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Mesterkokk Odd Ivar Solvold på besøk 
hos Roy Hasle – som leverer 
rotgrønnsaker til REMA 1000.
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Norsk HøsTmaT
PÅ sITT besTe
Høsten er den årstiden som byr på størst mangfold av flotte 
råvarer i landet vårt. Da kommer årets ferske lammekjøtt, 
det er sopp i skogen og tid for jakt og vilt, krabbene er på sitt 
beste og det bugner av frukt, bær og grønnsaker som bruker 
ekstra lang tid på å vokse, men som til gjengjeld får en helt 
spesiell intensitet og dybde i smaken. 

Nettopp fordi mange av våre beste råvarer kun finnes i avgrensede 
perioder, gjelder det å følge med. Og det skal vi i REMA 1000 hjelpe deg 
med ved å lansere NORSK NÅ! Målet er å gjøre det enklere å velge norske 
råvarer. Det er flere grunner til at vi gjør dette: Norske råvarer smaker 
fantastisk godt. Vi vil gjerne hjelpe ambisiøse norske bønder og fiskere med 
å få solgt det de er så stolte over å kunne tilby. Og dessuten er det bra for 
miljøet at flest mulig nordmenn putter kortreiste produkter 
oppi handlevogna. 

I dette oppskriftsheftet deler flere av mesterkokkene i Bocuse d’Or Norge sine beste oppskrifter på 
norsk høstmat. Charles Tjessem har vært på Mosterøy og snust inn havluften klosterlammene går 
og beiter i. Gunnar Hvarnes har besøkt Grinder Gård og smakt på de nye sorterte småpotetene som 
du nå finner hos REMA 1000. Ørjan Johannessen har vært med på krabbefiske ved Hitra, og gir 
oppskrifter inspirert av denne opplevelsen. Og Odd Ivar Solvold har besøkt Roy Hasle som dyrker 
fram fantastisk smakfulle rotgrønnsaker. 

TA FOR DEG AV MESTERKOKKENES OPPSKRIFTER PÅ NORSK HØSTMAT!



w
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Lam fra 
kLosTerGarDeN

Charles Tjessem har alltid likt lam. 
Gjennom oppveksten på Jæren var det å se 
lam ute på markene et sikkert vårtegn. 
Og når høsten kom, samlet familien seg 
rundt bordet for å spise favorittretten 
lammefrikassé.

Det høres ut som et paradoks, men er det én type kjøtt 
Charles Tjessem aldri velger på menyer i utlandet, så er det 
hans egen favorittråvare – lam. Grunnen er at lam smaker 
så mye bedre i Norge. 

– Når du ser områdene lammene får beite i, er det jo helt 
fantastisk. Naturen er storslått og de har så mye plass andre 
dyr bare kan drømme om. De lever rett og slett gode liv. 
I tillegg har vi en egen sauerase tilpasset norske forhold. 
Kjøttet har en flott smak og kvaliteten på norske lam er 
konsistent høy. Det er rett og slett noe vi er flinke til å 
produsere her i landet.

Charles Tjessem har spesielt stor sans for lammene 
fra øyene i Ryfylke. Når lammene går og beiter nede 
mellom fjæresteinene og spiser sjøsaltet gress, får kjøttet 
en mild, saltaktig smak. Både mennesker og dyr har glede 
av naturen rundt historiske Utstein kloster på Mosterøy, 
men det er først og fremst profesjonaliteten til saue-
bøndene som gjør Klosterlam til noe helt spesielt. 
Etter å ha fulgt Anders Schanche Rettedal og sett hvor 
opptatt han er av dyrevelferd, har Charles Tjessem blitt 
enda mer imponert. Rettedal tar stadig prøver av dyrene og 
sjekker at alt er i orden. 
– Med sitt pågangsmot og satsing på kvalitet, bidrar bønder 
som Rettedal til å løfte norsk lammekjøtt til nye høyder, 
sier Charles.
Charles Tjessem er ikke i tvil om at lam er Norges beste 
kjøttråvare. Derfor er det også fantastisk at kjøttet er så 
enkelt å få tak i – uansett hvor du bor i landet.

Verdensmester Charles Tjessem har besøkt 
Anders Schanche Rettedal som leverer Klosterlam 
til REMA 1000 -butikker på Sørvestlandet.
Se etter lokalt utvalg av lam i din butikk.
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Gni lammesteken inn med salt og nykvernet pepper. 
Skjær 6–7 små «lommer» i lammesteken og legg 
hakket hvitløk i lommene. Da fordeler hvitløken 
seg godt i hele steken. Knus timiankvistene lett i en 
morter eller grov-hakk dem. Legg dem under steken 
sammen med selleriot, løk og gulrot som er renset 
og kuttet i passe små terninger. Legg steken i en 
langpanne og tilsett ca. 5 dl vann. 
Stek ved 160°C i ca. 2 timer. 

Vask potetene godt. Legg potetene sammen med 
lammesteken i langpannen når det er ca. 30 minutter 
igjen av steketiden til kjøttet. 

Ratatouille: Skrell løk og hvitløk. Vask de andre 
grønnsakene. Finhakk hvitløk og kutt de andre 
grønnsakene i terninger på ½ cm. Stek grønnsaker 
og hvitløk i litt olje i en stekepanne eller gryte til 
de er blanke. 

Tilsett tomatpuré, fres godt og tilsett deretter 
hermetiske tomater i gryten/stekepannen og la dette 
småkoke i 20–30 minutter. La koke under lokk de 
første 15 minuttene, deretter uten lokk. Da fordamper 
væsken, og du får en konsentrert smak på 
grønnsaksblandingen. Rør regelmessing underveis. 
Tilsett olivenolje når grønnsakene er møre. 
Smak deretter til med salt og pepper. Hvis kjelen 
koker tørr, kan du tilsette litt mer vann.

Ta ut steken. Ved kjernetemperatur på 70°C er 
steken rosa, ved 78°C er den gjennomstekt 
(noe jeg anbefaler). La kjøttet hvile i ca. 30 minutter 
for et saftigere resultat. 

Sil kraften i langpannen over i en gryte og kok opp, 
tilsett masse hakket persille, og server 
med ratatouille. 

Lammestek med 
ratatouille og småpoteter

1 SURRET LAMMESTEK
SALT OG PEPPER 
2 FEDD HVITLØK
2 KVISTER TIMIAN
¼ SELLERIROT
2 LØK
1 GULROT
CA. 5 DL VANN

4 SS HAKKET PERSILLE
20–24 SMÅ POTETER

RATATOUILLE:
1 LØK
1 FEDD HVITLØK
1 LITEN SQUASH 
1 LITEN AUBERGINE 
1 PAPRIKA

2 MODNE TOMATER 
5 SOPP
1 FENNIKEL
OLJE TIL STEKING
1 ½ SS TOMATPURÉ 
1 BOKS HERMETISKE TOMATER
1 DL KALDPRESSET OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER

4 PERSONER

de er blanke. 

LAMMESTEK
SURRET LAMMELÅR

Nordfjord

LAMMESTEK
SURRET LAMMELÅR

MED TIMIAN OG ROSMARIN
Nordfjord

I restauranten Charles & De i Sandnes serverer Charles Tjessem ofte 
lammeskank og lammelår. Og hvis du tror at mesterkokker alltid vil ha 

kjøttet lite stekt, representerer Charles Tjessem et unntak; han 
foretrekker nemlig at helstekt lammelår braiseres til det er gjennomstekt. 

Det blir saftigere og mer smakfullt enn rosa lår, mener Charles.

Utvalg av lammeprodukter 
og priser kan variere

LAMMESTEKLAMMESTEKLAMMESTEK

16900
PR. KG16900

PR. KG



Charles Tjessem er oppvokst med 
lam på middagsbordet. Helstekt 
lammelår og lammefrikassé var 
populære søndagsmiddager. Den dag 
i dag er lammefrikassé noe av det beste 
kokkeverdensmesteren får.
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CA. 1,2 KG LAMMEKJØTT
CA. 1,5 L VANN
CA. 2 TS SALT 

3 GULRØTTER
1 LØK
1 SELLERIROT
½ KÅLROT
1 LAURBÆRBLAD
10 HELE SORTE PEPPERKORN

SAUS:
50 G SMØR 
50 G MEL 
1 L KJØTT- OG GRØNNSAKSKRAFT
SALT OG PEPPER
2 DL MATFLØTE  

PERSILLE

Lammefrikassé
med norske rotgrønnsaker

Skjær kjøttet i biter på ca. 3 x 3 cm. Kok opp vann med salt i en gryte 
(vannet skal stå ca. 3 cm over kjøttet). Ha i kjøttet og la det koke i 
ca. 15 minutter. Når kjøttet koker, skum av med en skje eller øse. 

Skrell grønnsakene, kutt dem i store biter (gulrot i 2 på tvers, løk i 4, 
selleri- og kålrot i omtrent like store biter som kjøttet) og ha i gryten 
sammen med laurbærblad og pepperkorn. Smak på kraften etter oppkok 
og juster ev. med mer salt. La det hele småkoke på middels varme i 
ca. 1 ½ time. Ta kjøtt og grønnsaker opp av gryten når det er ferdig kokt. 
Sil kraften over i et litermål (det skal være litt over 1 l kraft).

Saus: Smelt smør i en gryte, rør inn mel, spe med kraften. La det koke 
i ca. 20 minutter uten lokk. Smak til med salt, pepper og fløte. Ha i kjøtt 
og grønnsaker og kok opp.

Dryss over hakket persille og server med kokte poteter. 

4 PERSONER

FÅRIKÅLKJØTT
AV LAMMEBOG

Nordfjord

SKIVET 
LAMMELÅR

Nordfjord

11900
PR. KG9900

PR. KG

Se Charles Tjessem lage lammefrikassé på rema.no

Utvalg av lammeprodukter 
og priser kan variere
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850 G LAMMEBOG, 
UTEN BEN
OLJE TIL STEKING
SALT OG PEPPER

1 LØK
1 GULROT
2 PERSILLERØTTER
½ PURRE
1 PAPRIKA
3 SS SORT OLIVEN 
SALT OG PEPPER

ROSMARIN- OG SITRON-
BAKTE SMÅPOTETER 
CA. 30 SMÅ POTETER
EXTRA VIRGIN OLIVENOLJE 
SALT OG PEPPER
2–3 KVISTER ROSMARIN
1 SITRON

PROVENÇALE-SAUS 
2 SJALOTTLØK
1 PAPRIKA
2 SS HAKKET PERSILLE
2 SS KAPERS
10 SORTE OLIVEN
OLIVENOLJE TIL STEKING

CA. 1 KG LAMMEKJØTT (BOG UTEN BEN)
1–2 L VANN
CA. 2 TS SALT 
1 LØK
1 LITEN SELLERIROT
½ PURRE 
LAURBÆRBLAD
10 HELE SORTE PEPPERKORN
DILLSTILKER

SAUS:
50 G SMØR  
50 G MEL 
CA. 1 L KJØTT- OG GRØNNSAKSKRAFT
SALT OG PEPPER
CA. 2 DL MATFLØTE  
MASSE FINHAKKET DILL

Lammebog
Provençale

Lam i dillsaus à la Utstein

Brun kjøttstykkene i olje i en stekepanne med litt salt og 
nykvernet pepper og legg dem på en tallerken. 
Vask/skrell og kutt grønnsakene i ca. 1/2 cm x 1/2 cm 
store terninger. Stek grønnsakene i stekepannen, 
sammen med oliven, salt og pepper. Legg lamme-
stykkene tilbake i pannen når grønnsaksblandingen er 
ferdig. Bak i ovnen ved 170°C i ca 45 min. til grønnsakene 
er møre. Vend litt rundt på blandingen underveis. 

Rosmarin- og sitronbakte småpoteter: 
Vask potetene godt og vend inn olivenolje, salt og pepper. 
Bak i ovnen ved 180°C i ca. 25 minutter. Bland deretter 
inn finhakket frisk rosmarin og finrevet sitronskall.

Provencale-saus: 
Rens og vask sjalottløk, paprika og persille. Finhakk 
sjalottløk, paprika, kapers og oliven. Fres sjalottløk i en 
gryte med litt olivenolje til den er blank, tilsett paprika. 
Bland inn kapers, oliven og persille i sausen like før 
servering (sausen blir for salt hvis kapers og oliven får 
koke med).

Skjær kjøttet i biter på ca. 3 x 3 cm. Kok opp vann med salt i en gryte (vannet skal stå ca. 3 cm 
over kjøttet). Bind sammen dillstilkene med hyssing til en bunt og kok med kjøttet, laurbærblad 
og 
pepperkorn i ca. 1 time. Når kjøttet koker, skum av med en skje eller øse. Skrell grønnsakene, kutt 
dem i passe biter og ha i gryten. Smak på kraften etter oppkok og juster ev. med mer salt. 
La det hele småkoke i ca. 15–20 min på middels varme i ca. 1 ½ time. Ta kjøtt og grønnsaker opp 
av gryten når det er ferdig kokt. Sil kraften over i et litermål. Du trenger litt over 1 liter kraft.

Saus: Smelt smør i en gryte, rør inn mel og spe med kraften. La det koke i ca. 20 minutter 
uten lokk. Smak til med salt, nykvernet pepper og fløte. 

Ha i kjøtt, grønnsaker og hakket dill, kok opp og smak til. Server med kokte poteter. 

4 PERSONER

4 PERSONER

-

OLIVENOLJE
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BØNNECASSOULET:
1 GULROT
2 STILKER STANGSELLERI
1 RØDLØK
OLIVENOLJE TIL STEKING
SALT OG PEPPER
2 BOKSER HVITE BØNNER
2 SS HAKKET GRESSLØK
1 TS HAKKET TIMIAN

1 FEDD HVITLØK
1 SS HAKKET TIMIAN
SALT OG PEPPER
8 LAMMEKOTELETTER
OLJE TIL STEKING

Skrell grønnsakene og skjær i tynne strimler. 
Fres grønnsakene i litt olje i et par minutter. Tilsett salt og 
nykvernet pepper. Hell av væsken fra bønnene og ha dem i gryten 
med grønnsakene. Varm opp igjen og vend inn gressløk og timian. 

Gni lammekotelettene inn med finhakket hvitløk og timian, salt og 
nykvernet pepper. Stek dem i olje til de har en fin stekeskorpe, 
ca. 3 minutter. Jeg foretrekker å steke lammekoteletter i en 
støpejernspanne. 

Fordel bønnecassouleten på tallerkener og legg kotelettene oppå. 

Lammekoteletter
med bønnecassoulet

4 PERSONER

Charles Tjessem lager mat på Klostergården.
Takk til Utstein kloster, Stavanger museum 

for at vi fikk være der.
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1 SURRET LAMMESTEK
SALT OG PEPPER
2 LØK
3 GULRØTTER
1 SELLERIROT
1 HEL HVITLØK
1 LAURBÆRBLAD
4 DL HVITVIN ELLER EPLECIDER
2 DL VANN
PERSILLE
POTETER

Sett stekeovnen på 160 °C.
Kutt løk i båter og rotgrønnsakene i biter. 
Del hvitløken i to på tvers.
Brun steken på alle sider i litt smør i en gryte eller 
stekepanne med lokk. Tilsett grønnsakene og 
laurbærblad og surr noen minutter sammen med 
kjøttet. Ha i hvitvin eller cider og la det dampe litt 
før vannet tilsettes. Sett et steketermometer midt i 
steken, legg på lokk og sett gryten i ovnen. Når kjerne-
temperaturen er 65 - 70 °C tar du gryten ut av ovnen. 
Smak sjyen til med salt og pepper og dryss raust med 
persille over før servering.

Server med kokte norske nypoteter!

6900
PR. PK

STEKTE LAMMEBOLLER
Nordfjord

800 g, kr 86,25 pr. kg

Braisert lammestek

4 PERSONER

Server med kokte norske nypoteter!

LAMMESTEK
SURRET LAMMELÅR

Nordfjord

LAMMESTEK
SURRET LAMMELÅR

MED TIMIAN OG ROSMARIN
Nordfjord

FYLT LAMMESTEK
Fyll lammesteken med det du liker av krydder og urter. 
Her har jeg brukt den klassiske blandingen: 
Hvitløk, persille, salt og pepper. Hvis du har kjøpt en 
ferdig surret lammestek fjerner du nettet og bretter 
ut lammesteken. Klem skrelte hvitløksfedd flate og 
smør ut til en jevn masse med flatt knivblad. Smør 
hvitløksmassen utover lammesteken og dryss over 
grovhakket persille, salt og pepper. Surr sammen steken. 
Stikk små snitt i den og trykk inn delte hvitløksfedd.

Server lammeboller
som tapas!

Utvalg av lammeprodukter 
og priser kan variere

LAMMESTEKLAMMESTEKLAMMESTEK

16900
PR. KG16900

PR. KG
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Odd Ivar Solvold har virkelig opplevd at 
statusen til norske rotgrønnsaker har endret 
seg. Mens de var lite påaktet da han begynte 

som kokk, er rotgrønnsaker i dag noe av det 
heteste innenfor det nynordiske kjøkkenet. 

roTGrøNNsaker fra 
HasLe GÅrD

Odd Ivar Solvold har jobbet med rotgrønn-
saker helt fra starten av kokkekarrieren. 
Og de har alltid vært de viktigste grønnsakene 
i hans kjøkken. Han blir like glad hvert år når 
de begynner å komme.

– Fra de første buntnepene kommer i juni til de siste kål-
røttene høstes i oktober har rotgrønnsaker en hovedrolle 
i maten jeg lager. De har så mye smak og naturlig sødme, 
de er rett og slett veldig takknemlige å jobbe med. 

Men rotgrønnsaker sto ikke særlig høyt i kurs da 
Odd Ivar Solvold begynte som kokk.

– Da var det dyre, importerte grønnsaker som asparges 
og franske erter som ble servert på de fine restaurantene 
i Oslo. Rotgrønnsaker var kjipt, nederst i hierarkiet. 
Det er nesten litt rart å tenke på dette, når man ser hvilken 
posisjon disse råvarene har fått i de de nye nordiske topp-
restaurantene. 

Odd Ivar Solvold er spesielt begeistret for betene og 
persillerøttene til Roy Hasle i Rygge.

– Han er en av kun fem dyrkere av persillerøtter i Norge, 
og betene er fantastisk smakfulle. Lange, varme 
sommerkvelder og relativt milde vintre gir et svært godt 
klima for rotfrukter. Roy Hasle dyrker både rødbeter,
polkabeter, gule- og hvite beter gjennom en lang sesong.  
Smaken blir helt spesiell når du får betene, helt ferske, 
opp av jorda. 

For Solvold er beter forbundet med en tiltalende jordsmak 
og sødme. Rødbetene har mest intens smak, deretter 
kommer polkabeter, gule beter, og til slutt de mildeste 
– hvite beter. De ulike betetypene inneholder stort sett like 
mye mineraler og vitaminer, det er fargestoffet og mengden 
antioksidanter som først og fremst varierer. 

Mesterkokk Odd Ivar Solvold på 
besøk hos Roy Hasle – som leverer 
rotgrønnsaker til REMA 1000.
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1 FERSK KYLLING
4 HVITLØKSFEDD
2 SS SMØR
3 SS OLIVENOLJE
½ - 1 TS SALT
½ TS PEPPER
FRISK HAKKET TIMIAN

1 PK MIKS AV ROTGRØNNSAKER
5 SS OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER

Sett stekeovnen på 220 °C. Knus hvitløksfeddene og bland med smør, 
olivenolje, salt og pepper. Gni kyllingen godt inn med blandingen. Dryss over hakket timian.

Skrell og skjær rotgrønnsakene i grove biter, vend dem godt i olivenolje, salt og pepper. 
Fordel grønnsakene i en ildfast form eller langpanne. 
Skjær 3 snitt inntil beinet på kyllinglårene – så blir de ferdigstekt samtidig med brystet. 
Legg kyllingen på toppen og sett formen inn i ovnen. Stek i 10 minutter og senk temperaturen 
til 180 °C. Stek videre i ca. 50 minutter til kyllingen er gjennomstekt. Ta ut formen og la kyllingen 
hvile noen minutter før den skjæres opp. Server med rotgrønnsakene.

Legg gjerne frisk timian, rosmarin, eller andre urter etter eget ønske inni kyllingen 
og i formen under steking.

Helstekt kylling med rotgrønnsaker

4 PERSONER

MIKS AV ROTGRØNNSAKER
Bama, 1 kg pr. pk

HEL KYLLING
Stange

kr 99,00 pr. kg

MIKS AV AV A ROTGRØNNSAKER

Nyhet!

Nyhet!

Se Odd Ivar Solvold lage 
helstekt kylling med rotgrønnsaker på rema.no

3900
PR. PK

HEL KYLLING

9900
PR. KG

2590
PR. KG

PLUKK OG MIKS!
Rødbeter, polkabeter, 

gule beter og hvite beter 

Nyhet!
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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 grønn-
saken. Tar du av skallet før koking i 
vann, forsvinner mye av fargen.

SYLTEDE RØDBETER

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 hvit geitost.

RØDBETSUPPE

Rødbeter er gode å lage suppe på. 
Kok sammen løk, rødbeter og grønn-
sakskraft 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. 

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.

røDbeTer PÅ fLere vIs

Råmarinerte beter 
med appelsin og mynte

3 BETER
1 SJALOTTLØK 
1 ½ APPELSIN
2 SS KALDPRESSET OLIVENOLJE
BALSAMICO
SALT OG PEPPER
1 SS GROVHAKKET MYNTE

Skrell og vask betene og skjær dem i så tynne skiver som 
mulig. Bland sammen finhakket sjalottløk, saft og finrevet 
skall av appelsin, olje og balsamico og hell over betene. 
Vend betene i dressingen og smak til med salt og pepper. 
Rør inn grovhakket mynte ved servering.
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Skrell og del rødbetene i 8 båter. Vend dem med olivenolje, grovhakket timian, havsalt 
og kvernet sort pepper. Bak ved 180˚C i ca. 30 minutter til de er myke. 

Rør sammen hvitvinseddik og sirup, og bland dette med olivenolje og salt. 
Vend rødbetene i dressingen.

Vask og riv friséesalaten grovt opp.
Vend rødbeter og salat sammen og anrett på stort fat. Rist hasselnøtter 10 minutter 
i ovnen ved 180˚C. Grovhakk dem og strø over salaten. 
Legg chèvre på baguettskiver og grill i ovn til overflaten er gyllen. 
Topp salaten med chèvretoast. 

mos røTTeNe! ... ELLER KJØP FERDIG

4 MELLOMSTORE RØDBETER 
6 SS OLIVENOLJE 
3 KVISTER TIMIAN
HAVSALT
KVERNET SORT PEPPER

½ DL HVITVINSEDDIK
½ DL LYS SIRUP EL. HONNING
8 SS OLIVENOLJE
SALT

FRISÉESALAT
60 G HASSELNØTTER
CHÈVRE
8 SKIVER BAGUETTE

Rødbetsalat med chèvre
og hasselnøtter

ERTEPURÉ
Bama

400 g, kr 72,50 pr. kg

KÅLROTSTAPPE
Bama

500 g, kr 58,00 pr. kg

SELLERIROTPURÉ
Bama

400 g, kr 72,50 pr. kg

2900
PR. PK

2900
PR. PK

2900
PR. PK

Kålrot, sellerirot, persillerot, jordskokk og rødbeter; stort 
sett alle rotgrønnsaker egner seg godt som puré eller stappe 
– sammen eller hver for seg. Skrell og kutt grønnsakene i 
terninger eller skiver. Legg evt. en buljongterning i koke-
vannet. Når grønnsakene er møre, moses de til puré 
– i foodprocessor, med en potetpresse eller med en potet-
stapper. Tilsett melk eller fløte og smør til ønsket 
konsistens. Smak til med salt, pepper og urter etter eget 
ønske.

STAPPE, PURÉ, SAUS ELLER SUPPE 
– det er væskemengden som avgjør, utgangspunktet er 
det samme.
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Den ser kanskje ikke så fristende ut der den 
ligger, men ikke la deg lure av utseendet! 

Med en smak som minner om en blanding 
av trø�el og artisjokk sier det seg selv at 

dette er utgangspunkt for mye godt.

8 JORDSKOKKER + 1-2 TIL CHIPS
1 LØK
1 SS OLIVENOLJE
1 DL HVITVIN
8 DL VANN

2 DL KREMFLØTE
SITRONSAFT
SALT OG PEPPER
PERSILLE

Jordskokksuppe 
med jordskokkchips

Kålruletter med 
jordskokksaus, bacon og løk

Skrell jordskokker og del dem i biter. Hakk løken fint. Varm oljen i en gryte 
og sauter grønnsakene i ca. 2 min. Tilsett hvitvin og la det koke litt inn. 
Tilsett vann og fløte og kok suppen under lokk ved svak varme i ca. 20 min, 
til jordskokkene er møre. Kjør suppen glatt i en blender eller med 
stavmikser. Smak til med sitronsaft, salt og pepper. 
Server med hakket persille og jordskokkchips. (se oppskrift ved siden av.)

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

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. 

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. 
Puréen passer til både kjøtt og fisk. 

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

Legg jordskokkene i vann 
med litt sitron, da beholder de 
den bleke fargen.

jorDskokker 
4 PERSONER

4 PERSONER

400 G KJØTTDEIG AV SVIN
400 G KJØTTDEIG AV STORFE
1 EGG
1 LØK
4 SS GRILJERMEL
1 DL VANN
1/4 TS REVET MUSKATNØTT
1/2 TS SALT
1/4 TS PEPPER

1 HODEKÅL

300 G JORDSKOKKER
3 DL VANN
1 BOKS FERSK KYLLINGKRAFT, STANGE
3 DL MELK
1 SS SMØR
SALT

100 G BACON
1 LØK
2 SS SMØR
2 SS PERSILLE

Ha alt til farsen i en eltebolle og bland godt sammen. 
Plukk av bladene på kålen og kok disse i lettsaltet vann til de er møre, 
ca. 3 minutter. Avkjøl og tørk godt. Legg en god skje med farse på hvert 
kålblad og rull dem sammen til små pakker. Legg rulettene med bretten 
ned i ildfast form og stek ved 150°C i ca. 10 minutter. 

Skrell og del jordskokkene og ha dem i en kjele med vann, kraft og melk. 
Kok dem møre under lokk. Kjør alt sammen i en blender med smør og 
smak til med salt. 

Skrell og finhakk løk og stek den blank i smør. Tilsett strimlet bacon 
og stek til den er sprø. Bland inn finhakket persille. 
Server garnityret til kålrulettene sammen med jordskokksausen.
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1 PK ENTRECÔTE AV SVINENAKKE
1 HEL HVITLØK
4 PASTINAKKER
2 SS SMØR
2 SS HONNING ELLER BRUNT SUKKER
1/2 DL HVITVINSEDDIK
SALT

Brun kjøttet på høy varme i pannen sammen med hele hvitløksfedd. 
Ha det over i en ildfast form og stek videre i ovnen ved 220°C i 
ca. 20 minutter. La kjøttet hvile i 10–15 minutter.

Mens kjøttet er i ovnen, skrell pastinakkene og del dem i to eller fire 
på langs. Stek dem på middels varme i en panne med smør og honning. 
Tilsett hvitvinseddik og la det dampe ut. Smak til med salt.
Pastinakken er klar når den er knapt mør og har fått en gyllen farge. 

Skjær entrecôten i skiver og server med hele hvitløksfedd og glasert 
pastinakk. Potetstappe smaker godt til.

4 PERSONER

Pastinakk er en svært anvendelig rotgrønnsak. 
Den har en søtlig og urteaktig smak og ser ut som en hvit gulrot 
– men størrelsen varierer mye.
Skrubb røttene i kaldt vann. Damp eller kok pastinakkene til 
de er møre og vend dem i smør. Krydre med salt og nykvernet 
pepper. Pastinakk egner seg også utmerket som puré – alene 
eller sammen med potet. Prøv glasert pastinakk neste gang 
du skal servere vilt eller rødt kjøtt. 

PasTINakk
– �n �e ����rø��k

MOS OG PURÉ
Kok røtter mørt, mos det og spe med 
melk eller fløte og smør til ønsket 
konsistens. Smak til med salt, 
pepper og urter etter eget ønske.

SUPPE
Kok røtter mørt i kraft eller buljong, 
mos dem med en stavmikser og 
tilsett fløte eller rømme. Smak til 
med frisk sitron, salt og pepper.

GLASERTE RØTTER
Skjær røttene i fire på langs og stek dem gylne og møre med smør i en
stekepanne. Strø litt sukker over og stek til sukkeret er smeltet. Krydre 
med salt og pepper. Dette er veldig godt til alle former for rødt kjøtt og vilt. 

BAKTE RØTTER
Skrell og skjær røtter i grove biter. Vend dem i olivenolje, presset sitron, 
salt, pepper og friske urter og bak dem gylne i ovnen på 200 °C i ca. 30 min. 
Server til nesten hva som helst.

BASISTILBEREDNING – RØTTER

Entrecôte av svin med bakt
hvitløk og glasert pastinakk

ENTRCÔTE AV SVINENAKKE
Nordfjord

kr 129,00 pr. kg

12900
PR. KG
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PoTeTer fra
GrINDer GÅrD
– smÅTT er eksTra GoDT

I bøker om potetdyrking står det at poteter 
trenger en lang og solfylt vekstsesong. 
På Grinder gård i Grue har de det motsatte 
– en kald og kort sesong – og har gjort 
nettopp dette til sitt fortrinn og blitt 
pionerer innen dyrking av småpoteter.

Grinder gård sør for Kirkenær i Hedmark har lange 
tradisjoner. Gården er nevnt allerede i en jordebok fra 
1390-årene, og den fredede hovedbygningen er fra 1769. 
I dag er det Andreas Bakken og Geir Hammer som driver 
storgården og som gjør det stort med små poteter.

– Beliggenheten vår gir en kald og kort sesong, og derfor 
får vi helt naturlig mindre poteter enn gårder med varmere 
klima. Etter å ha tenkt på dette som et problem, har vi 
kommet til motsatt konklusjon; at dette er et fortrinn. 
For i løpet av få år er det plutselig blitt småpotetene som 
står høyest i kurs. 

De siste årene har importerte småpoteter fått en stadig 
større plass i norske grøntavdelinger. Dette er en trend fra 
utlandet. I Frankrike har de holdt på med forskning på 
småpoteter i 15 år. De små potetene har ofte mer smak, og 
fordi de trenger mye kortere koketid, koker du heller ikke 
ut smaken. 

– Vi har latt oss inspirere av dette, og vil nå ta opp 
konkurransen med utenlandsk amadine og ratte. 
Dette er den fjerde sesongen vi lager egne sorteringer med 
småpoteter. Og nå er vi en gruppe på fire gårder som har 
som ambisjon å dyrke fram de best mulige småpotetene.

Mesterkokk Gunnar Hvarnes på besøk 
hos Andreas Bakken – som leverer 
poteter til REMA 1000.
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4 POTETER
1 PURRE
5 DL H-MELK
5 DL FLØTE
2 SS REVET PEPPERROT (FERSK ELLER TUBE)
SALT OG PEPPER
SITRON

Skrell potetene og kutt dem i grove biter. Vask og kutt purren i 
grove biter. Ha melk, fløte, purre og potet i en kjele. Kok under lokk 
i 15-20 minutter til potetene er møre.
Smak til med pepperrot, salt, pepper og presset sitron og kjør til 
glatt og fyldig suppe i en blender eller med stavmikser.
Server gjerne suppen med brødkrutonger og hakkede urter.

12 STORE MANDELPOTETER
200 G MEIERISMØR
200 G BACON I TERNINGER
1 DL HAKKEDE FRISKE URTER (KJØRVEL, ESTRAGON, PERSILLE)
SALT OG PEPPER
4 TS RØMME

Vask potetene godt. Kok dem forsiktig i saltet vann under 
lokk til potetene er møre. Hell av vannet og damp dem tørre. 
Skrell potetene og hold dem varme under klede og lokk.
Stek smøret i en panne til det er gyllent. Sil av bunnfallet. 
Stek baconet sprøtt i pannen. Hakk urtene grovt. 
Legg potetene på et fat og knus dem lett med en gaffel. 
Ha på smør, salt og pepper. Dryss urtene over og legg 
på klatter av rømme.

Fyldig potetsuppe 
med pepperrot

Knuste poteter med brunet 
smør bacon og friske urter

4 PERSONER 4 PERSONER

ERSILLE)

Vask potetene godt. Kok dem forsiktig i saltet vann under 
lokk til potetene er møre. Hell av vannet og damp dem tørre. 
Skrell potetene og hold dem varme under klede og lokk.
Stek smøret i en panne til det er gyllent. Sil av bunnfallet. 

Legg potetene på et fat og knus dem lett med en gaffel. 

Norske
sorTerTe
smÅPoTeTer

Nyhet!
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8 STORE POTETER
1 FEDD KNUST HVITLØK
4 CHAMPIGNONER
SALT OG PEPPER
1 SS HAKKET KRUSPERSILLE
OLJE TIL STEKING, GJERNE SOLSIKKE

Skrell potetene og riv dem grovt på et rivjern. Press ut vannet. 
Bland med salt, pepper og knust hvitløk. Finhakk champignonene og 
stek dem med salt og pepper i en panne. Bland det med potetmassen. 
Form potetmassen til små pannekaker og stek dem i en panne på sterk 
varme til de er sprø utenpå. Bakes ferdig i ovn, 180°C i 7-8 minutter.

Passer som garnityr eller bare som en forrett med spekeskinke og 
rømme.

4 STORE POTETER
1 L SOLSIKKEOLJE
SALT
KNUST FENNIKELFRØ
KAJENNEPEPPER

Vask potetene godt.  Skrubb dem gjerne litt slik at skallet blir tynnere. 
Kutt dem i tynne skiver på en mandolin (evt. kniven på et rivjern). 
Skyll i rennende kaldt vann for å fjerne noe av stivelsen til vannet er klart. 
Varm opp oljen i en stor kjele til 160-180 °C, friter potetskivene til de er 
gylne og sprø. Ikke for mange av gangen. Ta dem opp med hullsleiv og la 
dem renne av på kjøkkenpapir. Ha på salt og krydder med en gang slik at 
de fester seg på chipsen.

Passer som snacks, som garnityr på biff eller fisk, eller som ett sprøtt 
element i en salat.

4 STORE BAKEPOTETER

TROLLDEIG:
2 KOPPER HVETEMEL, 1 KOPP SALT, 1 KOPP VANN, 1 SPISESKJE MATOLJE

1 POTTE FERSK ROSMARIN

Sette stekeovnen på 200 °C.
Vask potetene godt. Bland sammen ingrediensene til trolldeigen og kjevle 
ut deigen til et stort ark. Del i 4. Pakk hver potet inn i trolldeig, stikk inn 
noen kvister med rosmarin og sett potetene på et bakepapirkledd 
stekebrett. Stekes på 200 °C i ca. 1 time.
Når det kommer «saft» ut av trollldeigen, er potetene klare. 
Knus trolldeigen og ta ut potetene. 

Skjær et kryss i toppen av poteten og klem slik at den åpner seg.
Fyll med smør eller rømme og hakkede urter eller hva du vil!

Sprø potetkaker med
champignon og hvitløk

Crispy potetchips med
fennikel og kajenne

Saltbakte poteter
i «trolldeig»

4 PERSONER

4 PERSONER

4 PERSONER



Gunnar Hvarnes vokste opp mellom 
potetåkrene ved Numedalslågen, og har 
interessert seg for poteter så lenge han kan 
huske. Hvarnes har i mange år drømt om å 
kunne servere småpoteter fra Norge. 
Men ettersom det ikke har vært noen som 
har gjort sorteringsjobben, har han og 
kokkekollegene vært henvist til å bruke 
utenlandske sorter som amadine eller ratte. 
Med de nye småpotetene fra Grinder gård 
blir det imidlertid en endring på dette. 
Småpoteter tar seg bedre ut på tallerkenen, 
sier Gunnar Hvarnes. De trenger ikke lang 
koketid, og er fine og delikate på smak.
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Ovnsbakte norske
småpoteter !

Bland hele småpoteter med god 
olivenolje, litt salt og friske urter.
Stekes i en ildfast form på 200 °C 
i ca. 20 minutter.

ENKELT OG VELDIG GODT!

SESONGENS BESTE SMÅPOTETER 
Bama
750 g

NYE NORSKE SMÅPOTETER
Andreas Bakken jobber slik de gjør i verdens mest ettertraktede vinmarker: 
Han planter tettere og gjødsler mindre, slik at vekstene må jobbe hardere for å vokse. 
Planter med god plass og mye næring vokser raskt og blir store, men dette er sjelden 
optimalt for smaken. Han høster også småpotetene mye tidligere; i år høstet han 
disse i midten av august, mens de vanlige asterix-potetene først kom opp av jorda 
en måned senere. 

– Jeg synes småpotetene minner litt om nypotetene på smak. Og de er faktisk noe 
midt mellom nypotet og vanlig potet, mye ferskere i smaken enn en vanlig potet, 
samtidig mer smaksrike enn en nypotet. 

Potetdyrker Andreas Bakken

SESONGENS BESTE SMÅ

POTETCHIPS
Skjær potet i tynne skiver, skyll skivene 
i kaldt vann og tørk de godt. Stek de 
sprø i solsikkeolje eller annen nøytral 
olje og la de renne av på et kjøkkenpa-
pir. Ha på salt og det du liker av krydder.

POTETSTAPPE
Skrell og kok poteten mør i vann uten 
salt. Kok opp melk og smør, smak til 
med salt, pepper og evt. muskat.  
Mos potetene og spe med den varme 
melken mens du rører eller visper 
– avhengig av hvor fin konsistens du 
ønsker.

SALTBAKTE POTETER
Legg poteter i grovt salt i en ildfast form. Bak poteten i salt i ovnen på 200 °C til 
potetene er møre. Ha gjerne urter i saltet for ekstra aroma og smak.

BASISTILBEREDNING – POTETER
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Perfekt potetstappe
Skrell og skjær poteter i ca. 1,5 cm tykke skiver. 
Kok opp vannet, gjerne med litt buljong, og legg i 
potetene. Pass på at vannet ikke koker etter at 
potetene er lagt i. La potetskivene trekke til de er 
møre. Mos potetene, bruk gjerne en potetpresse. 
Da får du en finere konsistens. Rør inn smør og fløte 
eller melk, og smak til salt og pepper.

Bruk aldri food processor når du lager potetmos. 
Da blir den seig!

SELLERIROT, KÅLROT ELLER GULROT
– som du lar koke sammen med potetene

OLIVENOLJE OG PRESSET HVITLØK
FRISKE URTER
PESTO
BACON
PARMESAN
DAMPET SPINAT

Varier potetstappen, om du lager selv eller kjøper 
ferdig, med forskjellige smakstilsetninger:

... ELLER KJØP FERDIG

SMÅPOTETER MED SKALL OG MARINADE
Bama

500 g, kr 56,00 pr. kg

POTETBÅTER MED SKALL OG MARINADE
Bama

500 g, kr 54,00 pr. kg

POTETTERNINGER, NATURELL
Bama

500 g, kr 48,00 pr. kg

FLØTEGRATINERTE POTETER
Bama

700 g, kr 41,43 pr. kg

POTETSTAPPE
Bama

800 g, kr 36,25 pr. kg

2700
PR. PK

500 g, kr 56,00 pr. kg

2800
PR. PK

OTETSTA

2900
PR. PK

500 g, kr 54,00 pr. kg

2400
PR. PK

500 g, kr 48,00 pr. kg

2900
PR. PK

Indrefilet servert med potetstappe 
tilsmakt med estragon.
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Ramsløkkrydret laksefilet
med ovnsstekte potetbåter, 
sellerirotpuré og løksalat

POTETBÅTER MED SKALL OG MARINADE
Bama

500 g, kr 54,00 pr. kg

RAMSLØKSKRYDRET 
LAKSEFILET

Godehav
kr 99,00 pr. kg

2800
PR. PK

1 STOR SALATLØK
1 SS HAKKET ESTRAGON
1 SS HVITVINSEDDIK
1 SS DIJONSENNEP

1 FEDD HVITLØK
SALT OG PEPPER 
1 DL OLIVENOLJE

Skjær salatløk i tynne skiver og dryss 
finhakket estragon over. Bland eddik, sennep, 
finhakket hvitløk og en klype salt og pepper. 
Spe med olje mens du visper. 
Hell dressingen over løken og bland godt. 
La den stå i ca. 15 minutter før servering.

Løksalat 
av salatløk

SELLERIROTPURÉ
Bama

400 g, kr 72,50 pr. kg

2900
PR. PK

9900
PR. KG

Stek laksefileten og potetbåtene og varm opp 
sellerirotpuréen etter anvisning på pakken. 
Server med salatløksalat.
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Løk fra vaNG GÅrD
meD HIsTorIske røTTer
Tre faktorer må være på plass for å dyrke løk; 
god jord, rent vann og stabil sommervarme. 
Her på Toten har vi alt dette, ja, vi har faktisk 
de best tenkelige vekstforholdene for løk. 
Og det kjenner du på smaken!

Løkdyrker Per Odd Gjestvang på Vang gård
leverer løk til REMA 1000.
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PURRE
Bama

31,90 pr. kg

3190
PR. KG

4 PURRER
SMØR

4-5 MANDELPOTETER
CA. 1 L HØNSEBULJONG 

SALT OG PEPPER
SITRON

KJØRVEL ELLER PERSILLE

Surr finhakket purre i smør til den er blank og myk. 
Spe med varm buljong eller kraft og tilsett poteter kuttet i 
biter. Kok til potetene er møre. Mos potetene, eller hvis du 

ønsker en finere konsistens; kjør den i en food processor 
eller med stavmikser. Smak til med salt, nykvernet pepper 

og sitron. Server med hakket kjørvel eller persille 
og gjerne sprøstekte baconterninger.

Purre- og potetsuppe 
fra Toten

Per Odd Gjestvang på Vang gård er begeistret. 
Han står ved hovedbygningen fra 1795 og ser 
utover jordene som ligger å speiler seg i 
Mjøsa, og trekker fram hvor viktig akkurat 
denne beliggenheten er for løkdyrking.

– Løk trenger stabil vanntilgang fordi den har et grunt rot
system. Når det er varmt, slik det var i sommer, må jeg vanne 
hver tredje dag. Og det går ikke an å ha bedre vannkilde enn 
Mjøsa. Det finnes ikke renere vanningsvann i hele verden! 
Dessuten har vi jord som er helt perfekt for løkdyrking. Jorda 
består av lettere jordarter som sandig silt og lettleire, den er 
godt drenert og uten for mye stein. Sist, men ikke minst, har vi 
et stabilt og varmt sommerklima her inne i Totenvika. 
Det er som om sol og varme speiles av Mjøsa, slik at vi får et 
ekstra varmt mikroklima. Og løk trenger mye varme. 

På Vang gård dyrkes vanlig gul løk, rødløk, salatløk, purre 
og hvitløk. Og på spørsmål om hva som er favoritten, bare rister 
Per Odd Gjestvang på hodet, det blir som å spørre hvilket barn 
man liker best. For alle er fantastiske, på sin måte. 
 
– Kepaløken er perfekt på grillen. Når den har ligget en god 
stund over varmen, er det bare å plukke av det ytre skallet og 
kjenne på den deilige sødmen. Rødløken er veldig dekorativ, og 
en tanke mildere enn den gule kepaløken. Salatløken er mild 
og delikat, ideell til barn og folk som tror de ikke liker løk. 
Den har lavt svovelinnhold, kan fint spises rå og egner seg 
spesielt godt i salater og wok. Purren er kjempegod på smak, 
rundere og mer krydret enn vanlig løk. Jeg pleier å si at purre 
passer til absolutt alt, unntatt eplekake! Ha en purre liggende 
i kjøleskapet og kutt av noen ringer til osteskiva, salater, 
gryteretter – ja, alt du lager, bortsett fra eplekake.

Og så er jeg veldig glad i hvitløk. Det er vel derfor jeg begynte 
å dyrke hvitløk, og i dag er den eneste gården i Norge som 
dyrker hvitløk kommersielt. 

Purre- og potetsuppe 
fra Toten

GUL LØK OG RØDLØK
I BUNT
Bama

SALATLØK
Bama
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Løk inneholder vitaminer og masse antioksidanter. Til alle tider har folk spist løk 
for å styrke immunforsvaret og beskytte seg mot sykdom. En innskrift på 
Kheopspyramiden i Egypt forteller at det gikk med store mengder løk, av alle typer, 
til arbeiderne. Løk skulle gi styrke og holde motet oppe under det tunge arbeidet 
med å få reist pyramiden. 

Du skal først og fremst spise løk fordi det er så godt. Men det er samtidig fint å 
tenke på at løken også holder oss friske!

Løk er veLDIG suNT!

1 STOR SALATLØK
1 SS HAKKET ESTRAGON
1 SS HVITVINSEDDIK
1 SS DIJONSENNEP

1 FEDD HVITLØK
SALT OG PEPPER 
1 DL OLIVENOLJE

Skjær salatløk i tynne skiver og dryss finhakket 
estragon over. Bland eddik, sennep, finhakket hvitløk 
og en klype salt og pepper. Spe med olje mens du 
visper. Hell dressingen over løken og bland godt. 
La den stå i ca. 15 minutter før servering.

Løksalat 
av salatløk

GUL LØK 
Gul løk er den vanligste løksorten og er løkfamiliens arbeidshest. Rå kan den ha en 
skarp smak og lukt, men ved oppvarming brytes den skarpe smaken ned og løken får 
en søt og behagelig smak. Delikatesseløk er en mindre gul løk med mildere smak. 
Mild løk tilhører samme familie, men er søtere, mildere og spesielt godt egnet til å 
spises rå.
 
RØD LØK 
Rødløk er søsteren til gul løk og et godt alternativ når du ønsker litt mer farge i 
retten, som for eksempel i wok og salater. Rød løk har en litt mildere og søtere smak 
enn gul løk. 

SALATLØK
Salatløken er mild og delikat, ideell til barn og folk som tror de ikke liker løk. Den har 
lavt svovelinnhold, kan fint spises rå og egner seg spesielt godt i salater og wok.

PURRE
Purre er lange og tynne løkstengler. Hele planten kan spises. Den hvite delen er 
den møreste og betraktet ofte som den beste. Den kan gjerne spises rå. Den grønne 
delen bør kokes og egner seg godt i supper og gryter. 
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LØKSAUS
1 FINHAKKET LØK
2 SS HVETEMEL
2 SS SMØR
5 DL KJØTTKRAFT
1 SS EDDIK
2 SS SUKKER
SALT OG PEPPER

Fres løken i smøret, ha på mel 
og spe med kraften. 
Smak til med eddik, sukker, salt og pepper.
Sausen kan gjerne rundes av med en fløteskvett.

Ferskt kjøtt og 
rotgrønnsaker 
med løksaus 

STEKT LØK
Skjær løk i skiver og stek mørt i en panne 
med litt smør. Smak til med salt og pepper. 

SYLTET LØK
Skjær rødløk i tynne skiver, ha på vineddik og litt sukker og la det trekke i 
ca. 15 minutter. Suverent tilbehør til burgeren, stekt fisk eller i sandwichen. 

SALTBAKT LØK
Du kan saltbake løk og alle typer rotgrønnsaker og poteter. Vask grønnsakene og 
behold skallet på. Sett dem på en seng av grovt salt. Poteter og rotgrønnsaker 
bakes ved 175 °C til grønnsakene er møre, ca. 45 minutter. Mindre løk bakes ved 
120 °C i ca. 25 minutter. En brødform passer utmerket til saltbaking.

BASISTILBEREDNING – LØK

14290
PR. KG

Løk er en helt avgjørende ingrediens i alle de store 
mattradisjonene – særlig i sauser, supper og 
gryteretter. Finhakket løk surret i olje tilfører 
karakter og naturlig sødme til en hel verden av retter.

HØYRYGG UTEN BEN
Nordfjord

142,90 pr. kg

Kok opp vann og legg i høyryggen. Kok opp på nytt 
og fjern skum som danner seg på toppen. 
Tilsett salt. Senk varmen og la kjøttet trekke i til det 
er mørt, 2 - 2 1/2 time. 
Kok rotgrønnsaker. Server det kokte kjøttet med 
rotgrønnsaker, løksaus og kokte poteter.
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krabbe fra HITra
– nå er de på sitt aller beste!

Ørjan Johannessen på krabbefiske 
på Hitra med Ole Melvin Bakken

Etter å ha fisket mye krabbe i liten skala gjennom oppveksten, gledet 
mesterkokk Ørjan Johannessen seg til å bli med Ole Melvin Bakken 
på seriøst krabbefiske på Hitra. 

Her fikk han se hvordan Ole Melvin på egen hånd kunne håndtere 
15 ulike lenker som hver besto av 15 teiner. 

Ørjan lot seg imponere: «Mens vi dro opp én og én teine for hånd, skjer 
alt her maskinelt og systematisk. Ole Melvin bruker under to minutter 
på hver teine, og da skal han både rense den, sortere ut de som er 
for små, sortere hun- og hankrabber for seg og i tillegg sette inn agn 
og klargjøre for ny fangst.» 

Fordi hunkrabben vanligvis inneholder rogn, er hunkrabben mer 
ettertraktet enn hankrabben. Mens hunkrabben kokes hel, tas klørne 
av han-krabben og kokes for seg. Og selv en så erfaren krabbekoker 
som Ørjan, mener at Hitra-krabben blir «veldig fint kokt».
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50 G GLASSNUDLER 
½ HODE ISBERGSALAT 
1 AGURK 
1 MANGO 
2 VÅRLØK 
½ POTTE KORIANDER
3 SS CRÈME FRAÎCHE
1 RØD CHILI
SALT
½  LIME
1 RISPAPIR
300 G KRABBEKJØTT
1 GLASS HOISINSAUS
1 ½  LIME

Kok opp vann og legg i nudlene. La dem ligge i 
20 sekunder. Sil og skyll nudlene i iskaldt vann og skjær dem grovt.

Skjær salat, agurk, mango og vårløk i tynne strimler og bland med hakket korian-
der.
Kjør crème fraîche og chili glatt i en blender og smak til med salt og lime.

Dypp rispapir i en bolle med vann og legg det på et fuktig klede. Legg litt nudler 
og grønnsaker på rispapiret, topp med renset krabbekjøtt og chilisausen. Brett inn 
kantene først og rull stramt til en fin vårrull.

Bland hoisinsaus med saften av lime og server den som tilbehør til vårrullene.

4 PERSONER

400 G KRABBEKLØR 
2 - 3 FEDD HVITLØK
40 G INGEFÆR
½ POTTE FRISK KORIANDER
1 CHILI
1/2 DL HVITVINSEDDIK
1 DL SOYASAUS
50 G SUKKER

2 SS GROVMALT SORT 
PEPPER
2 SS SMØR
½ DL SOLSIKKEOLJE

1 BUNT VÅRLØK
½ POTTE KORIANDER
½ TS SESAMOLJE

Del og grovknus krabbeklørne. Kjør hvitløk, ingefær, 
koriander og chili i en blender med eddik, soyasaus 
og sukker. Fres sort pepper, smør og solsikkeolje i 
en wok eller gryte og ha i krabbeklørne. Hell over 
blandingen. Tilsett hakket vårløk, koriander og 
sesamolje rett før servering. 
Du kan også bake pepperkrabben i ovn på 220˚C 
i ca. 10 minutter i en ildfast form.

«Prøv pepperkrabbe – krabbens helt særegne 
sødme matches helt fantastisk av de syrlige, friske 
og salte smakene fra det asiatiske kjøkkenet.»
Mesterkokk Ørjan Johannessen

Pepperkrabbe

Myke vårruller med krabbe

Se Ørjan Johannessen lage pepperkrabbe 
og myke vårruller med krabbe på rema.no
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Vask og tørk salaten. 
Bland pepperrot, crème fraîche og vann og smak til 
med salt, pepper, sitronsaft og litt revet sitronskall. 
Vend dressingen i salaten og ha i krabbekjøtt, 
eple i tynne strimler og resten av sitronskallet. 
Dryss over hakket dill og server. 

2 HJERTESALAT

1 TS REVET PEPPERROT 
FRA TUBE
3 SS CRÈME FRAÎCHE
1–2 SS VANN
SALT OG PEPPER
½ SITRON

200 G RENSET KRABBEKJØTT 
FRA KLØR

1 SYRLIG EPLE 
1 SS HAKKET DILL

4 PERSONER

Krabbesalat

Ørjan Johannessen liker godt å bruke krabbekjøtt i 
asiatiskinspirerte retter. Krabbens helt særegne sødme matches 

helt fantastisk av de syrlige, friske og salte 
smakene fra det asiatiske kjøkkenet, mener Ørjan.

Slik fjerner du paven
Paven er krabbens magesekk og sitter 
like bak øynene. Trykk ned til 
du kjenner et lite knepp, 
og ta den ut. 

Se film på 
rema.no
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250 G FERSK TORSK
1 FEDD HVITLØK
1 TS REVET INGEFÆR
1 SJALOTTLØK
SALT OG PEPPER
½ DL FLØTE
200 G KRABBEKJØTT 
2 SS FINHAKKET GRESSLØK

2 SS SMØR
2 SS SOLSIKKEOLJE

Kjør fisken i food processor med hvitløk, ingefær, sjalottløk, salt 
og nykvernet sort pepper. Spe med fløten, og tilsett renset krabbe-
kjøtt og gressløk. Kjør videre på laveste hastighet til krabbekjøttet 
er godt blandet med de andre ingrediensene. Smak eventuelt til 
med mer salt og pepper. 

Varm pannen med smør og olje på middels varme. 
Det kan være lurt å steke en prøvekake først, slik at saltmengden 
kan justeres. Lag små, runde kaker med en spiseskje, trykk dem 
flate i pannen og stek dem i ca. 3 minutter på hver side til de får 
en brun og gyllen skorpe. Server med dill og sitronbåter.

4 PERSONER4 PERSONER

Krabbe-taco Krabbekaker
KRABBE HEL, KOKT

400-600 g pr. stk

KRABBEKLØR
500 g, kr 59,80 pr. kg

FYLT KRABBESKJELL
av fryst råvare

150 g, kr 132,67 pr. kg

2990
PR. STK

1990
PR. PK

2990
PR. PK

4 MODNE PLOMMETOMATER
1 RØD CHILI
1 SS OYSTER SAUCE
4 SS OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER
1 AGURK 
300 G KRABBEKJØTT FRA SKJELL
1 PURRE
1/3 POTTE KORIANDER
2 SS RØMME

1 TS SWEET CHILI SAUCE
1 LIME 
SALT

8 TORTILLALEFSER
MAIS

Flå tomatene: skjær et kryss i toppen og dem i kokende vann i 5–10 sekunder 
og trekke av skinnet. Fjern kjernen og skjær tomatkjøttet i terninger. Finhakk 
chili. Bland tomat og chili med oyster sauce og olivenolje og smak til med salt 
og pepper 

Ta ut kjernen av agurken og skjær den i fine terninger. Bland med krabbekjøtt, 
purre og grovhakket koriander. 

Bland ingrediensene til rømmesausen. Smak til med limesaft og salt. 

Rist lefsene i tørr stekepanne til de blir varme. Topp med tomatsalsa, krab-
beblandingen og mais, og server med chilirømme. 

NÅ FÅR DU FERSK KRABBE 
PÅ REMA 1000
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Det er høst, og det bugner av norsk frukt 
og grønt i butikkene. Kjøper du sesongens 
grønnsaker nå som de er på sitt beste, får 
du ikke bare mye for pengene, men også 
svært god kvalitet. Tiden er med andre ord 
inne for virkelig å fråtse i frukt og grønn-
saker! 

Norske grønnsaker som rødbeter, løk, og rotgrønn-
saker, smaker ekstra godt, og har et høyt innhold av 
næringsstoffer. Dette skyldes både jordsmonn, klima 
og veksttid. Hver grønnsak inneholder en helt unik 
blanding av plantestoffer som vi vet er bra for helsen. 
Derfor er det lurt å variere mellom mange forskjellige 
grønnsaker, slik at du er sikret den helsefremmende 
effekten som hver grønnsak kan gi deg. Jo mer grønn-
saker du spiser, desto bedre er det for helsen! 

�åʦ i
 ��
 	ø��
r!

Det er høst, og det bugner av norsk frukt 

CATHRINE BORCHSENIUS
KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

Gründer av Bramat.no 
og Bratrening.no

PS: Visste du forresten at rødbeter ikke bare er en svært 
næringsrik grønnsak, men at det også har vist seg at 
rødbeter kan øke prestasjonen for deg som trener en 
del? Eller at løk og rotgrønnsaker er noen av de 
grønnsakene som inneholder mest antioksidanter? 
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Lang vekstperiode, mineralrik morenejord og 
lyset som speiles fra ¢orden. 
Alt dette, kombinert med 700 års erfaring med 
epledyrking – det gir gode epler!

Tomas og Tor Hesthamar, epledyrkere, Utne i Hardanger



SIDE 32      NORSK HØSTMAT 2014

Viltgryte med epler 
og  selleri

4 PERSONER

Ørjan Johannessens
EPLEOPPSKRIFTER

600 G REINSDYRSKAV
1 SS HVETEMEL
¼ TS KNUST EINEBÆR
¼ TS KNUST FENNIKELFRØ
¼ TS MALT ALLEHÅNDE
1 DL EPLEMOST
2 DL KRAFT 
2 DL KREMFLØTE
1 SS EPLESIDEREDDIK
SALT OG PEPPER

200 G SELLERIROT
100 G STANGSELLERI
VANN
2 SS SMØR
100 G CHAMPIGNON

1 FAST EPLE
¼ SITRON

Vend reinsdyrkjøttet i hvetemel og malt krydder. Varm opp en vid gryte 
og stek kjøttet brunt og jevnt under omrøring. Tilsett eplemost, kraft, 
fløte og eddik. Kok sammen i 10 minutter. Smak til med salt og 
nykvernet sort pepper.

Kutt sellerirot og stangselleri i biter på 2 cm og la dem dampkoke 
i vann og smør under lokk i 2 minutter. Tilsett champignon delt i 
4 og kok ytterligere i 1 minutt. 

Bland grønnsakene i gryten med reinsdyrkjøttet og smak til med salt 
og pepper. Topp det hele med nyrevet eple vendt i sitronsaft. 
Bland inn litt av kokekraften fra grønnsakene i retten dersom den 
er for tykk.

Server med potetstappe.

700 G INDREFILET AV SVIN
SALT OG PEPPER
SOLSIKKEOLJE/SMØR

200 G SJALOTTLØK 
2 DL EPLEJUICE 

2 EPLER
3 DL KREMFLØTE 
2 TS HVITVINSEDDIK
SALT OG PEPPER
1 BUNT VÅRLØK

Del fileten i 8 like medaljonger. Ha på salt og pepper og brun 
medaljongene godt i glovarm panne i olje og smør. Ta pannen fra varmen 
mens du lager resten.
 
Skrell og skjær løk i båter. Ha det i en kjele med eplejuice og kok under 
lokk i ca. 5 minutter.
 
Tilsett epler i båter og fløte og kok videre et par minutter. Smak til med 
eddik, salt og pepper og hell det over svinemedaljongene i pannen. 
La det surre i 4-5 minutter.
Vend inn vårløk i skiver og server. Denne retten kan serveres med kokte 
poteter, spagetti, ris eller en grønn salat.

Svinemedaljonger
med epler og fløte

4 PERSONER

Se tilberedningstips
på epler på rema.no



SIDE 33      NORSK HØSTMAT 2014

BONDEPIKEKREM
1 VANILJESTANG 
4 SS MELIS 
2 DL KREMFLØTE 
100 G PHILADELPHIA OST 
½ SITRON 

EPLEMARMELADE
4 SS SUKKER 
4 EPLER 
1 TS MALT KANEL 
½ DL EPLEJUICE 
1  SS SMØR 

STRØ
1 SS SUKKER 
6 KAVRINGER 
½ TS KANEL 
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 eplene 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: 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 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 eplemarmelade, krem og strø lagvis i glass og server.

Ørjans bondepiker

4 PERSONER

Her får du en ny vri på en norsk dessertklassiker. 
Vaniljestang, Philadelphia-ost og sitron gir en ekstra god bondepikekrem.

FAIRTRADE KAFFE
Kjeldsberg Kaffebrenneri

250 g, kr 115,20 pr. kg

2880
PR. PK

Husk kaffe!

Norske epletyper:

DISCOVERY
SUMMERRED
RØD GRAVENSTEIN
ÅKERØ
RØD AROMA
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«Pulled» oksebog
i lomper med barbecuesaus og råkost 

Ta bogsteken ut av plastpakningen og varm den 
opp sammen med kraften, ca. 5 minutter. Ta opp 
kjøttet og riv det fra hverandre med to gafler.

Reduser kraften til halvparten og tilsett resten 
av ingrediensene til barbecuesausen. Kok opp 
under omrøring og smak til. Bland kjøttet godt 
inn i barbecuesausen.

Bland rømme, majones og dijonsennep. Smak til 
med salt og bland det med råkostblandingen. 

Legg kjøtt og råkost i potetlomper og rull  
sammen. Varm gjerne potetlompene i en  
tørr stekepanne først.

450 G (1 PK) FERDIGKOKT 
BOGSTEK AV STORFE

BARBECUESAUS
KRAFTEN FRA BOGSTEKEN
2 SS KETCHUP
1 SS HONNING
1 SS SOYASAUS
½ TS KAJENNEPEPPER
1 TS PAPRIKAPULVER

TID: 45 MINUTTER

DRESSING
1 DL LETTRØMME
1 SS MAJONES
1 SS DIJONSENNEP
SALT
1 PK RÅKOST MED PURRE

POTETLOMPER

FERDIGKOKT GRYTEKJØTT  
AV STORFE HØYRYGG U/BEN,

GRILSTAD
Ca. 450 g pr. pk, kr 199,00 pr. kg

FERDIGKOKTE  
SVINEKNOKER,

GRILSTAD
Ca. 300 g pr. pk, kr 149,00 pr. kg

FERDIGKOKT  
SVINEBOG,
GRILSTAD

Ca. 450 g pr. pk, kr 139,00 pr. kg

FERDIGKOKT GRYTEKJØTT FERDIGKOKTE FERDIGKOKT

Vi har gjort  
jobben for deg! 

Nå lanserer REMA 1000 ferdige krafter, kuttede grønnsaker  
og ferdigkokt grytekjøtt av høyeste kvalitet. Du vil også 
finne helt ferdige middagsretter som lapskaus og kjøttkaker. 
Dermed kan du spise velsmakende, norsk høstmat uansett 
hvor mye tid du har. Valget er ditt!

FERDIGKOKT BOGSTEK  
AV STORFE,
GRILSTAD

Ca. 450 g pr. pk, kr 199,00 pr. kg

FERDIGKOKT BOGSTEK 
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Oksegryte
med tomat, rosmarin og bønner

Brun grytekjøttet godt i olivenolje. Tilsett sjalottløk  
i tykke skiver, hvitløk i hele fedd og brun dette lett.  
Tilsett tomatpuré og surr i ½ minutt. Tilsett hermetiske 
tomater, rosmarin-stilker, vann og oksefond. Sett på lokk 
og la småkoke i ca. 2 timer, til kjøttet er mørt. 

Skrell og kutt pastinakk i 2 cm store kuber og ha i gryten  
de siste 30 min. Tilsett deretter avsilte hermetiske, hvite 
bønner og finsnittet vårløk. Smak til med salt og pepper. 

Server med kokte poteter og en frisk, grønn salat.

GRYTEKJØTT AV NORSK 
STORFE
½ DL OLIVENOLJE
1 TS SALT
¼ TS PEPPER

12 SJALOTTLØK
10 FEDD HVITLØK
1 SS TOMATPURÉ

1 BOKS HERMETISKE TOMATER
2 STILKER ROSMARIN
8 DL VANN
2 BOKSER OKSEFOND

200 G PASTINAKK
1 BOKS HVITE BØNNER
4 VÅRLØK
SALT OG PEPPER

SESONGENS BESTE
GRØNNSAKER

Bama
400 g, kr 97,50 pr. kg

ENTRCÔTE AV SVINENAKKE
Nordfjord

kr 129,00 pr. kg

GRYTEKJØTT AV NORSK STORFE
Nordfjord

kr 209,90 pr. kg

OKSEBOG UTEN BEN
Nordfjord

kr 149,00 pr. kg

HØYRYGG UTEN BEN
Nordfjord

kr 142,90 pr. kg

3900
PR. PK



God høstmat til hverdags 
Med god tid og romslige budsjetter vil de fleste være i stand 
til å lage god mat. Men for oss kokker er det en vel så stor 
utfordring å lage retter som virkelig smaker – og som ikke 
krever for mye tid og penger. Og det er akkurat dette  
Middag til familien for under hundrelappen handler om.

For det er ingen motsetning mellom raskt og velsmakende.  
Det enkle kan ofte være det aller beste. Den sødmefulle 
smaken av løk i en løksuppe er helt enestående. En suppe 
blir ikke bedre, bare annerledes. Og en frikassé med kylling-
lår, løk og champignon gir deg selve essensen av hvordan 
kylling kan smake. Se oppskriftene på disse og andre gode 
høstretter på de neste sidene.

La deg inspirere, og bruk den korte tiden som skal til for å  
få gode matopplevelser denne høsten  – også på de helt 
vanlige hverdagene.  

Odd Ivar Solvold

Tilleggsinformasjon
* Mengden i middagsrettene er basert på en familie på fire, to voksne og to barn (7-10 år). Totalprisen for middags- 
retten er rundet opp til nærmeste hele krone. Ved bruk av varer i løsvekt og som i oppskriften er oppgitt med 
et antall, f.eks. 2 løk, er prisen oppgitt ut fra en gjennomsnittsvekt pr. stk ganget med antallet. ** Der hvor 
hele pakninger ikke er brukt i oppskriften er pris for anbefalt forbruksmengde av disse produktene inkludert 
i den totale middagsprisen. Produkter «fra kjøkkenskapet» er ikke inkludert i den totale middagsprisen. Vi tar 
forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt i din lokale REMA 1000-butikk.
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Denne franske suppeklassikeren smaker  
ekstra godt om høsten. 

Varm opp oljen og tilsett renset og grovhakket løk og finhakket 
hvitløk. Stek til løken er lysebrun og myk. Tilsett timian og 
buljong. Kok opp og la suppen småputre i 15 minutter.  
Smak til med salt og pepper.

Skjær loff i skiver à 2 cm (behold skorpen). Dekk skivene  
med revet ost og stek på bakepapir ved 180°C varmluft i  
ca. 10 minutter, til de er gylne og sprø. Server som «lokk» på 
hver porsjon.  

½ DL SOLSIKKEOLJE
8 LØK 
2 FEDD HVITLØK

2 KVISTER TIMIAN
1 L KJØTTBULJONG
SALT OG PEPPER

4 SKIVER GOURMETLOFF  
(½ LOFF)
50 G JARLSBERG
50 G PARMESAN

30 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Løksuppe

Middag til 4*

00

KR 24,- PR. PERSON

96

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, hvitløk, kjøttbuljong,  

salt og pepper.

TIMIAN
pr. potte (stor)

2590

1/2 GOURMETLOFF, 
MESTERBAKEREN

600 g, kr 28,50 pr. pk

1425 **

50 G PARMIGIANO 
REGGIANO,
CASTELLI

kr 44,80 pr. pk (125 g),  
kr 358,40 pr. kg

1792 **

50 G JARLSBERG  
SKORPEFRI, TINE

kr 106,90 pr. kg

535 **

8 LØK (CA. 1 KG) 
4-pk, kr 16,00 pr. pk
8 LØK (CA. 1 KG)

1600
PR. PK

OFF, 
EN

600 g, kr 28,50 pr. pk

G 
INE
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Prøv også 2990 2990

SKOGSOPP OG
SELLERIROTSUPPE,  

John&Manfred
400 ml, kr 74,75 pr. l

KREMET 
KYLLINGSUPPE,  
John&Manfred

400 ml, kr 74,75 pr. l

Prøv også

Svært enkel å lage, fantastisk på smak.  
Denne høstsuppen må du bare prøve!

Skrell og kutt løken grovt. Ha olivenolje og løk i en kjele og 
surr løken myk. Tilsett kraft, vann og grovdelte grønnsaker. 
Kok under lokk til grønnsakene er møre.

Tilsett kremfløte og kok opp. Kjør i blender til jevn suppe  
og smak til med salt og kvernet sort pepper. Hvis du ønsker 
suppen helt glatt, sil den gjennom en fin sikt. Den avsilte 
pureen kan serveres som tilbehør til suppen.

KOKKENS TIPS:
Tilsett litt hvitvin sammen med kraften. Det gir god smak  
og syre til suppen. Grillede skiver av lyst brød smaker også godt 
til. Topp gjerne suppen med litt god olivenolje og friske urter.

FRI FOR TIPS:
Retten blir fri for gluten uten grillede skiver av lyst brød.

1 LØK
½ DL OLIVENOLJE
2 ½ DL  KYLLINGKRAFT 
6 DL VANN
4 PASTINAKKER (CA. 400 G)
1 SELLERIROT (CA. 250 G)
2 DL KREMFLØTE
SALT OG PEPPER

25 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Kremet sellerirot- og
pastinakksuppe

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- PR. PERSON

99FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, salt og pepper.

SELLERIROT (CA. 250 G)
kr 48,90 pr. kg

2 PAKKER PASTINAKK
kr 17,90 pr. pk (200 g)

3580

FERSK KYLLINGKRAFT,
STANGE

250 ml, kr 32,90 pr. pk

3290

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 16,00 pr. pk

400 **

2 DL KREMFLØTE,  
TINE

kr 20,70 pr. stk (3 dl),  
kr 69,00 pr. l

1380 **

AFT,

kr 32,90 pr. pk

SELLERIROT (CA. 250 G)

1223
PR. PK
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Denne rødbetfargede grønnsakssuppen har lange 
tradisjoner i Øst-Europa. Smaker nydelig med en 
klatt crème fraîche eller rømme.

Borscht: Finhakk løken og surr den myk i olivenoljen sammen 
med finhakket hvitløk. Skjær gulrot og stangselleri i fine  
terninger, og tilsett sammen med laurbærblad og buljong.  
Kok under lokk i 10 minutter.
Tilsett finsnittet kål og kok i ytterligere 5 minutter. Ha i 
grovrevne rødbeter og kok i 10 minutter til. Smak til med salt, 
pepper og noen dråper hvitvinseddik for å balansere smaken. 

Rugbrødkrutonger: Skjær skiver av rugbrød og del i små 
terninger. Rist terningene i en stekepanne med olivenolje,  
salt og pepper. Server suppen toppet med en skje crème 
fraîche og rugbrødkrutonger.

FRI FOR TIPS:
Retten blir fri for melk uten créme fraîche.

BORSCHT:
1 LØK
½ DL OLIVENOLJE
1 FEDD HVITLØK
1 GULROT
1 STILK STANGSELLERI
1 LAURBÆRBLAD
8 DL GRØNNSAKSBULJONG
400 G HODEKÅL
450 G RØDBETER, REVET
SALT OG PEPPER
1–2 SS HVITVINSEDDIK

4 SS CRÈME FRAÎCHE 

RUGBRØDKRUTONGER:
½ DANSK RUGBRØD
1 SS OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER

35 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Borscht

Middag til 4*

00

UNDER KR 23,- PR. PERSON

90FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, grønnsaksbuljong,  

laurbærblad, hvitløk, hvitvinseddik,  
salt, pepper.

3 RØDBETER (CA. 450 G)
kr 25,90 pr. kg

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 16,00 pr. pk

400 **

1 GULROT (CA. 100 G)
kr 25,50 pr. beger, 1 kg

255 **

1 DL CRÈME FRAÎCHE, 
TINE

kr 22,30 pr. stk (3 dl),
kr 74,33 pr. l

743 **

1 STILK STANGSELLERI
600 g pr. pk

2590

HODEKÅL  
(CA. 1,5 KG)

kr 13,50 pr. kg

2025

1/2 DANSK RUGBRØD, 
MESTERBAKEREN

900 g, kr 36,00 pr. pk

1800 **3290

FERSK KYLLINGKRAFT,  
Stange

250 ml, kr 131,60 pr. l

Prøv også

3 RØDBETER (

1166
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Den fine røyksmaken av pølsene balanseres mot 
den milde og myke rotfruktpuréen. Tomatsalsaen 
setter en ekstra spiss på retten.

Skjær små snitt i pølsene og stek dem i litt olje på lav  
temperatur til de er gylne og gjennomvarme.

Pastinakk- og sellerirotpuré: Skrell og del grønnsakene  
og kok dem møre i vann under lokk. Sil av vannet.  
Kjør grønnsakene til puré i blender med smør og salt.

Marinert rødløk: Skjær rødløken i tynne skiver og skyll den  
i lunkent vann. La de hakkede tomatene renne av og bland  
dem med løken og de øvrige ingrediensene. Smak til med salt 
og pepper.

KOKKENS TIPS:
Bland inn litt revet sitronskall og finhakket persille sammen 
med den marinerte rødløken, for en ekstra rik smak.

400 G RØKT KJØTTPØLSE 
1 SS SOLSIKKEOLJE

PASTINAKK- OG  
SELLERIROTPURÉ:
400 G PASTINAKK
250 G SELLERIROT
1 LØK
50 G SMØR
SALT

MARINERT RØDLØK:
1 RØDLØK
1 BOKS HAKKEDE  
HERMETISKE TOMATER
2 SS  KETCHUP
1 TS TABASCO 
6 SS OLIVENOLJE
PEPPER OG SALT

30 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Røkt kjøttpølse med  
pastinakk- og sellerirotpuré 

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- PR. PERSON

99

FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, olivenolje, smør,  

tomatketchup, tabasco, salt og pepper.

RØKT KJØTTPØLSE  
AV SVIN OG LAM, 

NORDFJORD
400 g, kr 97,50 pr. kg

RØKT KJØTTPØLSE 

2 PAKKER PASTINAKK
kr 17,90 pr. pk (200 g)

3580

SELLERIROT  
(CA. 250 G)

kr 48,90 pr. kg

1223 **

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 16,00 pr. pk

400 **

HAKKEDE TOMATER, 
REMA 1000

400 g

450

1 RØDLØK (CA. 125 G)
4-pk, kr 13,90 pr. pk

348 **

Nyhet!

3900
PR. PK

SELLERIROTPURÉ, Bama
400 g, kr 72,50 pr. kg

KÅLROTSTAPPE, Bama
500 g, kr 58,00 pr. kg

POTETSTAPPE, Bama
800 g, kr 36,25 pr. kg

TPURÉ Bama

2900

SELLERIROTAPPE, TAPPE, T Bama

2900

KÅLROAPPE, Bama

2900

Nyhet!... ELLER KJØP FERDIG
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Spis lam på en ny måte! Lammeboller og slaw  
i hjemmelagede scones er herlig snacksmat.

Varm lammebollene i solsikkeolje i en stekepanne på  
middels temperatur.
Soft scones: Smelt smøret og ha i melken. Bland alle  
ingrediensene godt i eltebollen, i ca. 5 min. Dryss litt mel på 
benkeplaten og ha deigen på melet. Press ut til en firkant,  
3 cm tykkelse, og del den i 12 firkantede emner. Legg dem  
på bakepapir, og la hvile i 10 min. Stekes ved 210˚C i 12 min. 
Ta ut formen og la sconsene avkjøles lett før servering.
Gulrot- og agurkslaw: Riv gulrøtter og agurk på grovt rivjern. 
Press ut mest mulig væske. Bland sammen yoghurt  og sennep 
i en skål og rør inn grønnsakene. Smak til med salt og pepper. 
Fyll scones delt i to med lammeboller og gulrot- og agurkslaw.

KOKKENS TIPS: Tilsett gjerne hakket persille i gulrot-  
og agurkslaw-en.

800 G FERDIGSTEKTE  
LAMMEBOLLER
2 SS SOLSIKKEOLJE

SOFT SCONES:
70 G SMØR
3 DL HELMELK
7 DL HVETEMEL
1 DL SAMMALT HVETEMEL, 
GROVT
1 DL LETTKOKTE HAVREGRYN
1 ½ TS BAKEPULVER
½ TS SALT

GULROT- OG AGURKSLAW:
2 GULRØTTER
½ AGURK
2 SS YOGHURT NATURELL
1 TS DIJONSENNEP
SALT OG PEPPER

35 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Lammeboller i soft scones  
med gulrot- og agurkslaw  

Middag til 4*

00

UNDER KR 25,- PR. PERSON

99FRA KJØKKENSKAPET:
Solsikkeolje, smør, dijonsennep,  

hvetemel, grovt sammalt hvetemel, lettkokte 
havregryn, bakepulver, salt og pepper.

STEKTE LAMMEBOLLER, 
NORDFJORD

800 g, kr 86,25 pr. kg

6900
PR. PK

3 DL HELMELK,  
TINE

kr 16,20 pr. l, 

486 **

2 GULRØTTER  
(CA. 200 G)

kr 25,50 pr. beger, 1 kg

510 **

AGURK (CA. 350 G)

1850

50 G YOGHURT 
NATURELL,

TINE
kr 12,80 pr. stk, 420 g

152 **

Prøv også
1700

RÅKOST MED PURRE,  
Bama

250 g, kr 68,00 pr. kg

Prøv også
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Kyllingfrikassé er noe av det beste du kan bruke 
kyllinglår til. Kokingen frigjør all den gode smaken 
i lårkjøttet.

Del kyllinglårene i to. Skrell løken og del den i 8 båter.  
Smelt smøret i en vid kasserolle og legg i kyllinglår og løk.  
Surr det lett, uten at det får farge. Tilsett hvetemel og vend 
godt rundt. 

Kok opp vann, melk og hønsebuljongterning i en egen kjele, og 
ha det deretter over kyllingen. Kok opp og la koke i 15 minutter 
på lav temperatur. 

Del champignonene i to og purreløk i tykke skiver. Ha grønn-
sakene i frikasseen og kok ytterligere i 10 minutter. Rør inn 
crème fraîche og smak til med salt og kvernet sort pepper. 
Server med kokte poteter.

KOKKENS TIPS:
Topp gjerne retten med rikelige mengder hakket dill.

40 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Frikassé med kyllinglår,  
løk og champignon 

FRA KJØKKENSKAPET:
Hønsebuljong, smør, hvetemel,  

salt og pepper.

KYLLINGLÅR, FERSKE
SOLVINGE

 900 g, kr 66,56 pr. kg

5990
PR. PK

Middag til 4*

00

KR 24,- PR. PERSON

96

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 16,00 pr. pk

400 **

250 G CHAMPIGNON
løsvekt, kr 40,50 pr. kg

1013

2 DL HELMELK,  
TINE

kr 16,20 pr. l, 

324 **

0,5 DL CRÈME FRAÎCHE, 
TINE

kr 22,30 pr. stk (3 dl),
kr 74,33 pr. l

372 **

1 PURRE (CA. 200 G)
kr 31,90 pr. kg

638

500 G POTETER
løsvekt, kr 15,50 pr. kg

775

900 G RÅ KYLLINGLÅR 
1 LØK
30 G SMØR
30 G HVETEMEL

2 DL VANN
2 DL HELMELK
1 TERNING HØNSEBULJONG
250 G CHAMPIGNON
1 PURRE (CA. 200 G) 
2 SS CRÈME FRAÎCHE
SALT OG PEPPER

500 G POTETER

27900
STEKEPANNE,  
Høyang Polaris

28 cm classic 
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Så enkelt kan du lage en sunn og velsmakende 
fiskemiddag. Her fungerer kålrotstappen også  
som saus. 

Skrell og del kålrot, gulrøtter og poteter i biter på 2–3 cm.  
Kok grønnsakene møre med vann i en kjele under lokk. Sil av 
vannet og press grønnsakene lett sammen for å få ut over-
flødig vann. Ha i smør og kremfløte og mos med en stavmikser. 
Smak til med salt og pepper.

Kok opp vann uten salt og legg torskestykkene med skinnsiden 
opp i kjelen. La trekke i 8–9 minutter. Ta opp fisken og dra av 
skinnet. Server med kålrotstappen.

KOKKENS TIPS:
Server gjerne med friske urter, f.eks. dill.

½ KÅLROT (400 G)
2 GULRØTTER
200 G POTETER
1 L VANN TIL KOKING
75 G SMØR
½ DL KREMFLØTE
SALT OG PEPPER

500 G LETTSALTET TORSK 
MED SKINN

20 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Torsk med kålrotstappe 

Middag til 4*

00

UNDER KR 20,- PR. PERSON

78FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, salt og pepper.

4950
PR. PK

KÅLROT (CA. 800 G)
kr 20,90 pr. kg

1672

2 GULRØTTER  
(CA. 200 G)

kr 25,50 pr. beger, 1 kg

510 **

0,5 DL KREMFLØTE,  
TINE

kr 20,70 pr. stk (3 dl),  
kr 69,00 pr. l

345 **

200 G POTETER
løsvekt, kr 15,50 pr. kg

310

R

kr 25,50 pr. beger, 1 kg

OTETER
løsvekt, kr 15,50 pr. kg

10

2900

KÅLROTSTAPPE,  
Bama

500 g, kr 58,00 pr.kg

... ELLER KJØP FERDIG

LETTSALTET TORSK  
MED SKINN  
GODEHAV

500 g, kr 99,00 pr. kg
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Sødmefulle gulrøtter og sennepssaus med 
akkurat passe sting er perfekt match for de  
milde fiskebollene. 

Skrell og finkutt løken og surr den myk i smør. Tilsett hvetemel 
og bland godt. Spe inn kraften fra pakken og vann, totalt 5 dl. 
Tilsett sennep og la sausen koke i ca. 3 minutter. 

Kok gulrøttene i eplejuice og vann i 5 minutter under lokk.  
Ta til side 1 dl kokevæske til sausen. Kok gulrøttene videre til 
de er blanke og resten av væsken er fordampet.
Vend crème fraîche, finhakket gressløk og 1 dl kraft fra 
gulrøttene inn i sausen og smak til med salt og pepper. 
Legg i fiskebollene og la dem trekke i 5 minutter.
Server på tradisjonelt vis med gulrøtter og kokte poteter.

KOKKENS TIPS:
Stek 100 g bacon sprøtt og strø over fiskebollene ved  
servering.

1 LØK
1 SS SMØR
2 SS HVETEMEL
1 PAKKE FISKEBOLLER, 500 G
3 DL VANN 
1 SS DIJONSENNEP
2 SS CRÈME FRAÎCHE
1 SS FINHAKKET GRESSLØK
SALT OG PEPPER

4 GULRØTTER
3 DL EPLEJUICE
1 DL VANN
SALT

500 G POTETER

25 
 min.

2 VOKSNE 
2 BARN

Fiskeboller og gulrøtter  
med sennepssaus 

Middag til 4*

00

UNDER KR 23,- PR. PERSON

91FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, hvetemel, dijonsennep,  

salt og pepper.

FISKEBOLLER GOURMET, 
GODEHAV

500 g, kr 91,40 pr. kg

FISKEBOLLER GOURMET,

4520
PR. PK

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 16,00 pr. pk

400 **

0,5 DL CRÈME FRAÎCHE, 
TINE

kr 22,30 pr. stk (3 dl),
kr 74,33 pr. l

372 **

4 GULRØTTER  
(CA. 400 G)

kr 25,50 pr. beger, 1 kg

1020 **

3 DL EPLEJUICE  
PREMIUM, REMA 1000

1,5 l, kr 37,20 pr. stk

744 **

500 G POTETER
løsvekt, kr 15,50 pr. kg

775

GRESSLØK
pr. potte (liten)

12501490

HVIT SAUS,  
John&Manfred

250 ml kr 59,60 pr. l

... ELLER KJØP FERDIG
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ANDRE 
BASISVARER I 

KJØKKENSKAPET:
MEIERISMØR
HVETEMEL

LETTKOKTE HAVREGRYN
GROVT SAMMALT HVETEMEL

HVITVINSEDDIK
HVITLØK
SUKKER

BAKEPULVER
SALT OG PEPPER

SORT PEPPER
HEL, TORO

21 g
kr 6,30 pr. stk

LAURBÆRBLAD 
HEL, TORO

3,5 g
kr 13,60 pr. stk

I KJØKKENSKAPET
Disse produktene er smarte å ha i skapet.

1850

1770

OLIVENOLJE
REMA 1000

1 l, kr 17,70 pr. l

SOLSIKKEOLJE
REMA 1000

1 l, kr 18,50 pr. l

HØNSEBULJONG  
KNORR

12 terninger, 6 liter

KLAR
KJØTTBULJONG

MAGGI
160 g

HØNSEBULJONG 
KNORR

KLAR

1980

3190
KLAR

GRØNNSAKSBULJONG
MAGGI
100 g

2440

DIJON SENNEP
MAILLE 

380 g, kr 60,26 pr. kg

2290

HEINZ  
TOMATKETCHUP

1 kg, kr 39,50 pr. kg

3950

DIJON SENNEP
Fransk, noe sterkere senneps- 
type som passer utmerket til 
sauser og gryter, på brødet  
eller hvor du ellers ønsker  
en sterk og fyldig smak.

MALDON  
HAVSALT

Perfekt som bordsalt.  
Knuses med  

fingrene.

MALDON HAVSALT 
250 g, kr 143,20 pr. kg

358080

PEPPER SAUCE
TABASCO

60 ml, kr 515,00 pr. l

3090



DEN BESTE HØSTMATEN FÅR DU HER!

På rema.no finner du  
Lær mer-filmer og  
mesterkokkenes oppskrifter  
på den beste høstmaten.

Følg oss på

/REMA1000 /REMA1000@REMA1000 @REMA1000
rema.noB�k



PIANO VANILJESAUS 
TINE 

1 l 

PIANO JORDBÆRGELÉ 
TINE 

1 l  

PIANO SJOKOLADEPUDDING
TINE 

1 l  

PIANO KARAMELLPUDDING 
TINE 

1 l  

378029803460 2570

Tidløse dessertfavoritter
– herlig søte og serveringsklare! 



NÅ HAR VI GJORT DET 
ENKLERE Å VELGE NORSKE RÅVARER. 
SE ETTER NORSK NÅ!

Løkdyrker Per Odd Gjestvang på 
Vang gård leverer løk til REMA 1000

TM TM


