kampanjeperiode: 1. – 27. september 2014

TEMAHEFTE
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Pepperkrabbe
Glaserte gulrøtter
Høstens gryter og supper
Bakte rotgrønnsaker

I SAMARBEID MED ODD IVAR SOLVOLD

Fersk krabbe
hos REMA 1000

Mesterkokk Ørjan Johannessen
presenterer sine krabbefavoritter

1

Høstmat med Solvold
Høsten er mesterkokk
Odd Ivar Solvolds
favorittårstid.

Det er en grunn til at mange kokker har høsten som sin favorittårstid. For det er denne sesongen
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 og modnes, men som til gjengjeld får en
helt spesiell intensitet og dybde i smaken.
Etter en lang sommer med mye lett og rask mat, byr høsten også på rikere måltider med
varmende supper og sjenerøse gryteretter. Det er tid for å invitere til middag, legge litt mer
i matlagingen og samles rundt høstgryten.
I dette oppskriftsheftet deler mesterkokk Odd Ivar Solvold sine beste oppskrifter på gode,
norske høstretter. Mange av disse rettene har lange tradisjoner, men Odd Ivar Solvold har alltid
en egen vri og små tips som kan bidra til at du sparer tid eller får en større smaksopplevelse.
Det er klart at du får den beste lapskausen, kjøttsuppen og frikasséen hvis du lager retten fra
bunnen av, men i en travel hverdag er det ikke alltid tid til det. Derfor lanserer vi nå ferdige
sauser, kuttede grønnsaker og ferdigkokt grytekjøtt på REMA 1000. Du vil også finne helt ferdige
middagsretter som lapskaus, kjøttkaker og supper. Dermed kan du spise god, norsk høstmat
uansett hvor mye tid du har. Valget er ditt!

Tilleggsinformasjon

* Mengden i middagsrettene er basert på en familie på fire, to voksne og to barn (7-10 år). Totalprisen for middagsretten er rundet opp til nærmeste hele krone.
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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Velg
norske råvarer
i sesong
Norge har et stort mangfold av flotte råvarer. Alt fra sprellende
fersk sjømat og kjøtt fra dyr som går ute store deler av året
– til frukt, bær og grønnsaker som smaker fantastisk når de først
er i sesong. 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 vårt er å gjøre det enklere å velge norske råvarer.
Det er flere grunner til at vi gjør dette: Norske råvarer smaker
fantastisk godt. Vi heier på norsk landbruk og havbruk, og 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. Derfor vil du fra nå av se merket med
NORSK NÅ! på norske råvarer og foredlede produkter.
Noe av gleden ved å velge norsk og spise norske råvarer, er å
vite litt mer om hvordan bonden eller fiskeren jobber for at
kvaliteten skal bli best mulig. I tiden framover vil du kunne
lese og lære mer om de norske produktene du kan kjøpe på
REMA 1000. På rema.no er det en egen fane som heter «lær mer»,
og under denne finner du både bakgrunnshistorier, informasjon
om hvor råvarene kommer fra, samt nyttige tips om tilberedning.
La oss sammen – for smaken, lokalpatriotismen og miljøets
skyld – slå et slag for norsk landbruk og havbruk!
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I KJØKKENSKAPET
Disse produktene er smarte å ha i skapet.

3580

2980
1850

1770

spisskummen
Toro
62g

rosmarin
Toro
42 g

kr 22,30 pr. stk

kr 20,70 pr. stk

PAPRIKA
Toro
60 g

provence
Toro
21 g

kr 27,20 pr. stk

1900

kr 26,00 pr. stk

KAJENNEPEPPER
Toro
62 g

kr 25,80 pr. stk

1790

maldon
havsalt
250 g
kr 143,20 pr. kg

HVITVINSEDDIK
MAILLE
250 ml, kr 76,00 pr. l

OLIVENOLJE
REMA 1000
1 l, kr 17,70 pr. l

3950

Heinz tomatketchup
1 kg, kr 39,50 pr. kg

3990
AKASIEHONNING,
honningcentralen
350 g, kr 114,00 pr. kg

6

SOYASAUS
KIKKOMAN
150 ml, kr 198,67 pr. l

SOLSIKKEOLJE
REMA 1000
1 l, kr 18,50 pr. l

2290
DIJON SENNEP
MAILLE
380 g, kr 60,26 pr. kg

IDEAL ORIGINAL FLATBRØD
370 g, kr 48,38 pr. kg

HØNSEbuljong
KNORR
12 terninger, 6 liter
kr 19,80 pr. pk

ingefær,
malt, toro
15 g

LauRbærblad
hel, Toro
2g

Fennikelfrø,
hel, santa maria
12 g

Muskatnøtt
hel, Toro
12 g

sort pepper
hel, Toro
21 g

koriander,
malt, black boy
20 g

kr 6,80 pr. stk

kr 14,20 pr. stk

kr 13,60 pr. stk

kr 6,30 pr. stk

klar kjøttbuljong
maggi
16 blokker, 8 liter
kr 31,90 pr. pk

kr 8,00 pr. stk

kr 16,80 pr. stk
7

ANDRE
BASISVARER I
KJØKKENSKAPET:
MEIERISMØR
HVETEMEL
griljermel
maizena
sukker
HVITLØK
SALT OG PEPPER

Nyhet!

4490

Fiskekaker

med potetbåter og råkostsalat

25
min.

Fiskekaker
av fersk torsk,
godehav
480 g, 10 stk, kr 93,54 pr. kg
2 voksne
2 barn

10 fiskekaker
solsikkeolje
Smør

Fiskekakene stekes på lav varme i
solsikkeolje og smør til de er gjennomvarme.
Stek potetbåtene på høy varme i en
stekepanne eller i stekeovn.

potetbåter
med skall og MARINADE
Bama, 500 g,
kr 56,00 pr. kg

2800

Bland sammen lettrømme og dijonsennep.
1 pk Potetbåter med skall
og MARINADE
Smak til med sukker eller honning, salt og

pepper. Vend dressingen inn i råkosten.
1 dl lettrømme
1 ss dijonsennep
Sukker/honning
salt og pepper

råkost med purrE,
Bama, 250 g

1700

Server fiskekaker med poteter og råkostsalat.
1 dl lettrømme, tine
kr 14,60 pr. stk (3 dl),
kr 48,67 pr. l

487 **

1 pk Råkost med purre

Middag til 4*

Fiskekaker er en av de sunneste hurtigmiddagene
du kan lage. Og en smart rett å servere barn som
tror at de ikke liker fisk!

95

00
FRA KJØKKENSKAPET:
Sukker/honning, solsikkeolje, smør
dijonsennep, salt og pepper.

UNDER KR 24,- PR. PERSON
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4190
kjøttdeig av storfe, 14%
gilde

Kjøttkaker med
stuede grønnsaker
45
min.

2 voksne
2 barn

Kjøttkaker
400 g kjøttdeig
½ løk
¼ ts malt muskatnøtt
½ ts salt
2 ss griljermel
1 egg
1 dl kaldt vann
pepper
Saus
3 ss smør
3 ss hvetemel
½ løk
8 dl vann
1 KJØTTbuljongterning
salt og pepper
Stuede grønnsaker
1 gulrot
200 pastinakk
200 g kålrot
2 dl vann
3,5 dl helmelk
1 ss Maizena
malt muskatnøtt
salt
500 g poteter

400 g, kr 104,75 pr. kg

1 EGG FRITTGÅENDE,
SOLVINGE
12-pk, kr 36,90 pr. pk

308 **

Sett ovnen på 150°C. Bland kjøttdeig, finhakket
løk og muskatnøtt. Ha i griljermel, salt og egg
og elt videre til en seig deig. Tilsett vann og
nykvernet pepper.
Brun saus
Brun smør, hvetemel og finhakket løk.
Spe med vann mens du rører godt. Smuldre
i kjøttbuljongterning og kok opp. La sausen
småkoke i fem minutter. Smak til med salt
og nykvernet pepper. Stek en liten prøvekake for
å sjekke om det er riktig saltet. Brun kjøttkakene
i smør. Legg dem over i en ildfast form og hell
sausen over. Dekk med folie og bak i ovn i ca.
25 minutter. Kok potetene.
Stuede grønnsaker
Rotgrønnsakene kuttes i cm-store terninger
og skiver. Kok opp vann og melk og ha i grønnsakene. Kok under lokk i ca. 5 minutter til de er
knapt møre. Jevn med Maizena. Smak til med
muskatnøtt og salt.
Kokkens tips:
Dryss over frisk gressløk.

Prøv også

350 **

1 GULROT (ca. 100 g)
kr 23,90 pr. bunt, 1 kg

239 **

pastinakK
200 g, kr 17,90 pr. pk

1790

kålrot (ca. 750 g)
kr 19,90 pr. kg

1493

3,5 dl helmelk,
Tine
kr 16,20 pr. l,

567 **

59

00

Ferdigstekte
kjøttkaker
Nordfjord
800 g pr. pk, kr 73,75 pr. kg

10

1 LØK (ca. 175 g)
4-pk, kr 14,00 pr. pk

Middag til 4*
500 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

7

25

FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, maizena, hvetemel, kjøttbuljong,
griljermel, muskatnøtt, salt og pepper.

97

00

Kjøttkaker går aldri av moten! En slitesterk
rett som smaker ekstra godt om høsten.

UNDER KR 25,- PR. PERSON
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4950

Torsk

med ertepuré og sprø potetterninger
45
min.

Lettsaltet torsk,
godehav
Ca. 500 g pr. pk, kr 99,00 pr. kg
2 voksne
2 barn

500 g lettsaltet torsk
Marinert RØDløk
½ dl hvitvinseddik
½ dl vann
1 ss sukker
½ ts salt
1 rødløk
600 g poteter
1 ss smør
salt og pepper
Ertepuré
350 g frosne erter
4 ss smør
salt og pepper

Marinert rødløk
Varm opp hvitvinseddik og vann med sukker
og salt. Hell væsken over rå rødløk skåret i
tynne skiver. Avkjøl.
Kok potetene og hell av vannet. Avkjøl litt og
kutt dem i terninger. Stek potetterningene
gylne i smør og smak til med salt og pepper.
Ertepuré
Kok opp ertene i lettsaltet vann. La det koke
i et par minutter og hell av vannet. Tilsett
smør og kjør til puré med en stavmikser.
Smak til med salt og pepper.
Kok opp vann og legg i fiskestykkene.
Skru ned varmen og la fisken trekke til den er
akkurat gjennomkokt, ca. 8-10 minutter.

erter, frosne,
rema 1000
350 g pr. pk,
kr 15,43 pr. kg

540

600 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

870

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

348 **

Server lettsaltet torsk med marinert rødløk,
ertepuré og sprø potetterninger.
Kokkens tips:
Tilsett evt. en skvett fløte i ertepuréen.
Server gjerne med frisk timian.

Middag til 4*

Vi er heldige som har så god tilgang på torsk i
dette landet! Kjenn hvordan sødmen i tilbehøret
balanserer saltsmaken i fisken.

68

00

KR 17,- PR. PERSON
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Prøv også

2900

ertepuré
Bama
400 g, kr 72,50 pr. kg

2400
potetterninger naturell,
Bama
500 g, kr 48,00 pr. kg

13

FRA KJØKKENSKAPET:
Sukker, smør, hvitvinseddik,
salt og pepper.

1792
svineknoke, saltet,
nordfjord
Ca. 400 g, kr 44,80 pr. kg

Solvolds Høstsuppe
ca.

4
timer

2 voksne
2 barn

(herav koketid 3 timer)

1 fersk, saltet
svineknoke, ca. 400 g
1 laurbærblad
sesongens beste
grønnsaker
1 ss nyrevet ingefær
salt og pepper
persille

Legg svineknoken i en kasserolle og dekk
med vann. Ha i et laurbærblad og kok opp.
La knoken småkoke i ca. 3 timer til kjøttet
er mørt. Skum av underveis.
Løft ut knoken og sil kraften. Fjern evt. det
meste av fettet som flyter på overflaten.
Tilsett grønnsakene og revet ingefær og la det
koke i ca. 20 minutter til grønnsakene er passe
møre. Riv kjøttet fra knoken og skjær det i passe
store biter. Ha det i suppen, kok opp og la trekke
til kjøttet er gjennomvarmt.

sesongens beste
grønnsaker
Bama, 400 g pr. pk

3900

1 PK INGEFÆR
100 g pk

1850

PERSILLE
pr. potte (liten)

1300

Smak til med salt og pepper og server suppen
med et dryss hakket persille.
Kokkens tips:
Kok gjerne svineknoken dagen i forveien!
Server med flatbrød.
FRI FOR TIPS:
Retten blir glutenfri uten flatbrød.

Prøv også

Middag til 4*

Nyhet!
ferdigkokte svineknoker
Grilstad
Ca. 300 g pr. pk, kr 149,00 pr. kg

14

FRA KJØKKENSKAPET:
Laurbærblad, salt og pepper.

89

00

Skal du bare lage én suppe i høst, må det bli denne
smakfulle varianten! Det tar tid å koke kjøttet,
men selve retten er veldig enkel å lage.

UNDER KR 23,- PR. PERSON
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3780

Pytt i panne
25
min.

vossakorv,
nordfjord
350 g, kr 108,00 pr. kg
2 voksne
2 barn

350 g vossakorV
500 g poteter
2 ss smør
1 løk
1 pk sesongens beste
grønnsaker
salt og pepper

Skjær vossakorv i skiver og potetene i små
terninger. Stek det i smør sammen med
grov-hakket løk og ferdigkuttede grønnsaker
på middels varme til grønnsakene er møre.
Smak til med salt og pepper og server.
Kokkens tips:
Server gjerne med hakket persille.
Flatbrød og rømme smaksatt med
pepperrot er godt tilbehør.
FRI FOR TIPS:
Retten blir fri for melk hvis det brukes
melkefri margarin istedenfor smør.

Middag til 4*

Friskt, smaksrikt og enkelt som bare det. Når du har
prøvd denne oppskriften vil restematklassikeren
garantert ha fått nye fans.

88

00

2400

725

sesongens beste
grønnsaker,
Bama, 400 g pr. pk

3900

1 LØK (ca. 175 g)
4-pk, kr 14,00 pr. pk

350 **

Prøv også
potetterninger naturell,
Bama
500 g, kr 48,00 pr. kg

KR 22,- PR. PERSON
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500 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

17

FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, salt og pepper.

5990
Helstekt kylling med
rotgrønnsaker
90
min.

2 voksne
2 barn

1 fersk kylling
4 hvitløksfedd
2 ss smør
3 ss olivenolje
½ - 1 ts salt
½ ts pepper
1 pk miks av
rotgrønnsaker
5 ss olivenolje
salt og pepper

fersk kylling,
solvinge
1300 g, kr 46,08 pr. kg
miks av
rotgrønnsaker
Bama, 1 kg pr. pk

3900

Sett stekeovnen på 220°C.
Knus hvitløksfeddene og bland med smør,
olivenolje, salt og pepper. Gni kyllingen godt inn.
Skrell og skjær rotgrønnsakene i grove biter,
vend dem godt i olivenolje, salt og pepper.
Fordel grønnsakene i en ildfast form eller
langpanne. Legg kyllingen på toppen og sett
formen inn i ovnen. Stek i 10 minutter, åpne
døren 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.
Kokkens tips:
Legg gjerne frisk timian, rosmarin, eller andre
urter etter eget ønske inni kyllingen og i formen
under steking.
FRI FOR TIPS:
Retten blir fri for melk med melkefri margarin.

Prøv også

5990
Kyllinglår, ferske,
Solvinge
900 g, kr 66,56 pr. kg

Middag til 4*

3900
sesongens beste grønnsaker,
Bama
400 g, kr 97,50 pr. kg

18

FRA KJØKKENSKAPET:
Hvitløk, smør, olivenolje,
salt og pepper.

99

00

Ovnsstekt kylling lager seg nesten selv. Etter en
time i stekeovnen er både kjøtt og tilbehør ferdig.

UNDER KR 25,- PR. PERSON
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4900

Blåskjellgryte
40
min.

blåskjell,
domstein/
fiskcentralen
1 kg, kr 49,00 pr. pk
2 voksne
2 barn

300 g poteter
1 kg blåskjell
1 sjalottløk
2 ss smør
1 pk Råkost med purre
1 dl vann
1/2 sitron
2 dl kremfløte
salt og pepper

Kok potetene så vidt møre og skjær dem
i skiver.
Vask skjellene, kast skjell som er åpne og som
ikke lukker seg når du banker lett på dem.
Finhakk sjalottløken og fres den i smør i en
vid kasserolle. Ha i blåskjellene, råkostblandingen, vann og presset sitron og sett
på lokk. Kok opp og damp skjellene noen
minutter til de åpner seg. Kast de som ikke
har åpnet seg. Tilsett fløten, rist litt på kasserollen så alt blander seg og varm opp.
Smak til med salt og pepper.
Vend forsiktig inn potetskivene og server
umiddelbart.
Kokkens tips:
Erstatt vann med hvitvin som tilsettes
sammen med blåskjellene.
Server gjerne gryten med kuttet gressløk.

1 sjalottløk (CA. 25 g)
kr 13,90 pr. nett, 250 g

139 **

råkost med purrE
Bama, 250 g

1700

300 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

435

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

1380 **

sitron (CA. 165 g)
løsvekt,
kr 35,90 pr. kg

592

Middag til 4*

En norsk vri på klassikeren moules-frites som består
av blåskjell og pommes frites. Her kokes potetene og
blandes i gryten, slik at du får med deg all den gode
smaken fra kraften.

92

00
FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, salt og pepper.

KR 23,- PR. PERSON
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4950
Rask bacalao med
lettsaltet torsk
40
min.

2 voksne
2 barn

Sett ovnen på 120°C.

500 g lettsaltet torsk
med skinn

2 LØK (ca.. 350 g)
4-pk, kr 14,00 pr. pk

700 **

1 RØD CHILI (ca. 15 g)
75 g pk, kr 18,50

370 **

Kok potetene.

300 g poteter
3 fedd hvitløk
2 løk
1 rød chili
2 rødE paprika	
3 ss olivenolje	
1 ts tomatpuré
1 boks hakkede tomater
salt og pepper

Lettsaltet torsk,
godehav
Ca. 500 g pr. pk, kr 99,00 pr. kg

Rens og skjær hvitløk, løk, chili og paprika i
skiver. Stek alt på svak varme i olivenolje i ca.
10 minutter. Tilsett tomatpuré og fres, ha i
boksen med hakkede tomater og la det koke
inn i 5 minutter. Vend inn skivede, kokte poteter
og smak til med salt og nykvernet sort pepper.
Tilsett mer chili hvis du ønsker en sterkere
bacalao.
Ha alt i en ildfast form. Fjern skinnet på fisken
og kutt den i passe biter. Ha bitene forsiktig ned
i formen, dekk med folie og bak i ovn til fisken er
ferdig, ca. 15 minutter.
Kokkens tips:
Tilsett gjerne grovhakket basilikum eller
persille i formen.

2 røde PAPRIKA
(ca. 320 g)
løsvekt, kr 52,00 pr. kg

1664

TOMATPURÉ
REMA 1000
140 g

580

hakkede tomater,
REMA 1000
400 g

450

300 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

435

FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, hvitløk, salt og pepper.

22

Middag til 4*

92

00

I denne bacalao-varianten har lettsaltet torsk erstattet
klippfisk. Dermed blir retten både enklere og rimeligere
å lage – uten at det går på bekostning av smaken.

KR 23,- PR. PERSON
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5990

Kyllinglår
med grillede småpoteter
50
min.

Kyllinglår, ferske,
solvinge
900 g, kr 66,56 pr. kg
2 voksne
2 barn

4 kyllinglår naturell
3 fedd hvitløk
1 ss provencekrydder
salt og pepper
2 tomater
1 sjalottløk
2 ss olivenolje
salt og pepper
1 pk Småpoteter med
skall og marinade

Sett ovnen på 220°C.
Bland hakket hvitløk med provencekrydder,
salt og pepper. Vend kyllinglårene godt i
urteblandingen og legg dem i en ildfast form.
Stek lårene i ca. 35 minutter til de er gylne og
det siver klar kraft ut.
Hakk tomater og sjalottløk og bland med
olivenolje. Smak til med salt og pepper.
Ta ut kyllinglårene og la dem hvile under
folie. Sett på ovnsgrillen eller hev varmen i
ovnen til 250°C. Knus potetene lett og legg
dem under grillen til de er sprø på utsiden og
myke inni.

SMÅPOTETER MED
SKALL OG marinade
Bama 500 g,
kr 54,00 pr. kg

2700

2 TOMATer (ca. 230 g)
løsvekt, kr 41,50 pr. kg

955

1 sjalottløk (CA. 25 G)
kr 13,90 pr. nett, 250 g

139 **

Server kyllinglårene med grillede småpoteter
og tomatsalat.
Kokkens tips:
Server gjerne med frisk persille.

Middag til 4*

Låret er den delen av kyllingen som byr på mest
smak. Nyt dem med enkelt tilbehør som grillede
småpoteter og tomatsalat.

98

00
FRA KJØKKENSKAPET:
Hvitløk, provencekrydder,
olivenolje, salt og pepper.

UNDER KR 25,- PR. PERSON
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2600
pr. pk

2 pk strimlet svinekjøtt,
nordfjord
300 g pr. pk, kr 86,67 pr. kg

Lys lapskaus
90
min.

2 voksne
2 barn

500 g strimlet
svinekjøtt
2 l vann
2 hønsebuljongterninger
2 laurbærblad
1 løk
2 gulrøtter
200 g sellerirot
200 g kålrot
400 g poteter
1 purre
salt og pepper

1 LØK (ca. 175 g)
4-pk, kr 14,00 pr. pk

350 **

Kutt kjøttet i terninger og ha det i en kjele.
Ha på kaldt vann, buljongterninger og laurbærblad. Kok opp og skum av. La det hele småkoke i
ca. 50 minutter.
Tilsett løk, gulrøtter, sellerirot, kålrot og poteter
skåret i terninger. La det småkoke i ca. 40 min.
Tilsett purre skåret i ringer mot slutten
av koketiden.
Smak til med salt og nykvernet pepper og
server med flatbrød.

2 GULRøtTer
(CA. 200 G)
kr 23,90 pr. bunt, 1 kg

478 **

sellerirot (Ca. 200 g)
kr 55,00 pr. kg

1100

400 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

580

kokkens tips:
Server gjerne med hakket persille.
1 purre (ca. 200 G)
kr 34,50 pr. kg

flatbrød

FRI FOR TIPS:
Retten blir glutenfri uten flatbrød og med
glutenfri buljong.

690

kålrot (ca. 750 g)
kr 19,90 pr. kg

Nyhet!

1493

99

39

00

Lapskaus brun, stor
John&Manfred
1,2 kg, kr 82,50 pr. kg

Middag til 4*

00

sesongens beste grønnsaker,
Bama
400 g, kr 97,50 pr. kg
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FRA KJØKKENSKAPET:
Flatbrød, hønsebuljong, laurbærblad
og salt og pepper.

99

00

Lapskaus er det opplagte valget når du har
bestemt deg for å spise mer av de flotte, norske
rotfruktene. Lett å lage, lett på smak.

UNDER KR 25,- PR. PERSON
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Fårikål

med middelhavsvri

10350

Middag til familien for

over hundrelappen
120
min.

2 voksne
2 barn

ca. 1 kg fårikålkjøtt
2 ss hvetemel
½ dl olivenolje
250 g sjalottløk
1 ss fennikelfrø
1 boks SKINNFRIE tomater
1 hodekål
3 dl vann
10 hele sorte pepperkorn
2 laurbærblad
4 kvister timian
salt
500 g poteter

Lam er sesongvare.
Utvalget kan variere
med råvaretilgangen i
din lokale butikk.

Vend kjøttstykkene i hvetemel og brun dem i
olivenolje i en kjele.
Tilsett sjalottløk i skiver og hele fennikelfrø.
Surr til løken er myk. Ha i boksen med skinnfrie
tomater, grovdelt hodekål og vann. Kok opp og
skum av.
Tilsett hel pepper, laurbærblad og timian.
La gryten småkoke til kjøttet faller fra beinet.
Smak til med salt.
Server med kokte poteter.
Kokkens tips:
Tilsett gjerne sorte oliven i gryten når det er
ca. 10 minutter igjen av koketiden.

lam
fårikålkjøtt

Ca. 1,5 kg pr. pk, kr 69,00-159,00 pr. kg
I regnestykket vårt har vi
brukt kr 69,00 pr. kg

sjalottløk
kr 13,90 pr. nett, 250 g

1390

SKINNFRIE tomater,
REMA 1000
400 g

590

1 hodekål (ca. 1,5 kg)
kr 16,90 pr. kg

2535

timian
pr. potte (stor)

2690

500 g POTETER
løsvekt, kr 14,50 pr. kg

725

Middag til 4*

Selv om fargen er annerledes, vil du gjenkjenne
mange av de gode, gamle fårikålsmakene i denne
nye, middelhavsinspirerte varianten.

183

00
FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, hvetemel, fennikelfrø,
laurbærblad, salt og hel pepper.

UNDER KR 46,- PR. PERSON
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«Pulled» oksebog
i lomper med barbecuesaus og råkost

8955

Middag til familien for

over hundrelappen

Nyhet!

Ferdigkokt bogstek
av storfe,
grilstad

45
min.

Ca. 450 g pr. pk, kr 199,00 pr. kg
2 voksne
2 barn

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
Dressing
1 DL lettrømme
1 ss majones
1 ss dijonsennep
salt
1 pk Råkost med purre
Potetlomper

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.
Kokkens tips:
Server gjerne denne retten med flere små skåler
med annet tilbehør. For eksempel sylteagurk,
rødløk og ekstra barbecuesaus.

råkost med purrE
Bama, 250 g

1700

majones, mills
165 g

2280

1 dl lettrømme, tine
kr 14,60 pr. stk (3 dl),
kr 48,67 pr. l

487 **

potetlomper
Regionale, 10 stk

1290

Middag til 4*

Pulled pork har i løpet av kort tid blitt en populær rett,
så hvorfor ikke gjøre noe lignende med storfekjøtt?

148

00
FRA KJØKKENSKAPET:
Tomatketchup, honning, soyasaus,
dijonsennep, paprikapulver,
kajennepepper og salt.

KR 37,- PR. PERSON

30

31

Roten

Bakte rotgrønnsaker

til alt godt

Skrell og del rotgrønnsakene i grove biter.
Vend inn maldonsalt, god olivenolje og
raspet sitronskall sammen med friske og
hardføre urter som timian og rosmarin.

Helstekt kylling
med rotgrønnsaker

Legg det i en ildfast form og bak det i
ca. 45 minutter, til grønnsakene er møre.

Se oppskrift på side 18 og
tilberedningstips på rema.no

39

00
Med Miks av rotgrønnsaker
har du det beste - og enkleste tilbehøret til høstens middager

miks av rotgrønnsaker
Bama, 1 kg pr. pk

e
vr
he
C
54

80

2990

2640

Mild sitronsaus

sandefjordsaus

Toro,
250 ml, kr 119,60 pr. l

Toro,
250 ml, kr 105,60 pr. l

52

80

2990

med rødbeter og
hasselnøtter

chevre,
naturell norsk,
tine
190 g, kr 288,42 pr. kg

Mild pestosaus
Toro,
250 ml, kr 119,60 pr. l

49

00
Chevre
8 skiver baguett
Kvernet sort pepper
4 mellomstore rødbeter
6 ss olivenolje
3 kvister timian
havsalt

Kvikk lunsj

Freia, 6-PK, 282 g, kr 187,23 pr. kg

blåskjell

Domstein/Fiskcentralen
1 kg, kr 49,00 pr. kg

0,5dl hvitvinseddik
0,5 dl lys sirup/honning
8 ss olivenolje
salt
frisÉEsalat
60g hasselnøtter

Skrell og del rødbetene i 8 båter. Vend dem med olivenolje,
timian, havsalt og sort pepper. Bak ved 180˚C i ca. 30 min.
til de er myke. Bland sammen eddik 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 chevre på
toast og grill i ovn til overflaten er gyllen. Topp salaten
med chevretoast.

Det enkle er ofte det beste!
Gjør som franskmennene og server ost
til dessert. Eller inviter gode venner på
et utvalg oster. Sosialt, enkelt og godt!

3190

1690
selbu blåmuggost
Tine
150 g, kr 212,67 pr. kg

9980

snøfrisk naturell
Tine
125 g, kr 135,20 pr. kg

1540
Norvegia fyldig
Tine
830 g, kr 120,24 pr. kg

kremost naturell
Tine
125 g, kr 123,20 pr. kg

1790
ridderost
Tine
kr 175,00 pr. kg

kremost krydder
Tine
125 g, kr 143,20 pr. kg

1540

jarlsberg vellagret
Tine
kr 171,70 pr. kg

VISSTE DU AT osten smaker aller best når den
serveres romtemperert? Ta den derfor ut av
kjøleskapet en times tid før den skal serveres,
men husk å dekke den til så den ikke blir tørr.
For flere tips og oppskrifter: www.tine.no

kremost urter
Tine
125 g, kr 123,20 pr. kg

1790
norvegia vellagret
Tine
kr 142,80 pr. kg

kremost pepper
Tine
125 g, kr 143,20 pr. kg

«Norsk krabbe er en fantastisk råvare.
Den har en rik, sødmefull smak og
er enkel å tilberede.»

Krabbe fra Hitra
– nå er de på sitt beste!

Mesterkokk Ørjan Johannessen

For Ørjan Johannessen er krabbe forbundet
med barndommen i Bekkjarvik. Om høsten satte
han ut teiner sammen med faren og broren – om
sommeren lyste de etter krabbe på nattestid.
Her fikk han se hvordan Ole Melvin på egen
hånd kunne håndtere 15 ulike lenker som hver
besto av 15 teiner.

Og krabbe var populær mat blant både store og små.
Stort sett ble krabbene tilberedt og spist på aller
enkleste måte: De ble kokt i sjøvann og spist lune
med lyst brød og majones.

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.»

Siden den gang har Ørjan utviklet krabberepertoaret
betraktelig, og servert en mengde ulike krabberetter
til gjestene i Bekkjarvik Gjestgiveri, som skagensalat,
pepperkrabbe og krabbesuppe. Han 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.

Fordi hunkrabben vanligvis inneholder rogn,
er hunkrabben mer ettertraktet enn hankrabben.
Mens hunkrabben kokes hel, tas klørne av hankrabben og kokes for seg. Og selv en så erfaren
krabbekoker som Ørjan, mener at Hitra-krabben
blir «veldig fint kokt».

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

2990

1990

pr. STK

Krabbefiske på Hitra:
Mesterkokk Ørjan Johannessen og
krabbefisker Ole Melvin Bakken

Krabbe hel, kokt
400-600 g pr. stk

2990

pr. PK

fylt krabbeskjell
150 g, kr 132,67 pr. kg

39

pr. PK

Krabbeklør
500 g, kr 59,80 pr. kg

Ørjans

ter
it
or
av
Krabbef

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

Skagensalat med krabbe
Renset krabbekjøtt fra skjell og klør blandes
med pisket rømme, majones, sitron, dill og
pepperrot og legges rett på rugbrødskiver.

Se detaljert oppskrift på rema.no

Krabbesuppe
Smelt smør og solsikkeolje i en kjele.
Tilsett tomatpuré, tynne skiver hvitløk, chili,
sjalottløk og ingefær og fres på høy varme i
ca. 1-2 minutter. Ha i grovknuste krabbeklør og
fres i ca. 1 minutt til. Tilsett hvitvin og reduser
nesten helt inn. Tilsett så kokosmelk, vann,
tynne skiver av fennikel og gulrot og kok i ca.
10 minutter. Smak til med salt, sukker, pepper
og lime. Server med hakket koriander.

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.
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Pepperkrabbe
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.

!
t
es
ef
Krabb
Ingenting er enklere enn å invitere til krabbefest!
Men ikke stopp med majonesen – prøv også Ørjans
favorittsauser. Server med sitroner, masse dill
og mykt, deilig loffestoff!

Sitronmajones
1 eggeplomme
1 ss sennep
salt
1/2 sitron, saft og skall
5 dl solsikkeolje

Rasp skallet av en vasket sitron. Visp sammen eggeplomme, sennep, salt, sitronsaft og -skall. Spe med
olje i en tynn stråle mens du visper til tykk
konsistens. Smak evt. til med mer salt.
Tilsett litt vann hvis du ønsker en tynnere majones.

Cathrine Borchsenius Gründer av Bramat.no
klinisk ernæringsfysiolog

Sunt med

Krabbe!

Chilirømme
Bland rømme og finhakket chili.
Smak til med salt og presset sitron eller lime.

Krabbe er den optimale
høstmaten. Ikke bare smaker
den godt, men den er sunn
også! Særlig det hvite
krabbekjøttet er næringsrikt
og noe du gjerne kan spise
mye av.

Løk- og
ingefærvinaigrette

Det er faktisk slik at du dekker dagsbehovet ditt for både sink, jod og vitamin
B12, hvis du spiser 3-4 krabbeklør. Kjøttet
i krabbeklørne inneholder også vitamin
B2, vitamin E, kalsium, magnesium.
Samtidig er det magert og rikt på
omega-3-fettsyrer og protein.

1 sjalottløk
1 fedd hvitløk
1 dl olivenolje
1 ts revet ingefær
2 ss soyasaus
2 ss hvitvinseddik
½ ts sukker
2 ss hakket persille

Krabbe smaker godt sammen med
majones, som faktisk er sunnere enn
mange tror. Majones er nemlig laget av
olje, som er rik på sunt umettet fett.
Lettrømme smaker også godt på krabben,
gjerne sammen med litt pepper, frisk
koriander, og selvfølgelig litt friskpresset
sitron.

Fres løk, hvitløk og ingefær i 2 ss olivenolje i en kjele.
Tilsett soyasaus og hvitvinseddik og ta det vekk fra
varmen. Tilsett sukker, persille og resten av oljen.
Bland godt!
42

og Bratrening.no
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Gulrot fra Jæren

– rett fra åkeren

Når gulrøttene på Jæren er i sesong, er det
noe av det beste mesterkokk Charles Tjessem
kan få. Han vil egentlig bare røske opp en
bunt fra åkeren, børste av jorden og spise de
knasende, sprø gulrøttene som de er.
For Charles Tjessem er det av uvurderlig
betydning å ha kontakt med lokale bønder.
Slik får han ny kunnskap om råvarer, og det å hele
tiden lære mer er en forutsetning for å utvikle
seg som kokk. Når han besøker Odd Undem i
åkeren på Orre, får han enda større respekt for
arbeidet som legges ned for å få fram høyest
mulig kvalitet. Bare det å få vite at åkeren lukes
hele fire ganger i løpet av sesongen, gjør
inntrykk.

egner seg i bakverk og kaker, gjerne som en
naturlig erstatning for sukker. Gulrot gir dessuten en helt særegen saftighet til bakverk, sier
Charles.
Når man spør Charles Tjessem om norske
gulrøtter smaker bedre enn gulrøtter fra andre
land, har han et godt svar: Ferskheten kan ingen
konkurrere med! Og det er smaken av helt fersk
gulrot som er så unik. Men han vil også velge
norske råvarer fordi han er stolt av hva ambisiøse
norske bønder dyrker fram, og fordi kortreist mat
er mer bærekraftig.

Selv om gulrot er et tilgjengelig hverdagsprodukt, og noe de fleste av oss har spist ofte
gjennom oppveksten, må denne fargesterke og
sunne grønnsaken ikke undervurderes.
Den byr på så mye sødme, smak og farge.

Følger du Nordsjøvegen fra Sola til Orre og Vik passerer du
grønnsaksbygdene på Låg-Jæren. Her dyrker Odd Undem neper,
gulrøtter, brokkoli og salater. «Me har ein lange sesong, lite
ekstremvær og saltvann som beskytter plantene og krydrer
maten. Her på Orre kan vi starte første innhøsting når andre
deler av landet såvidt er i gang med å så!»
Mesterkokk Charles Tjessem og
gulrotdyrker Odd Undem

Men gulrot er ikke gulrot – det er stor forskjell på
gulrøtter. Odd Undem dyrker to typer – akilles og
napoli. Og Charles Tjessems favoritt er sisnevnte.
Dette er en tidliggulrot som er butt – ikke spiss
– i enden. Den har en fantastisk søtsmak og
en tiltalende, sprø tekstur på grunn av et høyt
stivelsesinnhold.

23

90

Charles Tjessem er alltid opptatt av å skape
balanse i maten han lager. Og ettersom det er
så mye sødme i gulrøtter, særlig når de er
varmebehandlet, så bruker han ofte sitronsaft
for å balansere. Nettopp sødmen gjør at gulrot

gulrot i bunt
Bama
1 kg pr. bunt, kr 23,90 pr. kg
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Gulroten

til mye godt

Da gulroten kom til Europa på 1300-tallet, fantes det så
vel lilla og hvite som oransje typer. Grunnen til at den
oransje fargen ble dominerende var at hollandske bønder
valgte å satse på denne varianten som et uttrykk for støtte
til Vilhelm av Oranien i kampen for frihet fra spanjolene.

Råkostsalat med mandler
og rosiner
3 gulrØTTER
1 liten kålrot
50 g mandler
50 g rosiner
1 appelsin

Press saften av appelsinen og ha i rosinene. Skrell
og vask grønnsakene og riv dem på rivjern. Grovhakk
mandlene. Hell appelsinsaft og rosiner over grønnsakene og tilsett mandlene.

Gulrot- og ingefærsuppe
8 gulrøtter
50 g smør
½ ss karripulver
½ ts salt
3 ss revet ingefær
5 dl Vann
2 dl Fløte
Salt og pepper
Friskpresset sitronsaft

Skrell gulrøttene og kutt dem i terninger. Fres dem
i smør sammen med karripulver, salt og ingefær.
Tilsett vann og la dette koke under lokk til det er
mørt. Kjør til en glatt suppe i blender eller med stavmikser. Tilsett fløte og smak til med salt, pepper og
presset sitron. Server suppen som den er, eller med
bakt torsk og rucculasalat.

Gulrotpuré
Kok gulrot sammen med biter av rå ingefær og litt
salt. Kok mørt og sil av vannet. Tilsett en liten
«klikk» med smør i gryten og kjør med stavmikser.
Smaksett med salt, pepper og sitronsaft.
46

Glaserte gulrøtter
til 4 personer:
8 gulrøtter, gjerne med grønt
Salt
Vann
1 ss meierismør
1 ss sukker
Saften fra 1 sitron

Vask og skrell gulrøttene, og del dem i to på langs.
Kok i lettsaltet vann, men ikke mer enn 2-3 minutter
slik at de beholder en hard kjerne. Sil av vannet.
Ha smør, sukker og sitronsaft i en gryte og kok opp.
Smak til og juster evt. med mer sukker eller sitronsaft.
Deretter vendes gulrøttene forsiktig i glasuren.
Server gjerne med et dryss av friske urter på toppen.

«Lær mer om
norske råvarer!»

På rema.no finner du filmer, bakgrunnshistorier
og informasjon om råvarene, samt nyttige
tips om tilberedning. Se etter fanen «lær mer»!

