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ENKLE OG SMAKFULLE
3- OG 5- RETTERS MENYER

NORSKE KOKKESTJERNER HJELPER DEG MED HELGEMIDDAGENE:



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 mest-
vinnende konkurransekokk. Han har 
blant annet vunnet Norgesmester-

skapet 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. 



REMA 1000 har gjort mye for å heve nivået på hverdagsmiddager rundt omkring i de tusen hjem.
Nå gir vi helgemiddagene et tilsvarende løft. Sammen med Bocuse d’Or Norge og flere av Norges 
største kokkestjerner, skal vi gi deg inspirasjonen og hjelpen du trenger for å imponere gjestene dine.

Odd Ivar Solvold, Terje Ness, Bent Stiansen og Ørjan Johannessen er kjent for sine fremragende 
plasseringer i Bocuse d’Or, det uoffisielle kokkeverdensmesterskapet. Nå gir de deg forslag til tre- 
og fem-rettersmenyer som både er enkle å lage og garantert vil føre til wow-reaksjoner rundt bordet.

Etter at du har valgt meny i Middagsplanleggeren™, får du en komplett handleliste med alle varene 
du trenger og som du finner i din nærmeste REMA 1000-butikk. Vel hjemme på kjøkkenet hjelper 
kokkene deg med trinn-for-trinn-beskrivelser og instruksjoner om hvordan du skal gå fram.

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

HJELPER DEG MED HELGEMIDDAGENE
NORSKE KOKKESTJERNER
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MESTERKOKKENE ER MED DEG I bUTIKKEN
– OG På KJøKKENET

rema.noDownload from
Windows Store
Download from
Windows Store

★ 3- og 5-retters menyer
★ Trinn-for-trinn-beskrivelser
★ Handlelapp

Last ned nye

«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!»

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.

ODD IvAR SOlvOlD
Bocuse d’Or Norge
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Ikon med bakgrunn Ikon uten 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

vELG MENY Få HANDLELISTE SLIK GJøR DU DET
– TRINN FOR TRINN

Få KOKKENES 
bESTE TIPS

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

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

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

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

Få basiskunnskaper og lær de mest 
grunnleggende teknikkene sammen 
med mesterkokkene.
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odd ivar s olvol ds  kj økken:

«GOD MAT bEGYNNER MED EN GOD PLAN»

PLANLEGG
For å komme i mål er du nødt til å ha en god plan. 
Mange gaper over for mye og blir stående på kjøkkenet 
hele kvelden, mens gjestene sitter for seg selv. 
Gjør mest mulig på forhånd og ha en plan for 
rekkefølgen på det du skal gjøre og varmebehandle 
etter at gjestene har kommet.
 
FORSTå RåvAREN
Du må vite hvordan råvarene du bruker oppfører seg, 
særlig hvor mye varme de trenger. Begynn med noen 
få råvarer som du liker, les og gjør dine egne erfaringer.
 
bEGRENS DEG
Det er bedre med for lite enn for mye. For du kan 
alltid legge til, men på kjøkkenet er det umulig å trekke 
ifra. Det er bedre med for lite salt enn for mye. Det er 
bedre med for lite steking enn for mye. Og det er 
bedre med få råvarer som smaker godt – enn mange 
som smaker halvgodt.

Odd IvAR SOLvOLd ER NORGES mEStvINNENdE KOKK.
Han hadde sin kokkelæretid på Park Hotel i Sandefjord, og 
gikk deretter til legendariske ludl’s Gourmet, først som 
nestleder, senere som kjøkkensjef. Odd Ivar Solvold overtok 
firmaet i 1996, og fortsatte under samme navn fram til 2002. 
Da åpnet han Mathuset Solvold i nye lokaler sentralt plassert 
i Sandefjord. 
 
Solvold har vunnet Norgesmesterskapet i kokkekunst tre 
ganger. Han ble i 1995 kåret til Årets kjøkkensjef og var 
derfor Norges deltaker i Bocuse d’Or i 1997 hvor han vant 
Bocuse d’Bronze. Han vant også en rekke titler på Norges 
kokkelandslag der han var med fra 1990 til 2002, og var 
manager fra 1998.

Hvorfor ble du kokk?
I barndommen tilbragte jeg alle ferier hos mine beste-
foreldre på Ulefoss i Telemark. Hagen deres var full av 
grønnsaker, frukt og bær, og min bestemor brukte hele 
dagen på å lage mat til bestefar og oss som var på besøk. 
Hun syltet og saftet, mens jeg hang rundt henne der inne 
på kjøkkenet. På grunn av disse erfaringene fikk jeg veldig 
tidlig en overbevisning om at det var kokk jeg skulle bli. 
I siste del av læretiden på Park Hotel i Sandefjord ble jeg 
inspirert til å konkurrere. Og da jeg fikk bra resultater i de 
første konkurransene, merket jeg at konkurranseinstinktet 
som jeg hadde med meg fra idretten også kunne drive 
meg videre innenfor kokkeyrket.

viktigste inspirasjonskilde?
Lokale kvalitetsprodusenter og 
råvarene de bidrar med har nok 
vært min viktigste inspirasjons-
kilde. Allerede i 1996 begynte 
jeg å samarbeide med Gjenne-
stad gartnerskole i Vestfold. 
For meg var det noe helt nytt 
– at jeg kunne fortelle dem hva 
jeg ønsket meg og så startet de 
å dyrke det. Men også mange 
av de unge kokkene som har 
kommet til Sandefjord for å 
jobbe hos meg har gitt meg 
avgjørende inspirasjon og 
impulser.

Mine beste tips!

Odd Ivar Solvold har 
som coach bidratt til flere norske 

topplasseringer i Bocuse d’Or.
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MIN FAvORITTRåvARE ER LøK – UTEN TvIL!
løk tilfører naturlig sødme til alle typer retter. 
Jeg er ikke spesielt begeistret for rå løk, men med en gang den
blir varmebehandlet – helst i lang tid på middels varme slik at den 
blir lett karamellisert – så får løk en intens, dyp og sødmefull smak.

Med en 18 cm kokkekniv kan jeg gjøre hva som helst; 
jeg kan filetere en flyndre, beine ut en ku. Og ettersom 
kniven må slipes hele tiden, er også slipesteinen svært viktig. 
Jeg sliper kniven på en karderundum-stein to ganger i uken.

Mitt
favorittredskap

signaturrett?
Min fremste styrke som kokk er nok allsidigheten. 
Jeg er like opptatt av sjømat og kjøtt – som av desserter. 
Men skal jeg trekke fram en rett, må det bli kveiteretten 
som jeg første gang laget i 1997. Hellebarn med 
gulrøtter og choucroute var med i min første kokebok, 
og var i flere år på menyen i restauranten min i 
Sandefjord. Du kan godt lage retten med torskeloin 
istedenfor hellebarn. 
Du finner oppskriften på rema.no.

allt id i  Mi t t kjøkkenskap

Finsalt, Maldonsalt, svart hel pepper, olivenolje, 
risottoris og tørket pasta.

Tomatsaus er en utmerket basis for pizza, 
pastaretter, fisk og kjøtt. Sausen kan 

serveres som den er, eller kjøres med 
stavmikser slik at den blir helt glatt.

SlIK GJØR DU:
Sjalottløk og hvitløk finkuttes og stekes gyllen i olivenolje. 
Tilsett tomatpuré og rør i 1 minutt. Tilsett hermetiske 
tomater og kok på lav temperatur i 20 minutter sammen med 
basilikum. Kjør sausen med stavmikser og tilsett ketchup. 
Smak til med salt og pepper.

Odd Ivar Solvolds 
tomatsaus
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FORRE T T:

OPPSKRIFT
Ta gjestene dine med på en reise! Ettersom butikkene bugner av eksotiske 

ingredienser er det enklere enn noen gang å bevege seg på tvers av 
kontinentene når du lager mat. En spicy forrett med blåskjell og 

kokosmelk, en rotnorsk lammerett og en crossover banandessert 
vil begeistre både store og små!

Forre t t: 

bLåSKJELL I KARRI
Hovedre t t: 

LAMMEcARRé MED 

ROTFRUKTGRATENG 
dessert:

bANAN MED cHILI, 

INGEFæR OG vANILJE

RETTER
5

RETTER
3
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Forre t t:

bLåSKJELL I KARRI
2 kg blåskjell

4 sjalottløk
4 feDD hvitløk
1/2 røD chili 
1/2 Dl solsikkeolje
1 ss karri
3 Dl kokosmelk
sitron
1 bunt vårløk

loff

SLIK GJøR DU:
Vask blåskjellene godt. Kast de som er helt åpne.

Sauter finhakket sjalottløk, hvitløk og rød chili i olje. 
Tilsett karri og rør godt om. Ha i kokosmelk og blåskjell.
Sett på lokk og dampkok til skjellene åpner seg godt. 

Løft ut skjellene og ha dem i en bolle. Smak sausen til 
med sitron og evt. litt salt. Ha i rikelig med vårløk og 
hell sausen over skjellene. Server med loff.

 Kokkens tips:
Kjør sausen med en stav-mikser før du har i vårløk; på den måten blander alle smakene seg og du får en silkemyk saus.

FERSKE BlÅSKJEll
kr 49,00 pr. kg

4900Pr. kg
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Hovedre t t:

LAMMEcARRé MED ROTFRUKTGRATENG  Kokkens tips:
Lag gratengen i porsjons-former og server på tallerken sammen med lammecarré i skiver og med sausen i et varmt sausenebb. 

800 g lammecarré
malDonsalt og nykvernet sort PePPer
2 feDD hvitløk
sitronskall av ¼ sitron

GrateNG:
150 g sellerirot
150 g gulrot
150 g kålrot 
3 Dl kremfløte 
1 feDD hvitløk
1 ss maizena
salt og PePPer 
finhakket Persille 
20 g griljermel 
10 g Parmesan

SLIK GJøR DU:
Fryst lammecarré tines i kjøleskap over natten.
Sett ovnen på 190°C. 
Snitt ruter i fettet på carréen. Gni den inn med 
Maldonsalt og nykvernet sort pepper. 
Brun kjøttet i glovarm panne med litt solsikkeolje, først 
på fettsiden og deretter rundt det hele. Legg kjøttet på 
et stekebrett med knuste hvitløksfedd. Hell fettet fra 
stekepannen over lammet og dryss over revet sitronskall. 
Sett et steketermometer i den tykkeste delen og stek til 
kjøttet har kjernetemperatur på 68°C (15-20 minutter).
La kjøttet hvile under stekefolie.

Skrell og skjær rotfruktene i tynne staver. 
Kok dem 30 sekunder i lettsaltet vann og la vannet 
renne av. Kok opp fløte med revet hvitløk. 
Jevn sausen med maizena utrørt i litt kaldt vann og smak 

til med salt og pepper. 
Bland rotfrukter, persille og saus 
i en ildfast form, ha griljermel 
og revet parmesan på toppen. 

Skiv løk i 1 cm tykke skiver. Legg dem på stekebrett og 
drypp olivenolje over. Sett stekebrettet i ovnen på 
varmluft 175°C, og bak løken og rotfruktgratengen 
samtidig i ca. 25 minutter. 

Ta løkskivene ut og ha dem i en bolle. Dekk med plast-
film. Etter 10 minutter røres de lett sammen og smakes 
til med salt og noen dråper frisk olivenolje.

Rør romtemperert smør med finhakket persille og 
sitronsaft- og skall. Smak evt. til med salt.

Skjær kjøttet i skiver langs ribbeina og legg det på et fat. 
Server med rotfruktgrateng, bakt løk og sitron- og 
persillesmør. 

lAMMEcARRé
Fryst/fersk

kr 249,00 pr. kg

24900Pr. kg

Bakt løk:
2 gule løk
½  Dl olivenolje
salt

SitroN- oG perSilleSmør:
30 g smør
1 ss finhakket Persille 
½ sitron, saft og skall 
salt
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dessert:

bANAN MED cHILI, INGEFæR OG vANILJE
2 moDne bananer
2 ss meierismør
2 aPPelsiner, Presset
1 chili
1 bit ingefær, ca. 2 cm
½ vaniljestang
30 g sukker

4 ss seterrømme
mynte

SLIK GJøR DU:
Skrell og del bananene i 1 ½ cm tykke skiver. 
Smelt smøret i en vid panne og tilsett appelsinsaft, 
finkuttet chili og ingefær, vanilje og sukker. Kok opp 
og la koke i 2 minutter. 

Tilsett bananskivene og fres dette godt sammen i 1 
minutt. Ta opp bananskivene og legg dem i små stabler 
på tallerkener. 

Kok inn laken til ca. 1 dl og fordel på hver av banansta-
blene. Pisk sammen rømme og topp hver stabel Avslutt 
med noen blader frisk mynte.

Med asiatiske smaker som chili og ingefær blir dette en 
skikkelig crossover med norsk seterrømme. 

vANIlJESTANG:
vaniljestang er frøkapselen på 
en hvit orkidé som heter vanilla 
planifolia. vaniljesmaken passer 
til nesten alt som er søtt – kaker, 

sjokolade, frukt og bær. Men vanilje 
kan også sette en ekstra spiss på 
sauser og retter med kylling og 

svin. Splitt stangen i to og skrap ut 
frøene. Det viktigste kjennetegnet 
på en god vaniljestang er at den 

er bløt og bøyelig.

INGEFÆR:
Ingefær er et av verdens mest brukte 

krydder og rotstokkene brukes 
ferske eller tørkede som mat og 

medisin. Det er særlig asiatene som 
bruker mye ingefær, men mange 

her til lands har fått smaken på den 
friske og smaksrike roten. Skallet 

må fjernes og ingefæren deles 
i skiver eller finhakkes. Ingefær 
brukes både rå og i varmretter. 
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Både sild, jordskokk, svinenakke, epler og pærer er klassiske råvarer i
det norske kjøkkenet. Her kommer de i en variert og morsom meny som

har både moderne og rustikke innslag. Fem retter kan virke ambisiøst, 
men du kan gjøre unna det aller meste før gjestene kommer.

Forre t t: 

SYLTET SILD
MED PEPPERROTKREM

sUpp e: 

JORDSKOKKSUPPE
MED cHIPS

Hovedre t t: 

SvINENAKKE
bRAISERT I HøSTKåL

FrUkt:

FRUKTMINESTRONE
dessert:

EPLE- OG PæREKOMPOTT

RETTER
5

RETTER
3
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Forre t t:

SYLTET SILD MED PEPPERROTKREM
250 g sPekesilD (evt. aPetittsilD)
1 røDløk

lake:
4 Dl vann
1 Dl eDDik
1 ss sukker
2 ts salt
1 ss finhakket Dill

pepperrotkrem:
10 g revet PePPerrot (På tube)
40 g crÈme fraÎche
1 ss DijonsenneP
2 Dl olivenolje
1 sitron
1 ts sukker
gressløk
salt og PePPer

2 vårløk
1 gulrot
1 Pk sukkererter
1 ss smør
salt

Dansk rugbrøD

SLIK GJøR DU: 
Tin spekesilden.

lake:
Kok opp vann, eddik, sukker og salt. Tilsett finhakket 
dill. Skjær spekesildfiletene og rødløken i skiver. Slå den 
varme laken over. Avkjøl.

pepperrotkrem:
Visp sammen revet pepperrot, crème fraîche, dijon-
sennep og olivenolje. Smak til med presset sitron, 
sukker, gressløk, salt og pepper.

Skjær grønnsakene i skiver og stek dem raskt i en panne 
med smør. Smak til med salt.
Anrett syltet sild, grønnsaker og pepperrotkrem som små 
buketter på tallerkenen og server med med rugbrød.

Hvis du bruker apetittsild, er den ferdig til servering. 
Anrett den sammen med grønnsaker og pepperrotkrem. 

Sild er rik på vitamin A, B og 
D12, og inneholder mye 

Omega 3-fettsyrer. Mengden 
fettsyrer varierer etter 

årstiden, og den er på sitt 
feteste før den gyter, på våren.

 Kokkens tips:
PEPPErroT – Nordens pepper! Det svenske og danske kjøkkenet er helt utenkelig uten pepperrot. Smaken på pepperrot er sterk og karakteristisk, og den er super som krydder i sauser, supper, salater og kremer, som f.eks. blandet inn i crème fraîche. 

400 g jorDskokk (sPar litt til chiPs)
4 Dl melk
salt og PePPer
solsikkeolje til fritering
malDonsalt

SLIK GJøR DU:
Skrell og kok jordskokkene i melk til de er møre, kjør 
dem i blender eller med stavmikser med den kokte 
melken til en glatt suppe. Blir suppen for tykk, spe med 
litt mer melk. Smak til med salt og pepper.

Chips:  
Kutt jordskokkene i tynne skiver med mandolin eller 
ostehøvel. Friter dem i solsikkeolje på 160-170°C til de 
blir sprø. La oljen renne av på kjøkkenpapir og strø litt 
Maldonsalt over til slutt. Server suppen rykende varm i 
skåler med sprø jordskokkchips på toppen. Ha gjerne 
litt finhakkede urter og nykvernet pepper over tilslutt.

sUpp e:

JORDSKOKKSUPPE
MED cHIPS
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Hovedre t t:

SvINENAKKE bRAISERT I HøSTKåL
600 g svinenakke
salt og PePPer 
2 løk
4 feDD hvitløk
1 ss hvitvinseDDik
vann

1 hoDekål
3 laurbærblaD

Poteter
blaDPersille

SLIK GJøR DU:
Sett ovnen på 160 °C.
Gni svinenakken inn med salt og pepper og brun den 
godt i olje sammen med hakket løk og hvitløk i en gryte. 
Ha på eddik, la det dampe ut og hell på vann til det 
såvidt dekker kjøttet.

Sett på lokk eller dekk gryten med aluminiumsfolie og la 
svinenakken braisere i ovnen i minst 3 timer. Kjøttet skal 
være så mørt at det faller fra hverandre.

Ta gryten ut og smak evt. kraften til med salt. Ha i 
hodekål kuttet i biter og laurbærblad og la det steke 
videre uten lokk i ca. 30 minutter.

Skjær kjøttet i skiver og server med kokte poteter og 
rikelige mengder frisk bladpersille.

Denne retten er en skikkelig 
søndagsmiddag. Den trenger en 
lang formiddag i ovnen, og er en 

herlig belønning etter en lang tur i 
skogen eller grundig rydding av garasjen.

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.

SvINENAKKE
Nordfjord

12900Pr. kg
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dessert:

EPLE- OG PæREKOMPOTT
2 ePler
2 Pærer
1 Dl sukker 
1 vaniljestang

VaNiljekrem:
1 vaniljestang
2 Dl melk
1 Dl fløte
60 g sukker
½ Dl melk
2 ss maizena
2  eggePlommer

SLIK GJøR DU:
Skrell epler og pærer og del i båter. 
La frukten trekke i kjele med sukker og splittet vanilje-
stang til frukten er mør, sett til side og avkjøl.

vaniljekrem:
Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut frøene. 
Ha både stangen og frøene i en kjele med melk, fløte og 
sukker. Varm forsiktig opp til ca. 80°C. 
Ta ut vaniljestengene.
Bland sammen 1/2 dl melk og maizena i en bolle og visp 
inn eggeplommene. Spe med den varme væsken i egge-
blandingen, litt og litt. Når alt er godt blandet, ha tilbake 
i kjelen og varm opp til det begynner å tykne. Avkjøl.
Server kompotten med vaniljekrem og gjerne friske bær.

FORbEREDELSER: 
Alt kan lages på forhånd og legges opp rett før servering.

FrUkt:

FRUKTMINESTRONE
 Kokkens tips:Ikke kast vaniljestangen når du har brukt den, den kan nemlig resirkuleres! Skyll og tørk vaniljestangen og ha den i et glass med sukker; når du har 3-4 stykker kan du koke dem opp med sukkeret og litt vann og da får du vanilje-ekstrakt. Eller du kan kjøre sukker og vaniljestengene i en food processor, og lage ditt eget vaniljesukker. oppbevar vaniljestenger godt innpakket i kjøleskapet, da holder de lenger. 

1 Dl vann
0,5 Dl sukker
1 kiwi
1 mango
10 jorDbær
¼ ananas
1 sitron 
mynte

SLIK GJøR DU:
Kok opp sukker og vann og avkjøl. Kutt all frukt og bær 
i bitte små terninger og legg alt i laken. Press over saften 
av en sitron. La trekke i minst ti minutter i kjøleskap.
Server i høye stetteglass og topp med litt mynte.
Velg gjerne frukt og bær etter eget ønske.
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JORDSKOKK
– ET ROTNORSK ALTERNATIv 
TIL TRøFLER

Det er ikke bare utseende til jordskokken som minner 
om trøffelen – en av klodens mest ettertraktede råvarer. 
Også de sopp- og nøtteaktige aromaene og den krydrede, 
milde anissmaken kan gi assosiasjoner til trøfler. 
Heldigvis er prisen på jordskokker så mikroskopisk 
sammenlignet med trøfler at det bare er å fråtse i denne 
fantastiske råvaren.

For jordskokk kan brukes til så mangt. Den er interessant 
nok til å spille hovedrollen i både forretter og hoved-
retter. I tillegg egner den seg svært godt som følge til både 
fisk og kjøtt. Tilberedningen av jordskokker er veldig lik 
som for poteter. Det vil si at du kan bake, koke, dampe, 
grille, ovnsbake og mose dem. Jordskokker egner seg også 
veldig godt som chips og som utgangspunkt for supper. 
Forsøk å koke jordskokker sammen med potetene neste 
gang du lager potetstappe, da vil du oppdage hva den kan 
by på av interessante smaker. 

vakkert i jordskokk-åkeren!

terje ness presenterer
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teMa grønnsaker:

JORDSKOKK

legg jordskokkene i vann 
med litt sitron, da beholder 

de den bleke fargen.

JORDSKOKKSUPPE 
Med sin trøffelaktige smak passer 
jordskokksuppen godt på høstmenyen. 
Enkel å lage og smaker fantastisk!
Imponer med jordskokkchips som garnityr!
Oppskriften finner du på s. 13.

OvNSbAKTE JORDSKOKKER
Skrell dem og bak dem i kyllingkraft eller fløte 
til de er møre. Fløtegratinerte jordskokker er et 
godt alternativ til fløtegratinerte poteter.

JORDSKOKKPURé
Skrell og kok jordskokk møre. Hell av kokevannet. 
Mos jordskokkene og spe med varm melk eller matfløte 
og rør inn smør. Smak til med salt og pepper. Pureen 
passer til både kjøtt og fisk.

JORDSKOKKcHIPS
Skjær jordskokker med skall på en mandolin eller med 
en ostehøvel. Friter chipsene i rapsolje på 160-170°C. 
Når du legger i jordskokkskivene, skal det ta noen 
sekunder før det begynner å bruse. Friter i ca. 4 minutter, 
til de får en gylden farge. Legg dem på kjøkkenpapir 
og strø over litt salt. 

Jordskokken skal være fast og ha sprø konsistens. 
De kan være både runde og avlange i fasongen. 

Jordskokk inneholder ufordøyelige karbohydrater 
(fruktooligosakkarider), hovedsakelig innenfor gruppen inulin 
som har positive helsevirkninger. Disse stoffene har søt 
smak uten at de øker blodsukkernivået, og jordskokk egner 
seg derfor i dietter for personer med diabetes og generelt 
ved problemer med høyt blodsukkernivå.

Med stavmikser får 
du perfekt konsistens 

– enten du skal lage 
jordskokkpuré eller 

jordskokksuppe. 
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Når man først skal lage en treretter, ønsker de fleste at måltidet 
skal vekke begeistring – hos alle gjestene. I denne menyen har jeg 

samlet tre svært populære retter som egner seg like godt for en 
vennekveld som når svigermor kommer på besøk. 

Forre t t: 

GRøNNE ASPARGES

MED SPEKESKINKE OG

URTEDRESSING
Hovedre t t: 

HELSTEKT ENTREcôTE 

MED SYLTEDE AUbERGINER 
dessert:

bæR- OG FRUKTTERTE

MED vALNøTTbUNN

OG vANILJEMOUSSE 

RETTER
5

RETTER
3
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Forre t t:

GRøNNE ASPARGES MED SPEKESKINKE OG URTEDRESSING

Forre t t: 

GRøNNE ASPARGES

MED SPEKESKINKE OG

URTEDRESSING
Hovedre t t: 

HELSTEKT ENTREcôTE 

MED SYLTEDE AUbERGINER 
dessert:

bæR- OG FRUKTTERTE

MED vALNøTTbUNN

OG vANILJEMOUSSE 

1 kg grønne asParges
300 g sPekeskinke i tynne skiver
2 baguetter

UrtedreSSiNG:
3 Dl crÈme fraÎche
2 ss sitronsaft
1 ss sukker 
2 ss hakket Dill 
2 ss hakket gressløk
2 ss hakket estragon
ca. 1 ts salt 
PePPer

SLIK GJøR DU:
Knekk av den nederste delen av aspargesen. Fra der hvor 
den knekker og opp mot toppen er den uten trevler. 
Skrell halve asparges fra midten ned mot knekkpunktet.  
Kok asparges i rikelig med lettsaltet vann i tre minutter. 
Avkjøl i iskaldt vann. 

Bland alle ingrediensene til urtedressingen i en bolle 
og smak til med salt og pepper. Rull tynne skiver 
spekeskinke rundt asparges. Anrett på tallerkener med 
urtedressingen ved siden av. Server nystekte baguetter til.  

FORbEREDELSER:
Asparges kan skrelles og kokes dagen før. Urtedressing 
kan lages to dager før. Forretten anrettes 30 minutter 
før den serveres. 

Knekk av den nederste delen av aspargesen. Fra der hvor 
den knekker og opp mot toppen er den uten trevler.

Bent Stiansen vant 
Bocuse d’Or i 1993, 
og kan dermed kalles 
verdensmester 
i kokkekunst. 
Han eier og driver 
Statholdergaarden 
som har en stjerne 
i Guide Michelin. 

GRØNN ASPARGES:
Asparges – grønnsakenes 
konge. Asparges er en av 
kokkenes favorittgrønnsaker. 
Den smaker fantastisk og 
er veldig rask og enkel å 
tilberede. Pass på tiden! 
Grønn asparges skal kokes 
2-4 minutter, avhengig av 
tykkelsen.
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Hovedre t t:

HELSTEKT ENTREcôTE MED SYLTEDE AUbERGINER
700 g entrecôte
salt og PePPer
urter (f.eks. Persille, oregano og timian)

2 auberginer
3 ss hvitvinseDDik
2 sjalottløk
4 feDD hvitløk
2 Dl goD olivenolje
1 kvist rosmarin
8 små tomater
2 ts kaPers
salt og PePPer

1 Pakke sukkererter
1 ss smør
2 ss vann

balsamicoeDDik

SLIK GJøR DU:
Sett ovnen på 150°C.
Gni hele entrecôten inn med salt og nykvernet sort 
pepper. Brun den godt i solsikkeolje og smør. Gni den 
inn med finhakkede urter, sett et steketermometer i den 
tykkeste delen av kjøttet og etterstek til 60°C kjerne-
temperatur. La kjøttet hvile i minst 10 minutter. 

Kutt aubergine i 1 cm terninger og vend inn hvitvins-
eddik. Ha finhakket sjalottløk og hvitløk i en kjele 
sammen med olivenolje og rosmarin. Surr til løken er 
myk. Tilsett aubergineterningene og bland alt godt 
sammen. Sett på lokk og la det små koke i ca. 5 minutter, 
rør jevnlig. 

Gjør et snitt i skinnet på tomatene og legg dem i gryten 
sammen med kapers. Sett på lokk og la det trekke i nye 
5 minutter. Ta ut tomatene når de har sprukket opp og 
smak auberginene til med salt og nykvernet sort pepper. 

Kok sukkerertene i smør og vann under lokk i 30 
sekunder. Hell av vannet. 

Skjær entrecôten i skiver og server med auberginer, 
tomater og smørkokte sukkererter. Drypp noen dråper 
med god balsamicoeddik rundt før servering.

HÅNDSTEKETRIKSET:
Hold hånden fram med fingrene strukket ut, men slapp av 
så mye som mulig. Den nedre delen på tommelen har 
konsistens som en tilnærmet rå biff. Beveger man tommelen    
mot lillefingeren, nærmer man seg en godt stekt biff.

ENTREcôTE 
PAMPAS

Angus/Hereford

26900Pr. kg
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dessert:

bæR- OG FRUKTTERTE MED vALNøTTbUNN OG vANILJEMOUSSE
SLIK GJøR DU:
ValNøttBUNN:
200 g valnøtter eller anDre tyPer nøtter
150 g sukker
2 egg 
100 g smeltet smør
80 g hvetemel

Kjør valnøtter fint i en food processor.  Tilsett sukker, 
egg, smeltet smør og hvetemel og kjør sammen til en fin 
masse. Smør en springform på 24 cm og dryss den med 
mel. Ha i deigen og stek kaken i 20 minutter ved 180°C.
Avkjøl kaken. Fjern ringen fra springformen. Skjær vekk 
1 cm av kanten rundt hele valnøttbunnen og fest ringen 
igjen. Det skal være en åpning mellom valnøttbunnen 
og kanten på springformen, slik at vaniljemoussen kan 
renne ned og lage en fin kant på kaken. 

VaNiljemoUSSe:
5 eggePlommer 
100 g sukker 
2 vaniljestenger
5 Plater gelatin
5 Dl fløte

Splitt vaniljestengene på langs og skrap ut frøene. 
Pisk eggeplommer til eggedosis sammen med sukker og 
vaniljefrø. Legg gelatinplatene i bløt i kaldt vann. Pisk 
fløten og bland sammen med eggedosisen. Klem vannet 
av den myke gelatinen og smelt den i en bolle i vannbad. 
Pass på at vannet i kjelen ikke koker. 

Rør den smeltede gelatinen godt inn i 1/3 av moussen 
før du blander resten av moussen forsiktig inn. Moussen 
helles over valnøttbunnen. Sørg for at moussen kommer 
godt ned langs kantene på valnøttbunnen. Kaken settes 
kaldt natten over for å stivne. 

FrUkt:
friske bær i sesong: 
250 g friske jorDbær
250 g friske bringebær
3 kiwi
2 aPPelsiner
¼ ananas

100 g manDelflak 
2 ss melis
2 ss mynte i strimler 

Rens alle bær og frukter og del i biter. Legg frukt og bær 
hulter til bulter på toppen og av kaken. Ta kaken ut av 
formen og legg ristede mandelflak rundt kaken. De fester 
seg lett i vaniljemoussen. Dryss kaken med melis og 
strimlet mynte.

FORbEREDELSER: 
Kaken trenger en natt kjølig, men tåler 
både en dag og en natt om nødvendig.

 Kokkens tips:
Denne kaken kan også lages som små porsjonskaker.

Kjør valnøtter fint i en food processor.  
Tilsett sukker, egg, smeltet smør og 
hvetemel og kjør sammen til en fin masse.
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FORRE T T:

OPPSKRIFT
En frisk og variert høstmeny med både asiatiske,

italienske – og norske – smaksinnslag! Det kan være smart 
å lage eplemarmelade og strø til desserten aller først.

Forre t t: 

FLAKET TORSK
MED MANGOSALSA

Hovedre t t: 

POLLO AL MATTONE

MED ROTGRøNNSAKER
dessert:

øRJANS
bONDEPIKER

RETTER
5

RETTER
3
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Forre t t:

FLAKET TORSK MED MANGOSALAT
ca. 400 g torskeloin
salt

1 mango 
3 ss olivenolje
1 ss siruP
1 lime
1/2 chili 

1 fennikel

1 sjalottløk 
1 feDD hvitløk 
2 ss olivenolje
4 ss soyasaus
lime

SLIK GJøR DU:
Sett ovnen på 190°C. Del torsken i stykker. 
Legg dem på et stekebrett og ha på litt salt. 
Bak i ovnen i ca. 15 minutter. Dytt på fiskestykkene 
slik at de flaker seg. 

Del mangoen i små terninger (ca. 1/2 cm). Bland 
olivenolje, sirup, presset lime og finhakket chili og vend 
det forsiktig inn i mangoterningene. 
Kutt fennikel i tynne skiver med en mandolin eller 
potetskreller. Legg skivene i isvann for at de skal bli sprø.
Fres finhakket sjalottløk og hvitløk i olivenolje, tilsett 
soyasaus og smak til med lime. 

Anrett fisken på tallerkener, topp med mangosalat 
og fennikel og hell soyasausen over.

FORbEREDELSER:
Torsken kan legges på brett, saltes lett og oppbevares i kjøleskapet til rett før den 
skal inn i ovnen. Mangosalsa kan lages på forhånd og fennikel tåler et par timer i kaldt 
vann i kjøleskapet. Soyasausen kan også lages på forhånd.

 Kokkens tips:
Mandolin er et brett med skarpe, innstillbare knivblader som brukes til å rive grønn-saker i tynne skiver. For Ørjan er mandolin et av de viktigste kjøkkenredskapene. Den får all mat til å virke imponerende og smaksopplevelsen blir annerledes når man får råvaren så tynn og delikat. Mandolinen har like mange muligheter som råvarer, det er bare å prøve. Men pass fingrene!

MANGO:
Mango er den mest spiste frukten 
i verden. En fullmoden mango er 
saftig og deilig søt i smaken – og 

proppfull av antioksidanter! Perfekt 
som mellommåltid eller i 

ferskpresset juice og smoothies. 
Men pass på at den er spisemoden 

når du kjøper den!

FENNIKEl:
Fennikel har sterk lukt og en 

aromatisk smak som kan minne 
om anis. Fennikel er anvendelig og 
kan brukes både rå og kokt, grillet, 

ovnsbakt, i wok, i salater, på 
ostefatet og til dipp.
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Hovedre t t:

POLLO AL MATTONE MED ROTGRøNNSAKER

SLIK GJøR DU:
Sett ovnen på 220°C.
Åpne kyllingen på undersiden og legg den helt flat i en 
langpanne. Gni den inn med olivenolje, raspet hvitløk, 
revet limeskall, hakket rosmarin, maldonsalt og kvernet 
pepper. Stek den i ovnen i ca. 10 minutter.

Skrell og skjær gulrot og persillerot i terninger, skrell 
løken og hvitløksfeddene og kok alt i 30 sekunder i lett-
saltet vann. Hell av vannet. Ha på olivenolje, salt 
og pepper. Legg det rundt kyllingen, senk temperaturen i 
ovnen til 190°C og bak videre i ca. 30 minutter 
(til kjernetemperaturen er 80°C).
Dryss på rikelig med bladpersille og server.

 Kokkens tips:
Stekte poteter med persille smaker deilig til.

1 kylling 
1 Dl olivenolje
4  feDD hvitløk
1 lime
2 kvister rosmarin
salt og PePPer

3 gulrøtter
2 Persillerot
1 nett sjalottløk
6 feDD hvitløk

3 ss olivenolje
salt og PePPer
1 ss blaDPersille

Ørjan Johannessen 
er den yngste av 
kokkene i Bocuse 
d’Or Norge. Han vant 
Norgesmesterskapet 
i kokkekunst i 2010 
– og den europeiske 
finalen av 
Bocuse d’Or i 2012. 
I den internasjonale 
hovedfinalen i 2013 
fikk han pris for 
beste fiskerett.

lANDKyllING HEl
Stange

ca. 1,8 kg, kr 99,00 pr. kg

KyllING HEl
Solvinge

ca. 1,3 kg, kr 62,90 pr. kg

6290 9900Pr. kg Pr. kg

POllO Al MATTONE:
Pollo al mattone er en rett som er 
mye brukt i Italia, men sikre kilder 

sier den opprinnelig stammer fra 
Russland. Det betyr egentlig 

kylling under en murstein. En tung 
murstein presset kyllingen helt flat 

før den gikk inn i ovnen. Forskjellige 
kombinasjoner av urter og krydder 

kan gi variasjon til retten.
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dessert:

øRJANS bONDEPIKER
SLIK GJøR DU:
eplemarmelade:
4 ePler
½ Dl ePlejuice
1 ts kanel 
4 ss sukker
1 ss smør

eplemarmelade:
Skrell og ta ut kjernen på eplene, del dem i båter. 
Kok opp eplejuice og kanel og trekk eplene under lokk 
til de er møre. Tilsett sukker og sil av overflødig væske.
Visp eplene hardt til marmeladekonsistens og rør inn 
smør til marmeladen er ca. 40˚C.

BoNdepikekrem:
2 Dl kremfløte
4 ss melis
1 vaniljestang
100 g PhilaDelfia-ost
½ sitron

Bondepikekrem:
Splitt vaniljestangen og skrap ut frøene. Visp fløten med 
melis og vaniljefrø til luftig krem. Visp inn romtemperert 
ost til alt er smidig.  Bland inn raspet skall av en ½ vasket 
sitron.

strø:
Knus kavringen og ha smulene i en kjele med sukker, 
smør og kanel. Rør blandingen på middels varme til 
sukkeret karamelliserer seg rundt kavringen. 

Avkjøl på bakepapir. Legg krem, eplemarmelade
og strø lagvis i glass og server. 

FORbEREDELSER:
Eplemarmelade, krem og strø kan lages på forhånd 
og oppbevares kjølig. Men monter desserten rett før 
servering, da holder kjeksstrøet seg sprøtt. Knus kavringen og ha smulene i en kjele med sukker, 

smør og kanel. Rør blandingen på middels varme til sukkeret 
karamelliserer seg rundt kavringen. 

Strø:
6 kavringer
1 ss sukker
1 ss smør
½  ts kanel
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FORRE T T:

OPPSKRIFT
Tre av de mest sentrale råvarene fra min oppvekst – tomater, torsk 

og plommer – spiller hovedrollene i denne velsmakende menyen. 
rettene er enkle å tilberede, og både tomatsausen til hovedretten 

og romkremen til desserten kan gjerne lages på forhånd.

Forre t t: 

OvNSbAKTE TOMATER

MED cAMEMbERT
OG SPRø SKINKE

Hovedre t t: 

TORSKELOIN
A LA bAcALAO

dessert:

PLOMMEGRATENG

RETTER
5

RETTER
3
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Forre t t:

OvNSbAKTE TOMATER MED cAMEMbERT OG SPRø SKINKE
20 Dulcita tomater
5 ss olivenolje
1 ss sjalottløk 
1 feDD hvitløk 
1 ts sukker
2 ss hvitvins- eller ePleciDereDDik

4 skiver loff
1 feDD hvitløk
4 skiver moDen camembert
4 skiver Parmaskinke
12 blaDer basilikum 
4 ss goD olivenolje

SLIK GJøR DU:
Sett stekeovnen på 150°C. Bland sammen olivenolje, 
finkuttet sjalottløk og hvitløk, sukker og eddik. 
Gjør et snitt i skinnet på tomatene og vend dem inn 
i marinaden. 

Legg tomatene i en lav ildfast form og bak i 4 minutter 
til skinnene sprekker. Ta ut og vend dem en gang til i 
marinaden. Skru opp varmen til 170°C.
Rist loffskivene i brødrister eller i ovn. Gni inn skivene 
med et hvitløksfedd, drypp marinade på brødet og legg 
på tomater og camembert.

Legg skinkeskivene på bakepapir og stek i ca. 15 
minutter til de er sprø. Knekk opp og legg bitene oppå 
tomater og ost. Topp med revne basilikumblader og 
god olivenolje. 

BRUScHETTA:
Bruschetta er noe du finner på de fleste menyer i Italia og er egentlig en 
ristet brødskive (en fin måte å bruke opp gammelt brød på), gnidd inn med 
litt hvitløk og toppet med olivenolje, salt og pepper. På de fleste menyer vil 
du finne tomatutgaven, altså med hakkede, solmodne tomater og basilikum. 
Men som alle andre godsaker i Italia, setter lokale helter, sesong og 
familiefavoritter sitt preg på bruschettaen; noen lager luksusutgaver med 
god skinke og diverse oster. Bruschetta er deilig som forrett, 
formiddagsmat, kveldsmat eller som en snack. 

DUlcITA TOMATER:
Dulce – søt, dulcita – kjempesøt! 

Spanjolene har døpt den lille søte 
tomaten for Dulcita. Dulcita kalles 

også for honningtomat og er en 
tomat på klase av sorten piccolo. 

Nettopp på grunn av sødmen 
passer den ekstra godt til ost, som 

i denne retten til Solvold med 
camembert og sprø skinke. 

Prøv selv!
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Hovedre t t:

TORSKELOIN A LA bAcALAO
600 g torskeloin
4 ss  olivenolje
salt

4 feDD hvitløk i skiver
4 sjalottløk i skiver
1 røD chili i skiver
1 røD PaPrika
1 Dl olivenolje
1 ts tomatPuré
1 boks hermetiske tomater
12 grønne oliven
400 g kokte skiveDe Poteter
salt og PePPer

basilikum 

SLIK GJøR DU:
Kok poteter, sett ovnen på 120°C.
Skrell og skjær hvitløk, sjalottløk, ½ chili og paprika i 
skiver. Stek alt på svak varme i olivenolje i ca. 10 
minutter. Tilsett tomatpuré og fres, ha i hermetiske 
tomater og oliven og la det koke inn i 5 minutter. 
Vend inn skivede kokte poteter og smak til med salt og 
nykvernet sort pepper. 

Tilsett mer chili hvis du ønsker en sterkere bacalao.

Ha alt i en ildfast form, skjær fisken i biter og ha bitene 
forsiktig ned i formen.

Dekk formen med folie og bak i ovn i ca. 10 minutter.
Server med frisk hakket basilikum og godt brød.  

FORbEREDELSE:
Tomatsausen kan godt lages på forhånd. Den holder 
seg lenge i kjøleskapet. Lager du retten med nedkjølt 
tomatsaus trenger formen lenger tid i ovnen for at fisken 
skal bli ferdig kokt. 

BAcAlAO:
Bacalao er avledet av det portugisiske ordet for torsk 
(bacalhau). Som oftest betyr dette tørket og saltet torsk – 
altså tørrfisk fra Norge. Reiser du til Brasil eller Portugal, 
bestiller bacalhau og forventer en gryte med tomatsaus, 
poteter, løk, oliven og utvannet tørrfisk, kan du imidlertid få
deg en overraskelse ettersom det i disse landene finnes like 
mange bacalao-varianter som det finnes dager i året.

TORSKElOIN
Norway Seafoods

300 g, kr 199,67 pr. kg

5990Pr. Pk
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dessert:

PLOMMEGRATENG
5 Dl helmelk
6 eggePlommer
120g sukker
4 ss rom eller 1/2 ts romessens
30 g maizena 

4 eggehviter 
40 g sukker

meierismør, kalDt
sukker

6 goDe Plommer

1 Dl crÈme fraÎche

SLIK GJøR DU:
Sett ovnen på 170°C. 
Hell melken i en kjele og varm til 60°C. Rør sammen 
eggeplommer, sukker, rom og maizena i en bolle. 
Hell den varme melken over blandingen og rør godt. 
Ha tilbake i kjelen og rør om til den begynner å koke. 
Ta kjelen av platen, dekk med plastfilm som du presser 
ned på kremen. Avkjøl. 
Hell 250 g av romkremen i en stålbolle og rør den glatt. 
Pisk sammen eggehviter og sukker til marengs. 
Vend marengsen inn i kremen.
Smør små, dype tallerkener eller små paiformer med 
kaldt smør og dryss med sukker. Fyll i marengskremen 
og fordel plommer i båter i massen. 
Stek i ca. 10 minutter.
Bland resten av romkremen med pisket crème fraîche. 
Server denne til.

 Kokkens tips:
Det er ikke vanskelig å lage marengs! Bruk rene, tørre redskaper og pisk til egge-hvitene er så stive at du kan snu bollen opp-ned. 



MövENPIcK 0,9 l
ASSORTERTE vARIANTER

Diplom-Is, 0,9 l, 77,66 pr. l. Førpris 82,50-83,50 pr. pk
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IKKE SPAR På HELGEKOSEN – SPAR PENGER

Bocuse d’Or er det uoffisielle VM i kokkekunst. 
Norske kokkestjerner, som gjennom de siste

20 årene har hatt flere fremragende plasseringer i 
konkurransen, utgjør Bocuse d’Or Norge.


