solsikkeolje
½ ts salt
kvernet sort pepper
2 gule løk
4 gulrøtter
4 persillerøtter
16 fedd hvitløk med skall
12 små amandine poteter
6 dl hønsebuljong (vann + BULJONGterning)
skall av 1 sitron
persille
yoghurt naturell

Slik gjør du:

Skjær løk i båter og gulrøtter og persillerøtter i biter.
Ha grønnsaker, hvitløk og poteter i en kjele sammen med
hønsebuljong og raspet sitronskall. Kok opp og hell dette
rundt kyllingen. Sett formen i ovnen og stek ved 210°C i
ca. 50 minutter. Ta ut og la hvile i 5 minutter. Dryss over
rikelig med finkuttet persille.
Server med yoghurt naturell.

BLE DET RESTER?
Er du så heldig å ha rester igjen er dette en super
base for restemat:
Lapskaus: Rens kjøttet fra beinet og skjær alt i biter.
Varm opp i kraften fra kyllingen. Tilsett evt. mer
grønnsaker og/eller poteter. Spe med litt buljong om
nødvendig.
Risotto: Kok ris i hønsebuljong. Rens kjøttet fra beinet
og skjær alt i biter. Bland alt forsiktig inn i risen.

Sett ovnen på 210°C.
Snu kyllingen slik at brystet ligger ned mot fjølen.
Bruk en stor saks eller god kniv og kutt vekk ryggbeinet
som er ca. 3 cm bredt og følger hele kyllingen. Brett
kyllingen flatt ut, press lårene flatt slik at de ligger over
den øverste delen på brystet. Skjær snitt i lårene ned til
beinet med 2 cm mellomrom.
Bland sammen ingrediensene til krydderblandingen og
gni kyllingen godt inn. Legg den med skinnet opp i en
ildfast form.
SIDE 18
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landkylling HEL
Stange
kr 99,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

eple-crumble med fløtekaramell
til

4 personer

1 kg epler
2 ss smør
4 ss brunt sukker/evt. vanlig sukker
50 g rosiner
saft av 1 sitron
Crumble:
150 g smør
150 g hvetemel
1 ts vaniljesukker
1/2 ts bakepulver
1/2 egG

LYS KARAMELL:
150 g sukker
1 dl vann
1 dl fløte
1 boks rømme

Slik gjør du:
Sett ovnen på 200°C. Skjær eplene i båter, fjern kjernene.
Smør en ildfast form med kaldt smør.
Ha epler, sukker, rosiner og sitronsaft i en kjele.
Kok i 5 minutter slik at eplene begynner å bli møre.
Hell det over i formen og fordel jevnt.
Smuldre sammen alle ingrediensene til crumble med
fingrene og fordel den over eplene. Stek i ovn ved 200°C
i 25 minutter til det er gyllent.
Smelt sukkeret i en kjele på svak varme til det blir lys
karamell. Ikke rør i sukkeret før det har begynt å smelte.
Ha i vannet. Sett straks på lokk og trekk kjelen til side. La
stå i 5 minutter. Ha i fløten og kok til tykkflytende karamell
– ca. 5 minutter med koking. Hell karamellen over eplene i
formen.
Server gjerne med pisket rømme, fløte eller vaniljeis.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

fire gode eplesorter
Golden Delicious: Avlange epler med gulgrønn farge og søt, krydret smak.
Passer best til fruktfatet.
Granny Smith: Syrlig, grønt eple som egner seg godt til eplemos
– i tillegg til at det er et godt spiseeple.
Pink Lady: Sprøtt, rosa eple med saftig og søtt fruktkjøtt. Anvendelig type som
egner seg til matlaging, bakverk og salater, men også smaker veldig godt som det er.
Royal Gala: Gul grunnfarge med røde striper. Godt å spise som det er,
men kan også brukes i salater, til kaker og desserter.
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En variert og flott stormeny som vil skape begeistring hos gjestene: Først tre norske
sjømatretter med laks, reker og hummer. Deretter entrecôte med syltet småløk
og aspargesbønner til hovedrett. Og så en spansk dessertklassiker til avslutning.
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DESSERT:

crema catalana
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

ANDRE FORRETT:
F ORRETT:

røkt laks med crème fraîche
til

4 personer

til

2 skiver brød
1 ss olivenolje

Slik gjør du:

200 g røkt laks

Skjær vekk skorpen på brødskivene og del dem i små
krutonger. Rist i varm panne med litt olje. Legg dem på
et kjøkkenpapir for å trekke ut overflødig olje.
Skjær røkelaks i tynne skiver og fordel på tallerkener.

1 boks crème fraîche
1 ss presset sitron
salt og pepper
1 ss hakket dill

BLOMKÅLSUPPE MED
fritert kapers og REKER

Visp creme fraiche stivt, tilsett presset sitron og hakket
dill og smak til med salt og pepper.
Lag små ”egg” av crème fraîche med to teskjeer dyppet
i vann.

4 personer

1 kg skipperreker
1 stor blomkål
8 dl melk
2 dl fløte
125 g meierismør
1 glass kapers
1 dl solsikkeolje
1 potte gressløk
1 dl solsikkeolje

Server røkelaksen med krutonger og crème fraîche-egg
på toppen og pynt med små dillkvaster.

Slik gjør du:
Tin og rens rekene. Bruk 2/3 av blomkålen samt stilken og kok mørt i melk og fløte
i ca. 30 minutter. Kjør det med stavmikser eller i en blender sammen med smør og
smak til med salt og pepper. Del resten av blomkålen i små buketter og stek dem i
en panne med litt smør.

39
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røkt laks

200 g, kr 199,50 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Varm olje i en kasserolle, ha i kapers og friter dem i to minutter. Legg dem på
kjøkkenpapir og la renne av.
Kjør gressløk og solsikkeolje i en blender til det er helt glatt, sil oljen gjennom
dørslag eller tesil.
Kjør suppen med stavmikser slik at det skummer. Ha reker og blomkålbukettene i
en tallerken, øs suppen over og topp med fritert kapers og gressløkolje.
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Kokkens tips:

hov edre t t s j ø m at:

hummerragu med fennikel
til

Ha nok se
rvietter tilg
jengelig
når du serv
erer denn
e retten!

4 personer

2 hummer
2 fennikel
solsikkeolje
salt og pepper
1 rød chili
1 lime
Hummersaus:
1 fedd hvitløk
20 g ingefær
2 ss tomatpuré
4 dl vann
1 ss honning
2 ss soyasaus
50 g smør
koriander

Slik gjør du:
Skjær fennikel i grove biter og stek i solsikkeolje til de er
gylne, men fremdeles har en sprø kjerne (ca. 3 minutter).
Smak til med salt og pepper.
Kok saus på hode og bein: Skill hodet fra hummerhalene. Fjern paven og gjellene fra hodet, fres dem
sammen med beina i en kasserolle med solsikkeolje,
hakket hvitløk, en bit frisk ingefær og tomatpuré.
Ha på 4 dl vann og la det trekke i en time. Tilsett
honning og soyasaus, la det trekke videre i 5 minutter.
Sil vekk skallet og reduser sausen til halvparten.
Del hummerhalene i fire med skallet på. Fjern den
sorte strengen på halen. Knus klørne lett.
Ha på salt og pepper og stek hummerhaller og klør i
solsikkeolje i 2 minutter på hver side. Tilsett forstekt
fennikel. Dryss finsnittet chili og raspet limeskall over.
Vend alt raskt inn i litt av sausen.
Legg fennikel og hummer på tallerkener. Rør smøret inn
i resten av sausen og hell den over. Ha frisk koriander på
toppen og server.

hummersaus:

Kok kraft på hode
og bein. Smaksett
med hvitløk, ingefær,
tomatpuré, honning
og soysaus.
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hummer
Fersk/fryst
ca. 490 g

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

hov edre t t k j ø t t:

entrecôte med aspargesbønner og syltet småløk
til

4 personer

800 g entrecôte
Syltet småløk:
3 dl vann
2 dl sukker
1 dl hvitvinseddik
8 estragonstilker
12 borretaneløk eller annen liten løk
200 g aspargesbønner
Dressing:
1 ss Dijonsennep
1 ts hvitvinseddik
salt og pepper
½ dl solsikkeolje
½ dl olivenolje
Saus:
5 dl rødvinssaus fra Stange
1 ss finhakket estragon
1 ss smør

Kokkens tips:

Slik får du
perfekt re
sultat hve
gang! Se b
r
iffskole
n på
rema.no u
nder Kokk
enes tips.

Slik gjør du:
Kok vann, sukker, hvitvinseddik og estragonstilker i 5
minutter. Hell det over renset løk og la det stå og trekke i
minst 30 minutter. (holder seg godt i kjøleskap i 14 dager)
Rens aspargesbønnene og kok dem i godt saltet vann i
ca. 1 minutt. Skyll raskt i kaldt vann.
Bland sennep, hvitvinseddik, salt og pepper i en bolle.
Spe med oljen i en tynn stråle mens du visper.
Vend aspargesbønnene i dressingen.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Stek kjøttet. Bruk en vegetabilsk olje som tåler høy
temperatur. Vent til pannen er skikkelig varm før du
legger i kjøttstykkene. Snu kjøttet når du har fått en fin
brun stekeskorpe, stek videre og ha i smør. Når begge
kjøttsider har fått en fin brunfarge, 2 minutter på hver
side, kan du la biffene hvile i 2-3 minutter.

269

Mens kjøttet hviler, stek den syltede løken raskt i pannen.

entrecôte
PAMPAS

Varm opp rødvinssausen, pisk inn smør og tilsett estragon.

00

PR. KG

Angus/Hereford
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DESSERT:

cremA catalanA med bringebær
til

4 personer

3 dl fløte
1 kanelstang
4 appelsiner
2 dl helmelk
200 g sukker
5 eggeplommer
100 g brunt sukker /evt. vanlig sukker
200 g bringebær
1 stilk mynte

Slik gjør du:
Sett ovnen på 85°C.
Kok opp fløte, kanelstang, revet skall av vasket appelsin,
melk og sukker. Ta det av varmen og la det stå og trekke
i ca. 20 minutter. Sil røren over eggeplommene mens du
rører godt.
Fordel røren i porsjonsformer og stek i 40 – 50 minutter
til den har satt seg.
Strø et tynt lag sukker på toppen av hver form og
karamelliser med skibrenner eller varmepistol.
Server Crema Catalana med bringebær og pynt med mynte.
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

landkylling fra stange
på rema 1000

239

00

PR. KG

LANDKYLLING
BRYST
Stange
kr 239,00 pr. kg

99

00
PR. KG

LANDKYLLING
LÅR
Stange
kr 99,00 pr. kg

Stangekylling™ er alet opp av bønder med strenge krav til
kvalitetssikring. Kyllingene får kun naturlig fôr basert på hvete,
havre og mais. Fraværet av vekstfremmende stoffer gjør at
kyllingene bruker lenger tid på å vokse seg store. Det er også
dette som gjør dem så smakfulle.
Tidligere gikk kyllingene ute, men etter hvert vurderte vi faren
for smitte som så stor at vi flyttet dem inn. Stangekyllingene
er derfor blitt frittgående innendørs. Kyllingene har god plass
og får dermed utviklet muskulaturen – enda en grunn til at de
smaker så godt.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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LANDKYLLING
HEL
Stange
kr 99,00 pr. kg
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Både skrei og oksehøyrygg er skikkelig vintermat. Mens den friske melonsuppen
med sitron og mynte peker fram mot lysere tider.
Ettersom oksehøyryggen skal koke i to timer, lønner det seg å begynne med dette.

5

3

RE TT ER

RE TT ER

:

,
ennikelsalat
f
med
skrei
yasaus
so
og
ré
u
ksp
ø
hvitl
F O RRETT

H O V EDRETT

:

oksehøyrygg
med løksaus
DESSERT:

mynte
med
ppe
u
melons
og vaniljeis
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

F ORRETT:

skrei med fennikelsalat, hvitløkspuré og soyasaus
til

4 personer

600 g skrei
1 ts havsalt
2 ss solsikkeolje
1 fennikel
2 ss olivenolje
½ presset sitron
salt og pepper
1 ss hakket gressløk
150 g mandelpotet
2 dl melk
2 fedd hvitløk
50 g smør
salt og pepper

Kokkens tips:

Du kan go
dt bruke a
ndre
urter, f.ek
s. persille,
estragon,
eller koria
nder.

100 g smør
2 sjalottløk
4 ss soyasaus

Slik gjør du:
Tørrsalt skreien med havsalt i 20 minutter. Skyll og tørk
fisken. Stek fisken i solsikkeolje i 3 minutter på den ene
siden, snu fisken og la den ettersteke til den er ferdig og
flaker seg lett.

99

00

Finsnitt fennikel og legg skivene i isvann. Rett før
servering – tørk fennikelen, bland inn olivenolje, og
smak til med presset sitron, salt og pepper.
Ha finsnittet gressløk over.

PR. KG

FERSK SKREI

Helside med skinn
Norway Seafoods
kr 99,00 pr. kg

Tilgang med forbehold om fiskelykke.
Kan variere fra butikk til butikk.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Skrell og kok mandelpotetene møre i usaltet vann, hell
av vannet og mos dem. Kok opp melk, knus to fedd

hvitløk og bland det i melken. Bland det inn i de moste
potetene, tilsett smør og smak til med salt og pepper.
Brun smøret og skum av toppen. Tilsett finhakket
sjalottløk og soyasaus. Denne sausen skal ikke koke
eller piskes.
Varm den forsiktig opp rett før servering.
REMA 1000 HELG 2014
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hovedre t t:

oksehøyrygg med løksaus
til

4 personer

800 g oksehøyrygg
Løksaus:
4 løk
30 g smør
30 g hvetemel
2 ss hvitvinseddik
4 dl kraft fra oksehøyryggen
1 dl fløte
4 dl H-melk
salt og pepper
400 g hodekål
2 ss solsikkeolje
200 g gulrot
400 g mandelpoteter
persille

Slik gjør du:

Skrell og skjær gulrøttene i staver. Kok i saltet vann til
de er møre, ca. 2 minutter.
Legg kål og gulrøtter på tallerkener og hell frikasseen
over. Server med gode, melne poteter og persille.

Kjøtt som i utgangspunktet ikke er mørt,
som bog, skank og
høyrygg, blir
fantastisk smakfullt
og mørt når det
varmebehandles
lenge nok. Ettersom
slike stykker ofte er
langt rimeligere enn
annet kjøtt, er langtidskoking av disse en
vidunderkur som også
kan gi positive utslag
på husholdningsbudsjettet.

Skjær kjøttet i passe biter og la det trekke i lettsaltet vann
i to timer.
Løksaus:
Finsnitt løken og sauter den blank i pannen med smør,
ha på hvetemel og bland. Tilsett hvitvinseddik, 4 dl kraft
fra oksehøyryggen, fløte og melk. Rør jevnt og godt. La
det trekke i ca. 30 minutter.
Bland kjøtt i løksausen og smak til med salt og pepper.
Finsnitt hodekål og stek i varm panne med solsikkeolje.
La den bli brun, ca. 2 minutter.
SIDE 28
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høyrygg av storfe
Nordfjord
kr 142,90 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

dess ert:

melonsuppe med mynte og vaniljeis
til

4 personer

1,5 kg cantaloupe melon
4 ss sukker
1 dl vann
10 MYNTEstilker
1 sitron
GOD vaniljeis
mynte

Kokkens tips:

Tilsett gje
rne stjern
eanis når
du koker m
elonen for
ekstra
smak. Fje
rn den sam
men
med mynte
stilkene.

Slik gjør du:
Skrell og rens melonen. Skjær ut 12-15 fine kuler eller
kuber av melonen.
Kok resten av melonkjøttet opp med sukker, vann og
myntestilker. Kok i 3 minutter og ta av fra varmen.
Ta ut myntestilkene og kjør den glatt med stavmikser eller
i blender. Smak til med sitronsaft.
Avkjøl suppen i kjøleskap.
Server suppen med god vaniljeis, melonkuler eller -kuber
og mynteblader.

prøv disse melontypene!
Cantaloupe: En liten melontype med kraftig oransje fruktkjøtt
og søtlig smak av honning. Kan spises som den er, men smaker
også deilig til en god skinke eller i fruktdesserter.
Honningmelon: Lett å kjenne igjen med sitt friske gule skall.
Fruktkjøttet er lysegult, fyldig og saftig, med søt og mild smak.
En populær melon til spekematen og til fruktfatet.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Piel de Sapo: Navnet betyr froskeskinn
på spansk, og melonen har fått navnet
nettopp på grunn av utseendet – grønn bakgrunnsfarge dekket av mørkegrønne flekker.
Regnes av mange som den mest smakfulle
melontypen; gir både grønne salater og
fruktdesserter et løft.

Cantaloupe

Honningmelon

Piel de Sapo

REMA 1000 HELG 2014

SIDE 29

Vi har to typer torsk, kysttorsk og vandretorsk. Skreien er vandretorsken som akkurat har lagt bak seg mer enn tusen kilometer
Barentshav for å treffe sin utkårede på det samme stedet den
selv ble unnfanget i havområdene i Lofoten og Vesterålen.

Foto: Trym Ivar Bergsmo
Copyright: Norges Sjømatråd

Resten av året lever skreien i havområdene midt mellom Norge
og Nordpolen. Hver vinter etter at den er blitt kjønnsmoden,
minst fem år gammel, vender den tilbake til stedet der den selv
ble klekket. Dermed møtes millioner av skrei til elskov på dypene
utenfor Nord-Norge. Som voksen gjentar skreien sin kjærlighetsreise hvert eneste år. Dermed kan både vi og ventende partnere
stole på den trofaste skreien.

Ordet skrei kommer av det gammelnorske
ordet skrida, som betyr å vandre
eller skride framover.
SIDE 30
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

ørjan johannessen PRESENTERER

SKREI

Ørjans skreifavoritter:
«For meg er skreien torsk på sitt beste.
Kjøttet er hvitt og delikat, har en fin fasthet,
og ikke minst – en fantastisk smak!»

Pannestekt
Pannestekt i litt solsikkeolje på middels høy varme
i en panne i 6-7 minutter. Når fisken begynner å bli hvit
tvers igjennom, tilsett smør og krydre fisken med salt og
pepper. Snu torsken og stek videre i ca. 3 minutter på den
andre siden.

Torsken er en av de fiskene det er viktigst å
tørrsalte på forhånd, før bearbeiding, uansett
hvordan du skal varmebehandle den.
Grunnen til det er at den er ganske løs i fiskekjøttet.
Saltet gjør den fastere i fisken rett og slett.

Confitert
Ovnsbakt i solsikkeolje med litt salt og grovkvernet
pepper på 120°C varmluft i 20-25 minutter.

Syltet
Legg skiver uten bein i 1-2-3-krydderlake:
Kok opp 1 del eddik, 2 deler sukker og 3 deler vann.
Tilsett 1 løk i skiver og 1 ts korianderfrø.
Avkjøles og oppbevares i kjøleskap.
Passer godt i salater, f.eks som en fin erstatning for
hermetisk tunfisk.

Posjert
Posjert i saltet vann eller i steamovn på 70°C i 10-12
minutter.

Ovnsbakt
Bakt i ovn på 150°C varmluft i 12-15 minutter med
sitronzest og hakket persille.

Ceviche
Tynne skiver rå skrei marinert med olivenolje og sitron.

Sashimi
Tynne skiver rå skrei toppet med ponzusaus som
du lager ved å blande sammen 4 ss soyasaus,
saften av 1 appelsin, saften av 1 sitron og 1 ts revet ingefær.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Pannestekt torsk eller skrei med rødbeter og kapers.
Finn hele oppskriften på denne retten og Ørjan Johannessens
trinn for trinn-filmer på rema.no

«Jeg er født og oppvokst her
ute på Bekkjarvik Gjestgiveri.
Med hav på alle kanter er
det ikke rart at fisken står
mitt hjerte nær.
Jeg elsker fisk!»
ØRJAN JOHANNESSEN
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Se flere helgemenyer fra mesterkokkene
Mesterkokkene er med deg i butikken – og på kjøkkenet
Samme innhold på alle flater
Med nye Middagsplanleggeren™ har du både «Helg» og
«Middag til familien for under hundrelappen» tilgjengelig der du er.
Last ned Middagsplanleggeren™ via App Store eller bruk
rema.no som webapp på PC, nettbrett og smarttelefon.

Følg oss på

rema.no
/REMA1000

@REMA1000

/REMA1000

@REMA1000

