VINTERENS UTVALGTE RÅVARER
i mesterkokkenes nye helgemenyer

INTERVJU med

bent stiansen
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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 har gjort mye for å heve nivået på hverdagsmiddager rundt omkring i de tusen hjem.
Nå har vi gitt helgemiddagene et tilsvarende løft. Sammen med Bocuse d’Or Norge og flere av
Norges største kokkestjerner, gir vi deg inspirasjonen og hjelpen du trenger for å imponere gjestene dine.
I dette magasinet blir du bedre kjent med verdensmester Bent Stiansen. Bent har gjennom en årrekke
drevet Statholdergaarden, som er en av landets absolutte topprestauranter. Han er også kjent fra
Kokkenes kamp på TV2. Nå kan du bli en bedre kokk ved å følge Bents beste tips!
Du får også inspirasjon til å bruke rødbeter på nye måter. Alt for mange har avskrevet rødbeten
fordi de kun har smakt den syltet på glass. Odd Ivar Solvold forteller hvordan du frigjør den dype,
sødmefulle smaken i ferske rødbeter.
Vi leter stadig etter produkter som skaper begeistring – både i butikken og rundt bordet.
Derfor er vi ikke så lite stolte over å kunne tilby and fra Stange i REMA 1000!
Odd Ivar Solvold har komponert en egen femrettersmeny for å feire dette (s. 16-20).
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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SIDE 5

ben t st ia n sen s kjø kken:

«Jeg blir glad av å lære andre å lage god mat»
Hvorfor begynte du å kokkelere?
Jeg var til sjøs med min far da jeg var 6 og 9 år gammel.
Jeg bodde i byssa, ble veldig inspirert av livet på kjøkkenet
og begynte å lage mat. Da jeg var 12 år styrte jeg
kjøkkenet hjemme. Mor jobbet og far var på sjøen, jeg
satte opp ukesmenyer, handlelister, hva vi kunne dyrke,
høste og skaffe. Det var ekstremt lærerikt og veldig gøy.
Da jeg begynte på kokkeskole og senere i kokkelære på
Continental, trodde jeg at jeg kunne alt. Jeg var sikkert
ikke den enkleste å jobbe sammen med på den tiden.
Spesialitet eller signaturrett?
Jeg er god til å lage sauser. Jeg er utstyrt med gode
smaksløker og har trent opp sanseapparatet gjennom en
lang karriere. Det betyr at jeg kan skape harmoni i nesten
enhver type saus. Det beste er selvfølgelig å ha en god
kraft som utgangspunkt. Og så jobber jeg med det helt
grunnleggende – å skape balanse mellom syre og sødme,
salt og pepper.

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.
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Bent Stiansen begynte som kokkelærling på Hotel Continental
før han reiste til Alain Chapel utenfor Lyon.
På 1980-tallet var Bent Stiansen kjøkkensjef på flere norske
topprestauranter – på Hotel Continentals prestisjerestaurant
Annen Etage, på Refsnes Gods utenfor Moss og i De Fem Stuer
på Holmenkollen Park Hotel, Rica. Fra 1985 til 1992 var han
medlem av det norske kokkelandslaget, og i 1990 vant han det
første norgesmesterskapet for kokker.
Tre år senere vant Bent, som første skandinav, Bocuse d’Or,
i Lyon. I 1994 startet familien Stiansen gourmetrestauranten
Statholdergaarden som har en stjerne i Guide Michelin.
I etasjen under ligger Statholderens Mat & Vinkjeller.
Bent Stiansen ble nylig profilert som deltaker i programmet
Kokkenes kamp på TV2.

Mine beste tips!
Lær deg å smake til maten

Nordmenn er alt for forsiktige med krydder.
Bruk det som skal til av salt og pepper. Noen dråper
sitron gjør underverker; syren framhever og forløser
smaken i de aller fleste råvarer. Litt sukker bidrar
ofte til å runde av en saus.

Vær nøye med temperaturkontrollen
når du varmebehandler fisk og kjøtt. Det er spesielt
viktig at man ikke oversteker fisk slik at den blir
tørr. Laks f.eks. skal bare ha to minutter på hver
side, så er den ferdig! Og fisk skal først stekes når
gjestene sitter til bords. Alt annet – salat, poteter og
saus – kan lages ferdig på forhånd. Det er dette som
gjør at fisk stort sett smaker så godt på restaurant –
den serveres rett fra stekepannen.

Ikke kjøp for mye
– ikke lag for mye mat. Spiser familien 8 poteter,
koker du 8 poteter og ikke 10. For da slipper du å
spise gammel mat og rester fra i går. Og like viktig;
du unngår å kaste mat. Hold orden i kjøleskapet,
rydd en gang i uken og kast mat du ikke har tenkt
å spise.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

allt id i mi t t kjØKKENska p
Egg, frisk appelsinjuice, yoghurt naturell, meierismør,
lagret Jarlsberg, fryste blåbær, 4-korn, entrecôte,
løk, gode tomater og god olivenolje.

Bent Stiansens rødvinssaus
til

8

MIN Favorittråvare:

personer

4 dl rødvin
½ dl rødvinseddik (evt. hvitvinseddik)
3 sjalottløk (CA. 2 dl grovhakket)
10 knuste sorte pepperkorn
4 laurbærblad
1 ss FRISK HAKKET timian
1,5 l kraft fra oksebein
(eller vann og to buljongterninger)
2 ts tomatpure
Evt. hinneavskjær fra oksefilet (kan sløyfes)
1 ss maizena
salt og pepper
1 ss presset sitron
1 ss sukker

Ha rødvin, rødvinseddik, grovhakket sjalottløk, knuste
pepperkorn, laurbærblad og timian i en kjele og kok ned
til 2 dl. Tilsett oksekraft, tomatpuré og evt. hinneavskjær
fra oksefilet (kan sløyfes). Kok ned til det halve og jevn
sausen med maizena utrørt i litt kaldt vann.
Smak til med salt, pepper, sitronsaft og sukker.
Sil sausen og hold den varm.

Jeg elsker entrecôte av okse! Dette stykket har naturlig fett
– det er mørt, saftig, mandig, fullt av power.
Jeg har stort sett alltid entrecôte liggende i kjøleskapet.
Hvis du ser en flott marmorert entrecôte i butikken bør du
bare kjøpe den. Du finner alltid en anledning til å spise den.

«Stekt entrecôte med stekt løk og
speilegg på en brødskive er favorittmaten etter en lang dag på jobb.»

Mitt favorittredskap

Jeg er ikke utstyrsfreak i det hele tatt.
Har jeg 2-3 enkle kniver er jeg happy. Ut over det trenger
jeg en stor, god trefjøl. Jeg hater små skjærebrett,
særlig de som er i plast.
Dessuten trenger jeg en ny, ren, frottéklut hver dag.
Det er viktig for å holde det rent på kjøkkenet!

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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Denne vintermenyen gir deg gode, klassiske smaker av blåskjell med estragon, kylling
med sopp og epleterte med aprikos. Det er fløte i de to første rettene og vaniljekrem i
desserten, så dette er definitivt en rik meny – slik det skal være om vinteren.
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RE TT ER

RE TT ER

F O R R ETT

:

B L ÅS KJ E L LS U P P E
MED estragon
H O V ED R ETT

:

HELSTEKT STANGE PP
SO
KYLLING MED SKOG
LU N E P L E T E RT E
DESSE R T:
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

til

4 personer

1 kg blåskjell
1 løk
2 fedd hvitløk
¼ dl olivenolje
1 ts tørket timian
1 ½ dl hvitvin

Kokkens tips:

BLÅSKJELLSUPPE MED estragon

Denne sup
pen kan g
jerne
lages med
fiskekraft
og
tilsettes la
ks i ternin
ger
istedenfor
blåskjell.

1 ½ dl fløte
2 ½ dl vann
½ ts kvernet hvit pepper
½ ss sitronsaft
½ ss maizena
eventuelt salt
1 purre
frisk estragon
BRØD

Slik gjør du:
Ha skjellene i kaldt vann. Kast skjell som er knuste eller
flyter opp. Skjell som er åpne og som ikke lukker seg når
du banker lett på dem, må også kastes. Børst skjellene og ta
bort skjegget.
Finhakk løk og hvitløk og fres i olje i en stor kasserolle
sammen med timian. Ha i skjellene og tilsett hvitvin.
Sett på lokk og kok opp. La skjellene dampe i 3-4 minutter;
kast de som ikke har åpnet seg.
Ta blåskjellinnmaten ut av skjellene og sett tilside.
Ha fløte, vann, pepper og sitronsaft i kraften og kok opp.
Jevn med maizena utrørt i litt vann. Smak suppen til med
sitronsaft og evt. litt salt.
Kjør suppen jevn med stavmikser og sil den.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

49

00

Kok den opp sammen med purre kuttet i små terninger.
Tilsett så de rensede blåskjellene og la de bli
gjennomvarme uten at det koker. Smak til med frisk,
hakket estragon. Server suppen med godt brød.

PR. KG

ferske blåskjell
kr 49,00 pr. kg

REMA 1000 HELG 2014

SIDE 9

hovedre t t:

HELSTEKT STANGEKYLLING MED skogSOPP
til

4 personer
Øs stekefettet over kyllingen noen ganger underveis.
Du kan sjekke om kyllingen er ferdigstekt ved å stikke en
nål inn i den tykkeste delen av lårkjøttet. Siver det ut klar
væske, er kyllingen ferdig.
La kyllingen hvile i 20 minutter før den deles i to lår og
to bryst.

1 Stangekylling, ca. 1500 g
250 g soppblanding (fryst)
1 ss salt
1 ts malt hvit pepper
3 ss smør
Kremet portvinsaus:
5 dl kyllingkraft,
(evt. 5 dl vann og en kyllingbuljongterning)
1 dl hvitvin eller eplejuice
1 dl portvin
2 ss cognac (kan sløyfes)
1 sjalottløk
½ grønt eple
2 dl fløte
salt og pepper
1 ts sitronsaft
Smørkokte aspargesbønner:
300 g aspargesbønner
1 sjalottløk
1 ss hakket persille
2 ss smør
salt og pepper

Slik gjør du:
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Kok aspargesbønnene møre i lettsaltet vann,
ca. 3 minutter. Fres finhakket sjalottløk og persille i smør,
tilsett bønnene og smak til med salt og pepper.
Anrett kyllingen på fat med aspargesbønner og sausen.
Server gjerne stekte poteter til.

Kokkens tips:

Istedenfor
hel kylling
kan
du legge h
akket sop
p under
skinnet på
kyllingbry
st eller
-lår. Stek
i ovn ved 18
0°C i ca.
20 minutt
er til gjenn
omstekt.

Sett ovnen på 170°C.
Tin soppen og sil av kraften.
Løsne skinnet på hele kyllingbrystet med hånden.
Du skal få hele hånden innunder skinnet.
Finhakk soppen og dytt det under skinnet som et
krydder. Press skinnet på plass igjen og ha salt og pepper
på kyllingen. Smør den inn med mykt smør.
Stek kyllingen i ovnen i 90 minutter.
SIDE 10

Kok kyllingkraften med hvitvin, portvin, evt. cognac,
finhakket sjalottløk og hakket grønt eple uten skall og
kjerne. Kok det ned til 2 dl og tilsett fløte. Kok opp og
kjør jevnt med stavmikser. Sil sausen og kok opp igjen.
Smak til med salt, pepper og litt sitronsaft. Blir sausen
for tynn, kan den jevnes med litt maizena utrørt i kaldt
vann.

99
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PR. KG

landkylling HEL
Stange
kr 99,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

LUN EPLETERTE
til

4 personer

1 dl melk
½ vaniljestang
1 ss sukker
1 ss maizena
1 plate frossen butterdeig
1 eggeplomme

Kokkens tips:

Bytt gjern
e ut

eple med
pære!

2 grønne epler, F.eks. Granny Smith
2 ss sukker
2 ss smør
2 ss aprikosmarmelade
pisket krem eller vaniljeis

Slik gjør du:
Kok opp melk med splittet vaniljestang og sukker.
Rør maizena ut i 2 ss vann og rør den i melken under
omrøring. Kok opp til tykk vaniljekrem. Avkjøl litt.
Tin butterdeigsplaten og kjevl den ut til ca. 30 x 15 cm.
Skjær en stripe på 1 cm av langs kantene og legg butterdeigen dobbel langs kantene. Pensle med sammenvispet
eggeplomme og legg vaniljekremen i midten.
Skrell eplene og fjern kjernehuset. Skjær eplene i tynne
skiver og legg i taksteinmønster på deigen – tett i tett.
Dryss epleskivene med sukker og høvle på tynne
smørskiver med en ostehøvel.
Stek kaken ved 180°C varmluft i 20 minutter. Sett platen
i bunnen av ovnen slik at terten får en godt stekt og sprø
bunn.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Når kaken er stekt, pensles den med aprikosmarmelade
for å få fin glans og god smak.
Serveres nybakt med pisket krem eller vaniljeis.
REMA 1000 HELG 2014
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En fransk salatklassiker, et flaggskip for norsk fiskeeksport
– og vannbakkels, det er stikkordene for denne menyen.
Du kan lage det meste av hovedretten og desserten ferdig på forhånd.
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RE TT ER

RE TT ER

F O R R ETT

:

MED
SAL AT FRA LYON ACON
B
P O S J E RT E E G G O G
ISK
URTEBAKT KLIPPF S
MED TOMATSAU
H O V ED R ETT

:

DESSE R T:

LER
VANNBAKKELSKU REM
K
MED blåmuggost
SIDE 12

REMA 1000 HELG 2014

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

SALAT FRA LYON MED
POSJERTE EGG OG BACON
til

4 personer

½ hode friséEsalat
4 ferske egg
1 l vann
2 ss hvitvinseddik
1 ss salt
120 g bacon i skiver
1 ss smør
¼ ustekt bagUett
1 fedd hvitløk
2 ss olivenolje

Fransk dressing
½ ss dijonsennep
1 ss hvitvinseddik
1 eggeplomme
½ dl solsikkeolje
2 ss vann
salt og pepper
2 ss gressløk

Slik gjør du:

Kokkens tips:

Hvis du sy
nes det er
vanskelig
å lykkes m
ed posjerin
gen,
kan du ko
ke smilen
de egg,
dele dem
i to og serv
ere dem
i salaten!

Rens og skyll salaten. La den gjerne ligge i kaldt vann
10-15 minutter, så blir den ekstra sprø. Tørk salaten
forsiktig i et kjøkkenhåndkle eller bruk salatslynge.
Kok opp vann med eddik og salt. Knekk ett og ett egg i en
kopp og hell dem forsiktig i det kokende vannet.
Eggehviten skal trekke seg sammen rundt eggeplommen.
Posjer eggene i 4 minutter – plommen skal fortsatt være
flytende. Ta eggene opp med en hullsleiv og legg dem over
i kaldt vann for å stoppe kokeprosessen.
Trim gjerne vekk tynne eggehviteflak. For å lykkes med
posjeringen må du bruke så ferske egg som mulig.
Skjær baconet i store biter og stek det gyllent i smøret.
Gni den halvstekte baguetten inn med et hvitløksfedd
og skjær den i terninger. Stek brødterningene lysebrune i
baconfettet.
Ha sennep i en bolle sammen med eddik og eggeplomme.
Spe med olje i en tynn stråle mens du visper til en tykk
dressing. Tynn den ut med litt vann.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Smak til med salt og pepper.
Vend friséesalaten i dressingen og anrett på
tallerkener med bacon, stekte brødterninger
og de posjerte eggene. Det blir ekstra godt
hvis du varmer eggene i posjeringsvannet
30 sekunder før servering.
Dryss hakket gressløk over salaten før
servering.

POSJERING AV EGG:

Posjer eggene ved å knekke ett og ett i en kopp,
og siden slippe dem forsiktig ned i en kjele
med kokende vann, eddik og salt.
For vellykket resultat er det svært viktig at
eggene er ferske. Dette kan du sjekke ved å
legge egget i en bolle med vann.
Hvis egget synker til bunns, er det ferskt.
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hovedre t t:

URTEBAKT KLIPPFISK med TOMATSAUS
til

4 personer

800 g klippfisk, ferdig utvannet
Urtesmør:
50 g smør
50 g parmesan
1 loff skive uten skorpe
1 ss persille
1 ss gressløk
1 ss basilikum
MandelpotetpurÉ:
600 g mandelpoteter
1 1/2 dl melk
1 fedd hvitløk
2 ss smør
½ dl olivenolje

Kokkens tips:

I denne re
tten kan kl
ippfisk
byttes ut m
ed lettsalt
et torsk
eller natu
rell torske
loin.

Tomatsaus:
400 g tomater (EVT. 1 boks hermetiske tomater)
2 sjalottløk
2 fedd hvitløk
½ dl extra virgin olivenolje
1 ss sukker
SALT og pepper
1 ss sitronsaft
frisk basilikum

Slik gjør du:
Sett ovnen på 200°C.
Kjør mykt smør i en mikser med revet parmesan, loff
smuler og friske urter. Kjør til alt får en fin, grønn farge.
Del klippfisken i fire og smør på et tykt lag urtesmør.
Stek fisken i ovn i ca. 12 minutter.

SIDE 14
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Skrell poteter og kok dem møre i vann uten salt.
Hell av vannet. Kok opp melk med finhakket hvitløk,
smør og olivenolje og hell det over de kokte potetene.
Bland og knus potetene godt med en visp.
Smak til med salt og pepper.
Snitt et kryss på toppen av tomatene og dypp dem 30
sekunder i kokene vann. Ha dem i kaldt vann og skrell
av skinnet. Del tomatene i fire og skjær bort kjernene.
Tomatkjøttet kuttes i små terninger. Fres hakket løk og
hvitløk i olivenolje og tilsett tomatene og sukkeret.
La det koke til vannet forsvinner og det blir en tykk
tomatsaus.
Smak til med salt, pepper, sitronsaft og hakket basilikum.
Anrett fiskestykkene på mandelpotetpuré og server med
tomatsaus.

BRANDADE:

Brandade er en deilig provencalsk klippfiskmos som gjerne
serveres alene, ofte som forrett. Men du kan også bruke
den som tilbehør til denne hovedretten istedenfor
mandelpotetpuréen. Så enkelt er det å lage brandade:
Lag potetpuré med hvitløk og vend inn små biter av kokt
klippfisk. Få en glatt, fin konsistens ved å tilsette litt melk
og olivenolje. Smak til med salt og pepper.
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KLIPPFISK

300 g, kr 230,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

VANNBAKKELSKULER MED blåmuggostKREM
til

4 personer

1,3 dl vann
100 g smør
½ ts salt
100 g mel
2 store egg (eller 3 små)
2 ss sesamfrø
BLÅMUGGOSTkrem:
150 g Selbu blå eller annen blåmuggost
½ dl crÈme fraîche
½ bunt reddiker

Slik gjør du:

Kokkens tips:

Blåmuggo
st kan byt
tes ut
med Snøfr
isk blandet
med
urter som
estragon,
basilikum
eller gress
løk.

Sett ovnen på 170°C.
Kok opp vann sammen med smør og salt. Bland i siktet
mel under kraftig omrøring til en seig klump.
Avkjøl deigklumpen i fem minutter i en blandebolle.
Spe med ett og ett egg og arbeid dem godt inn i deigen.
Sett 12 topper av deigen med en barneskje på en bakepapirkledd stekebrett. Dryss toppene med sesamfrø.
Stek vannbakkelstoppene i ovn ca. 20 minutter
til de er pent gylne. Avkjøl.
Del blåmuggosten i biter. Kjør osten i en food processor
sammen med crème fraîche til en tykk krem.
Fyll vannbakkelstoppene med kremen og server med
reddikskiver.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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Norsk and på REMA 1000 – hvem ville trodd på det for ett år siden? Men nå har det
skjedd, og det fortjener en markering. Derfor har jeg laget en festmeny med gratinert
hummer, råmarinert torsk, tiramisu, bringebærsufflé – og and i hovedrollen.

3
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RE TT ER

F O R R ETT

:

er
GRATINERT humm
med purre og estragon
R R ETT
AND R E F O

:

råmarinert torsk
med ananassalsa
H O V ED R ETT

:

debryst
pepperstekt an
é
med søtpotetpur
DESSE R T:

tiramisu med
philadelpHiaost
R T:
AND R E DESSE

bringebærsufflÉ
SIDE 16
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

F ORRETT:

gratinert hummer med purre og estragon
til

4 personer

2 hummer
1 ss smør
1 liten purre
4 stilker estragon
2 dl kremfløte
2 eggeplomme
noen dråper Tabasco
salt og pepper

1 pose Babyleaf salat
DRESSING:
1 ts dijon sennep
1 ts hvitvinseddik
¼ ts honning
4 ss solsikkeolje
salt

Slik gjør du:
Del hummeren og rens den godt. Fjern paven og den
sorte strengen i halen.
Grovkutt hummerkjøttet og sett til side. Finstrimle purren.
Smelt smøret og fres purren myk. Tilsett finkuttet estragon
og fløte.

Slik fjervenen:r
du pa

Kok godt i 2 minutter. Avkjøl lett. Visp inn egget og smak
til med tabasco, salt og nykvernet pepper. Bland 2/3 av
sausen med hummerbitene og fyll tilbake i skallet.
Topp med resten av sausen. Gratiner i ovn med åpen dør,
om mulig, i 2-3 minutter til overflaten er gyllenbrun.
Rør sammen alt til dressingen og bland lett inn i salaten.
Server gratinert hummer med en liten salat til.

129

00

hummer
Fersk/fryst
ca. 490 g

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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a n dre forre t t:

råmarinert torsk med ananassalsa
til

4 personer

200 g torskeloin
1 lime, saft og skall
1/2 dl olivenolje
salt og pepper
Salsa:
100 g ananas
1/4 mango
1/4 rød chili
1/2 lime, saft
6 stilker koriander
1 pose Baby Leaf

Slik gjør du:
Kutt torskeloinen rett ned i 2 mm tykke skiver.
Press limesaft i en skål og bland inn finrevet limeskall.
Vend inn torskeskivene og la det stå og marinere i
5 minutter. Bland så inn olivenolje, salt og nykvernet
sort pepper. Fordel fiskeskivene på tallerkener.

Råmarinert fisk er en
vanlig rett i Sentral- og
Sør-Amerika og blir der
kalt ceviche. De største
variasjonene av ceviche
finner man i Peru hvor
det til og med finnes
en nasjonal ceviche-dag.
Det som skjer når fisk
marineres i sitrussaft er
at fisken gjennomgår en
prosess som minner om
koking. Proteinene
i fisken blir brutt ned,
og fisken endrer farge
og blir mattere akkurat
som når den varmebehandles i ovn eller
panne.
Odd Ivar Solvold

Knus 1/3 del av mangoen med en gaffel. Resten av
mangoen + ananasen kuttes i små terninger.
Finhakk chilien. Bland alle ingrediensene sammen i den
knuste mangoen. La stå i 5 minutter.

57
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Ved servering toppes fiskeskivene med salsa og
Baby Leaf salat.

torskeloin

Norway Seafoods
300 g, kr 193,00 pr. kg
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

hov edre t t:

pepperstekt andebryst med søtpotetpuré
til

4 personer

2 store andebryst
grovknust sort pepper
maldonsalt
200 g søtpotet
skall av ¼ appelsin
saft av ½ appelsin
50 g smør
salt

Kokkens tips:

Det er vikt
ig å snitte
ned i
andefette
t. Jo tetter
du
snitter, des
to crispere
blir
fettet når
det er ferd
ig stekt.

1 sjalottløk
2 dl rødvin
2 ss lys sirup
1ss rosiner
½ dl rødvinseddik (evt. hvitvinseddik)
4 knuste sorte pepperkorn
4 dl kyllingkraft (buljongterning + vann)
1 ss smør
salt og pepper

SØTPOTET:
Søtpoteten kommer opprinnelig
fra Sør-Amerika. På tross av navnet
har den ikke noe slektskap med
poteten, smaken er også
annerledes. Skal man først
sammenligne den med en annen
grønnsak, har den mer felles med
gulroten; de har begge en
sødmefull smak, en guloransj farge
og et høyt innhold av betakaroten,
det sunne næringsstoffet som både
er en antioksidant og kan
omdannes til vitamin A.

8-10 reddiker
50 g aspargesbønner
2 ss smør

Slik gjør du:
Renskjær andebrystene og strip opp gjennom fettet.
Brun med fettsiden ned i tørr og varm panne i 1-2 minutter
til de er gylne og crispe. Snu dem med kjøttsiden ned i 10
sekunder og legg over på stekebrett. Krydre med knust, sort
pepper og maldonsalt. Stek videre i ovnen ved 180°C
i 8-10 minutter til kjøttet har en kjernetemperatur på 58°C.
Ta ut og la det hvile i 4-5 minutter. Skjæres opp i små
kakestykker.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

Skrell søtpoteter og del i grove biter. Legg bitene i en
kjele, fyll på med vann og tilsett appelsinskall og -saft.
Kok under lokk til det er mørt. Sil godt av, press ut
vannet. Kjør søtpotetene med smøret i en blender til glatt
puré. Smak til med salt.
Ha finkuttet sjalottløk i en kjele, tilsett rødvin og kok
inn til ca. ½ dl. Ha i sirup, rosiner, rødvinseddik og
knust, sort pepper.

Tilsett kyllingkraft og kok inn til ca. 2 dl. Sil av og rør
inn smøret. Smak til med salt og pepper.
Kutt reddikene i 2 eller 4 og kok dem sammen med
aspargesbønnene i lettsaltet vann, til de er knapt møre.
Sil av og smelt inn smøret.
Server andebryst, aspargesbønner og søtpotetpuré og
topp med rødvinssjyen.
REMA 1000 HELG 2014
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DESSERT:

TIRAMISU med philadelpHiaost
til

4 personer

ANDRE DESSERT:

bringebærsufflÉ
til

4 personer

2 egg
75 g sukker
75 g hvetemel
1 ts vaniljesukker

150 g frosne bringebær
40 g sukker
3/4 dl vann
1 ½ ts maizena

1 dl espressokaffe
4 cl. kaffelikør

4 eggehviter
60 g sukker

Krem:
3 eggeplommer
100 g sukker
500 g Philadelphia ost
3 plater gelatin

4 pærer, F.eks. Conference
1 l vann
200 g sukker
1 god bit ingefær
1 sitron, saft + skall

1 dl kremfløte
kakao

Slik gjør du:

Slik gjør du:

Sett ovnen på 170°C.
Pisk egg og sukker i 5-7 minutter til luftig eggedosis. Sikt i hvetemel og vaniljesukker
og vend det forsiktig inn i eggedosisen. Ha røren i en smurt form og stek i 20 minutter.
Ta kaken ut og avkjøl den helt.

Ha bringebær, sukker og vann i en kjele. Kok opp og jevn med maizena rørt ut i
2 ss vann. Siles gjennom en sikt. Press godt gjennom. Avkjøl.

Del bunnen i to på langs og legg den ene bunnen i formen. Dynk den med kaffe og likør.
Bløt gelatinplatene i kaldt vann. Pisk eggeplommer og sukker til sukkeret er oppløst.
Smelt gelatinen i ca 2 ss varmt vann. Pisk inn ost og tilsett gelatinen.
Vend til slutt inn vispet krem. Hell halvparten av kremen på toppen av kakebunnen.
Legg på en ny bunn, dynk med kaffe og topp med resten av kremen.
Sett kaken kaldt i et døgn.
Sikt over kakao rett før servering.
Hvis du ønsker å lage kaken i porsjonsglass kan du stanse ut kakebunnen i passende sirkler.
SIDE 20
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Pisk eggehvitene faste for hånd. Ha i sukkeret og pisk videre i 2 minutter for hånd.
Ta 2 gode spiseskjeer med bringebærpuré i en bolle og rør glatt. Tilsett 1/3 av
eggehvitene og rør dette godt inn. Tilsett resterende eggehviter og vend inn med en
slikkepott. Raskt, men ikke hardt. Smør 4 kaffekopper med kaldt smør og hell i sukker.
Snu koppen på hode slik at resterende sukker faller ut.
Fordel massen i koppene og sett nederst i stekeovn ved 180°C i ca. 11 minutter.
Syltede pærer:
Kok opp vann, sukker, finhakket ingefær, sitronskall og saft. Skrell pærene og legg dem
i laken. Kok i 10 minutter på lav temperatur. Trekk til side og la pærene avkjøle i laken.
Del pærene i båter og drypp litt av laken over.
Server pærene sammen med bringebærsuffleen. Pynt gjerne med friske bær.
Ikke spar på helgekosen – spar penger!

nå får du stange-and
på rema 1000

Stange-endene kommer fra små kvalitetsbevisste
leverandører fra Vestfold og Telemark. De har god plass
slik at de får utviklet muskulaturen. Og de har tilgang til
mat og drikke slik at de selv kan bestemme når de skal
spise. Fôret består kun av vegetabilsk hvete, havre og
mais, og er helt uten medikamenter og vekstfremmende
stoffer. Dermed bruker endene lenger tid på å vokse
seg store. Det er også dette som gjør dem så smakfulle.

329

00

PR. KG

andebryst

Stange
kr 329,00 pr. kg

139

00

Når du kjøper and fra Stange, er det den
engelske Cherry Valley Duck det handler
om. Dette er en populær anderase blant
Europas kjøkkensjefer og gir et saftig,
mørt og fyldig kjøtt.

andeLÅR

Stange
kr 139,00 pr. kg

PR. KG

ODD IVAR SOLVOLD PRESENTERER

rødbeter
Rødbeten er en fantastisk grønnsak:
Den har en søt og karakteristisk smak
som kan bære en hel rett. Den dype, røde
fargen vil være et spektakulært innslag
på enhver tallerken. Den er proppfull
av antioksidanter og en av de sunneste
grønnsakene vi har. Og den kan brukes
på svært mange måter – bakt i ovn, stekt
i panne, som puré eller suppe.
Planten er hardfør og har vært dyrket i
Norden i rundt 500 år. I Norge kjenner de
fleste best til rødbeten i syltet form, men
det er som fersk den gir de store
smaksopplevelsene.
Rødbeter skal ha en fast konsistens, og
oppbevares best i kjøleskap, gjerne i en
plastpose eller tett plastboks slik at de
ikke tørker inn.

SIDE 22
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Rødbeten er rik på
kostfiber og lav på
kaloriinnhold. Dette betyr
at du får en god
metthetsfølelse av å spise
rødbeter som en del av
ditt daglige kosthold.

Rødbeter er gode å lage suppe på. Kok sammen løk,
rødbeter og grønnsakskraft og kjør i blender til en
glatt suppe. Sødmen i rødbeter gjør at det smaker
veldig godt med syrlig rømme eller creme fraiche i
suppen.

Syltede rødbeter:

Kokte rødbeter:

Rødbeter kokes med skall i rikelig med vann til de er
møre. La bladfestet sitte på med ca. 5 cm dersom dette
følger med, for å unngå at saften i rødbeten renner
ut i kokevannet. Ettersom dette er en hard grønnsak,
kan koketiden bli lang – alt fra 1 til 2 timer avhengig
av størrelsen. De er ferdige når du kan stikke en liten
kniv inn uten for mye motstand.
Rødbetene avkjøles i laken.
Gni av skallet, det løsner
nesten av seg selv når
rødbetene er møre.
Nå har du en nøytral
rødbet som er super til
å vende i eddiker, salater,
risotto osv.
Det er viktig å beholde
skallet på slik at næringsstoffer, og ikke minst fargen,
beholdes i grønnsaken.
Tar du av skallet før koking
i vann, forsvinner mye
av fargen.

Rødbetsuppe:

Kokkens tips:

Dersom d
u vil unng
å å bli
rød på hen
dene når d
u
skreller rø
dbeter
– bruk eng
angshansk
er!

Egensyltede rødbeter smaker enda mer intenst enn
dem du kjøper i glass! Vann, sukker, og eddik has i en
kjele sammen med skiver av skrelte rødbeter. Kokes
under lokk på lav temperatur til de er møre. Tilsett
gjerne krydder som stjerneanis, kanel og korianderfrø for variasjon. Avkjøles i laken og serveres kald til
posteier eller skinker og i salater med geitost.

Saltbakte rødbeter:

På denne måten får du ekstra mye smak av rødbet!
Strø grovsalt i en ildfast form og kutt bunnen av små
rødbeter med skall. Sett dem med snittet ned og bak
i ovn til de er møre. Gni av skallet og vend dem i lys
sirup og god eddik eller i ekstra god og søt balsamicoeddik.

Bakte eller kokte rødbeter
i en salat med feta-ost eller
chevre smaker fantastisk!
Drypp over litt balsamicoeddik eller en søt vinaigrette.
Se også Ørjan Johannessens
oppskrift på neste side.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

rødbeten er roten til mye RØDT og GODT!

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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Denne menyen byr på mange rike smaker, og passer spesielt godt når du skal
lage middag til mange. Det tar omtrent samme tid om du skal servere rettene
til 4, 8 eller 12 gjester. Dessuten kan det aller meste gjøres på forhånd.
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

RØDBETsalat MED COTTAGE CHEESE
til

4 personer

4 små rødbeter
SIRUP:
½ dl balsamicoeddik
60 g sukker
2 hjertesalat
4 ss olivenolje
salt og pepper
2 pærer, F.eks. conference
4 ss hakkede mandler
1 boks cottage cheese
basilikum

Kokkens tips:

Vent med
å montere
salaten,
tilsette oli
venolje og
sirup,
til rett før
den skal se
rveres.
Da behold
er salaten
sprøheten
.

Slik gjør du:
Kok rødbetene med skall i en kjele med lettsaltet vann,
ca. 45 minutter. Riv av skallet når de er kokte.
Skjær dem i terninger.
Kok opp sukker og balsamicoeddik og avkjøl.
Riv salaten i grove biter og ha på 2 ss olivenolje,
salt og pepper.
Bruk en høvel eller mandolin og skjær pærene i tynne
skiver. Grovhakk mandlene og rist dem i en tørr panne til
de er gylne. Skyll cottage cheese i kaldt vann.
Bland forsiktig pære, salat, rødbeter og resten av
olivenoljen i en bolle. Smak til med salt og pepper.
Anrett alt på en tallerken og topp med avrent cottage
cheese og 1 ss sirup over hver tallerken.
Ha gjerne på noen friske blader basilikum før servering.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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HOVED RETT:

ovnsstekt svinenakke
til

4 personer

600 g svinenakke
SALT OG PEPPER
4 ss solsikke olje
20 amandine små poteter
2 gule løk
3 søtpaprika (lange RØD paprika)
5 ss olivenolje
2 ss smør
1 fedd hvitløk
1 kvast rosmarin
salt og pepper

Slik gjør du:
Sett ovnen på 190°C.
Del potetene i to, løk i båter og paprika i jevnt store
biter. Bland alt med olivenolje, smør, grovhakket
hvitløk og hakket rosmarin. Krydre med salt og pepper
og ha alt i en ildfast form.
Bak grønnsaker og poteter i ovnen i ca. 30 minutter,
rør om med jevne mellomrom.
Skjær svinenakken i to på langs, ha på salt og pepper
og stek kjøttet på høy varme i en stekepanne med
solsikkeolje til det har blitt en god skorpe på alle sider.
Sett et steketermometer i midten av det ene kjøttstykket og legg kjøttet på toppen av grønnsakene i
ovnen etter ca. 15 minutter.
Ta svinenakken ut av ovnen når den er 60°C.
Den vil gå opp til 65°C etter 5-8 minutter hvile.
Server gjerne med soppsaus fra Stange.

Ørjan Johannessen
vant den europeiske
finalen av Bocuse
d’Or i 2012, og er
dermed regjerende
europamester.
Han vant også nylig
Årets kokk 2013, og
skal derfor
representere Norge
i konkurransen som
leder fram mot
Bocuse d’Or-finalen
i Lyon i 2015.
Han vil da bli første
nordmann som deltar
i to Bocuse d’Or.
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svinenakke
Nordfjord
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

DESSERT:

karamell-panna cotta med appelsinsalat
til

4 personer

Panna Cotta:
100 g sukker
5 dl fløte
1/2 vaniljestang
2,5 pl gelatin
Appelsinsalat:
2 appelsiner
saften av 2 appelsiner
(ca. 1 dl)
60 g sukker

Slik gjør du:
Smelt sukkeret i en kjele
på svak varme til det blir lys karamell.
Ikke rør i sukkeret før det har begynt å smelte.
Dersom du gjør det kan sukkeret krystallisere seg.
Hell på 3 dl fløte og legg i en splittet vaniljestang.
Legg på lokk og la det putre til karamellen er løst opp.
Legg gelatin i kald vann i ca. 5 minutter.
Trekk kjelen av varmen og rør inn gelatinen.
Avkjøl røren til ca. 40 grader og rør inn resten av den kalde
fløten. Grunnen til at jeg anbefaler å tilsette 1/3 av fløten
kald, er at det reduserer risikoen for at fettet i fløten
skiller seg.

PANNA COTTA:

Panna cotta er en italiensk dessertklassiker.
Navnet, “kokt fløte”, sier egentlig det meste, for dette er
en fløtepudding. Den klassiske italienske versjonen er
smakssatt med vanilje, men du kan tilføre nesten hva som
helst; alt fra honning og eksotiske krydder til revet skall
av sitrusfrukter. Eller karamell, som jeg har valgt i denne
oppskriften. Det fine med panna cotta er at desserten kan
lages dagen før gjestene kommer, og at det er like enkelt å
lage mange som få porsjoner. En god panna cotta blir enda
bedre med saus eller tilbehør. Det kan være friske bærsauser, fruktsalater eller karamell- og sjokoladesauser.

SLIK FILETETER DU APPELSIN:

Begynn med å skjære av endene på appelsinen.
Sett appelsinen på høykant og kutt av skallet i en bue slik
at alt skallet blir fjernet. Se etter skinnet som ligger mellom
appelsinbåtene, og skjær et skråkutt langs dette skinnet inn
mot midten av appelsinen. Så skjærer du et snitt fra den andre
siden av båten ned mot midten. Du vil da skjære ut en V-form
som er en appelsinfilet, helt fri for skinn.

Fileter appelsinen og del båtene i biter.
Kok opp saft og sukker og bland inn appelsinbitene
i sirupen.
Legg appelsinsalaten på toppen av panna cottaen og server.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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Laks og torsk må kunne kalles Norges nasjonalfisk nummer 1 og 2.
Her får du begge i samme meny. Den råmarinerte laksen har fått en asiatisk vri,
torsken serveres med glaserte rødbeter og kapers.
Og til slutt – en saftig, krydderbakt ananas.
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Ikke spar på helgekosen – spar penger!

FORRETT:

RÅMARINERT LAKS MED SITRUSVINAIGRETTE
til

4 personer

400 g salmalaks
1 ts revet ingefær
1 rød chili
½ dl fiskesaus
½ dl presset appelsin
½ dl presset sitron
1 ts sesamfrø
vårløk
frisk koriander

Kokkens tips:

Ha på sau
sen rett fø
r
servering.
Da behold
er du
konsisten
s og smak
i fisken.

Slik gjør du:

KORIANDER:
Koriander er en viktig krydderplante for både det amerikanske,
asiatiske og europeiske kjøkkenet.
I Europa er det frøene som har
vært mest brukt, i Asia og LatinAmerika er det de friske bladene
som benyttes – ofte sammen med
tropisk frukt og chili.

Skjær laksen i tynne skiver og fordel dem flatt utover
på tallerkener.
Riv ingefær og finhakk rød chili og bland med fiskesaus
og presset appelsin og sitron.
Fordel sausen over lakseskivene og dryss på sesamfrø,
vårløk i tynne skiver og koriander.

186

00
PR. KG

salmalaks

sitrusmarinering:

Når du marinerer fisk med sitron, lime eller annen sitrusfrukt
setter syren i fruktsaften i gang en prosess som minner om koking.
Proteinene i fisken blir brutt ned, og fisken endrer farge og blir
mattere akkurat som når den varmebehandles i ovn eller panne.

kr 186,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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hov edre t t:

stekt torsk med rødbeter OG KAPERS
til

4 personer
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.

600 g torskeloin
solsikkeolje
2 ss smør
salt OG pepper

Vend rødbetterningene i smøret rett før servering og
dryss over ristede pinjekjerner og hakket persille.

1 rødbet
50 g rosiner
1 ss hvitvineddik
2 dl vann
100 g smør
1 sjalottløk
50 g kapers
sitron
SALT
noen stilker persille
2 ss ristede pinjekjerner

Kokkens tips:

Du kan fin
t lage den
ne retten
med andre
typer hvit
fisk.
Foretrekke
r du laks el
ler
ørret, kan
du også b
ruke det.

Slik gjør du:
Kok rødbeten mør og ta av skallet. Skjær den i fine
terninger.

57
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Kok rosiner i hvitvinseddik og vann i ca. 15 minutter til
de er myke, sil av av væsken.
Smelt 100 g smør i en panne, tilsett finhakket sjalottløk
og la den bli blank. Tilsett kapers og rosinene. Smak til
med presset sitron og salt.
Del torskeloinen i serveringsstykker á 150 g.
Stek stykkene i litt solsikkeolje på middels høy varme
i en panne i 6-7 minutter.
SIDE 30
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torskeloin

Norway Seafoods
300 g, kr 193,00 pr. kg

Ikke spar på helgekosen – spar penger!

des s ert:

KRYDDERbakt ananas med vaniljekesam
til

4 personer

1 ananas
200 g sukker
1 dl mørk rom
100 g smør
1 vaniljestang
1 kanelstang
Vaniljekesam

Slik gjør du:

Kokkens tips:

Øs laken ov
er ananase
n et
par ganger
under stek
ingen
– da blir d
en karamel
lisert
og god!
Har du stje
rneanis, ka
n du
godt ha 2
stk. i laken
sammen
med vanil
je- og kan
elstang.

Skjær skallet av ananasen og del den i jevne båter.
Legg båtene i en ildfast form.
Smelt sukkeret til lys karamell og bland inn rom.
Skjær smøret i små terninger og rør inn.
Splitt vaniljestangen og skrap ut frøene. Rør dem inn i
karamellaken sammen med kanelstangen. Slå laken over
ananasen og stek i ovn på 180°C i ca. 10 minutter.
Øs laken over ananasen og stek ferdig, ca. 10 minutter
(20 minutter tilsammen).
Server vaniljekesam ved siden av.

SLIK lager dU karamell:
Smelt sukker i en kjele på svak varme.
Ikke rør i sukkeret før det har begynt å smelte, for da kan sukkeret
krystallisere seg og danne harde klumper. Øk varmen når sukkeret
har smeltet, rør rundt slik at det ikke brenner seg.

Ikke spar på helgekosen – spar penger!
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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.

rema.no

