
Middag til 4*

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
1760/419 158 g 1,6 g 24,8 g 5,7 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

REMA 1000   KAMPANJEPERIODE 2. - 31. JANUAR 2015

Mer smak 
– mindre salt

REMA 1000 lanserer
Sunnhetsveilederen™

ØRJAN JOHANNESSEN
MESTERKOKK

Januarwok med kyllinglårfi let 9900
UNDER KR 25,- PR PERSON



Middag til familien for under hundrelappen feirer femårsjubileum. 
Norges mest brukte inspirasjonskilde til bedre hverdagsmiddager har i løpet 
av disse årene hjulpet hundretusenvis av mennesker til å fi nne gode og stadig 
nye svar på det store spørsmålet: Hva skal vi ha til middag i dag?

Vi markerer femårsjubileet med fl ere nyheter. Mesterkokk Ørjan Johannessen 
har hovedansvaret for våre nye oppskrifter. Ørjan har kvalifi sert seg for 
deltakelse i den store Bocuse d’Or-fi nalen – verdensmesterskapet i kokke-
kunst, og stiller som en av favorittene i Lyon i slutten av januar. Han har også 
nylig blitt far for første gang, slik sett passer det bra at han nå også skal være 
far for ”Under hundrelappen”.

Et nytt år representerer blanke ark og nye muligheter, og vi skal gjøre det 
vi kan for å inspirere deg til å spise enda bedre – og enda sunnere. 
Med lanseringen av Sunnhetsveilederen™  blir det enklere for deg å gjøre 
sunne valg i en hektisk hverdag. Og dette er ikke et januarbla� ; fra nå 
av vil alle nye oppskrifter du får servert under hundrelappen følges av 
Sunnhetsveilederen™. Ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius samarbeider 
tett med Ørjan Johannessen og bidrar til at rettene ikke bare er rimelige og 
gode, men også sunne.

Ved å bruke Middag til familien for under hundrelappen kan du lage enkel, 
rask, velsmakende, rimelig og sunn mat – hver eneste dag!

 Verdensmester – under og over 
hundrelappen? I år skal mesterkokk 
Ørjan Johannessen være frontfi gur 
for ”Under hundrelappen”  
og kanskje bli verdensmester 
i kokkekunst…

* Mengden i middagsrettene er basert på en familie på fi re, to voksne og to barn (under 10 år). Totalprisen for hver rett 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 per stykk 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. Tilberedningstid kan variere med ovnstype. Vi tar forbehold om trykkfeil og at 
enkelte varer kan være utsolgt i din lokale REMA 1000-butikk.
For utfyllende informasjon om SUNNHETSVEILEDEREN™, se rema.no

Tilleggsinformasjon       
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Lær hva du spiser! 
Det er mange meninger om mat og sunnhet, men alle er enige om at vi bør spise mer 
grønnsaker, mindre salt og en større andel umettet fett i forhold til mettet fett. 
Derfor har vi brukt nettopp disse kriteriene i Sunnhetsveilederen™, slik at alle sunne 
retter har mye grønnsaker, lite salt og en fi n fordeling mellom mettet og umettet fett.

For å gjøre det enda enklere for deg, bruker vi fargekoder:

Som alltid når det handler om kosthold og helse er det hva du gjør over tid som teller, 
ikke hva du gjør en enkelt dag. Derfor kan du fi nt velge retter som ikke er grønne, 
så lenge du ikke gjør det hver dag.

Nå lanserer REMA 1000
Sunnhetsveilederen™
på alle nye oppskrifter!

Cathrine Borchsenius er klinisk ernæringsfysiolog og gründer av Bramat.no, 
Bratrening.no og Sunn&Sprek.no. Hun har også en egen blogg, Brahverdag.no. 

Cathrine har tidligere vært programleder og kostholdsekspert i «Sunt og Godt» på TV2, 
er ekspert i bladet Shape Up, og har skrevet fl ere bøker om kosthold, vekt og helse. 

GRØNT = sunt
GULT = ganske sunt
RØDT = mindre sunt

i samarbeid med ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius

Verdiene er oppgitt pr. voksen 
person, og regnet ut ved å dele 
totalmengden på tre: 
Hver rett er laget for en familie 
på fi re – to barn på under ti år 
og to voksne. Dette tilsvarer 
mengden til 3 voksne personer.

Sunnhetsveilederen™      

SALT

Salt er et næringsstoff som er helt nødvendig 
for oss, men som vi ikke bør få i oss for mye av. 
Et høyt saltinntak øker blant annet risikoen for 
hjerte- og karsykdom og kreft. 
Vi anbefales å holde det daglige saltinntaket 
under 5 g, men de fl este får i seg mer enn dette.

< 3,5 g salt pr. person = GRØNT
3,5 - 4,5 g salt pr. person  = GULT
> 4,5 g salt pr. person  = RØDT

 
Vi oppgir gjerne saltmengden som  1 klype:
1 klype = 0,5 g
1 ts = 7 g

GRØNNSAKER

Grønnsaker er sunt fordi de er rike på fi ber, 
antioksidanter, vitaminer og mineraler og samtidig 
fattige på kalorier. Forskning viser at jo mer grønnsaker 
vi spiser, desto større sjanse har vi for å holde oss friske. 
Grønt kan forebygge kreft, hjerte- og karsykdom og 
overvekt. De aller fl este av oss bør spise langt mer 
grønnsaker enn vi gjør. 

> 150 g grønnsaker pr. person = GRØNT
70 - 150 g grønnsaker pr. person  = GULT
< 70 g grønnsaker pr. person  = RØDT

FETT

Fett deles inn i mettet fett, enumettet fett og 
fl erumettet fett.  Det umettete fettet regnes som det 
sunneste, og noen typer umettet fett, omega-3 og 
omega-6 er vi helt avhengige av å få gjennom maten. 
Nyere forskning kan tyde på at mettet fett kanskje ikke 
er så helseskadelig som vi har trodd. Likevel er det 
anbefalt å bytte ut noe av det mettede fettet med 
umettet fett fordi det er best for helsen. 
 
I Sunnhetsveilederen™ tar vi utgangspunkt i hvor mye 
mettet fett det er i forhold til det totale innholdet av 
fett i hver rett. 

< 33% av fettet er mettet = GRØNT
33 - 40% av fettet er mettet = GULT
> 40% av fettet er mettet  = RØDT

I retter som inneholder mindre enn 30 g fett totalt, 
kan opp til 50 % av fettet være mettet selv om retten 
merkes GULT.

ENERGI

Hver dag trenger du ca. 30-40 kcal pr. kg kroppsvekt 
(1 kcal =4,2 kJ). Det betyr at en person på 70 kg trenger 
2100-2800 kcal pr. dag. De som er svært aktive trenger 
mer, de som er veldig passive trenger mindre. 

For de fl este av oss vil et passelig kaloriinnhold 
i en middag ligge på  400-750 kcal. 

I Sunnhetsveilederen™ oppgir vi hvor mye kalorier en 
porsjon av hver rett gir, men har valgt å ikke gi noen 
fargekode på kalorier ettersom kaloribehovet 
varierer såpass mye fra person til person. 

Hvis du også vil vite hvor mye fi ber, protein, 
karbohydrater og sukker de ulike rettene inneholder, 
fi nner du dette på rema.no. 

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
3020/719 283 g 3,5 g 33,2 g 14,4 g
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Bevar smakene på fl aske
Ser du at urtepotten, hvitløksfeddene eller chilien begynner å nærme seg overtid, 
kan du gi dem nytt liv ved å ha dem på fl aske sammen med olivenolje. 
Så har du det du trenger for å gi maten mer smak – uten å ty til salt.

Chiliolje
1 FLASKE GOD OLIVENOLJE
CHILI

Del chili i to på langs og putt i en fl aske. Varm opp olivenoljen. 
Pass på at den ikke blir for varm. Hell oljen over på 
fl asken og la den stå og trekke noen dager. 
Hvor mange chili du bør bruke avhenger av 
hvor sterk du vil at oljen skal bli. Og, jo lengre 
den får stå, desto sterkere blir den!

Urteolje
1 FLASKE GOD OLIVENOLJE
FRISKE URTER

Urter som oregano, timian, estragon og
rosmarin egner seg godt. Ha urtekvaster 
i fl asken med olivenolje og la det stå og 
trekke natten over. Da er den klar til bruk.

Hvitløksolje
1 FLASKE GOD OLIVENOLJE
10 HVITLØKSFEDD
EVT. FRISKE URTER

Rens hvitløken og forvell den. 
Ha hvitløksfeddene og evt. en liten 
urtekvast i oljen. Sett fl asken kaldt i en 
uke og bruk den til steking, salater og grillet 
fi sk og kjøtt.

Mer smak,
mindre salt 

Har du fått med deg stemningsskiftet når 
det gjelder salt? Inntil nylig snakket de 

fl este kokker og matautoriteter om hvor 
viktig det er å salte rikelig for å få en rikest 

mulig smak. Men etter at kostholds-
ekspertene har blitt stadig tydeligere når 

det gjelder helserisikoen ved høyt 
saltforbruk, har dette endret seg. 

Stadig fl ere oppdager at det er mulig å få 
vel så rike smaksopplevelser ved å bruke 

urter, usaltet krydder og smakssettere 
som chili, ingefær og lime.  

Spar på saltet 
– ikke spar på urtene!



Rettens
urt

BASILIKUM
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2 VOKSNE, 2 BARN

Middag til 4*

Sunnhetsveilederen™

Rød bønne- og 
linsegryte
INGREDIENSER

1 RØD CHILI
2 FEDD HVITLØK
1 LØK 
300 G GULROT 
1 SS OLIVENOLJE
1 BOKS HAKKEDE TOMATER 
1 L VANN
1 ½ TERN. GRØNNSAKSBULJONG

580 G RØDE LINSER 
570 G STORE HVITE BØNNER
½ SS HVITVINSEDDIK
PEPPER

1 POTTE BASILIKUM
1 SS OLIVENOLJE 

SLIK GJØR DU

Finhakk chili, hvitløk, løk og gulrøtter. Varm opp olivenoljen i en vid 
kasserolle og tilsett chili, hvitløk og løk (vent med gulrøttene). 
Ha i tomater, vann og grønnsaksbuljong. Ha på lokk og la koke i 
20 minutter. 

Tilsett gulrøtter, avsilte og skylte linser og bønner og kok videre i 
5 minutter. Smak til med hvitvinseddik og pepper. Topp med god 
olivenolje og rikelig med frisk grovrevet basilikum.

KOKKENS TIPS
Server gjerne med brød og Apetina-ost eller revet parmesan.

8300
UNDER KR 21,- PR PERSON

FRA KJØKKENSKAPET:
Hvitløk, olivenolje, grønnsaksbuljong, 

hvitvinseddik og pepper

2 PAKKER RØDE LINSER,
GO GREEN

290 g pr. pakke,
kr 44,14 pr. kg

2 PAKKER STORE HVITE 
BØNNER, ØKOLOGISK,

GO GREEN,
kr 6,60 pr. pakke, 285 g

kr 13,20

HAKKEDE  TOMATER,
REMA 1000

400 g
kr 3,60

1 RØD CHILI (CA. 15 G)
75 g pk, kr 20,50

kr 4,10 **

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 14,50 pr pk

kr 3,63 **

3 GULRØTTER (CA.300 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

kr 7,50 **

BASILIKUM,
pr. potte (stor)

kr 25,00

1280PR. PK

35
 min.

En sterk og smakfull vegetargryte som 
gjør at du aldri savner fi sk eller kjøtt. 
Hemmeligheten er å bruke urter – og chili.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2121/505 283 g 3,5 g 9,6 g 1,3 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.



Rettens
urt

BASILIKUM
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9800
UNDER KR 25,- PR PERSON

Pasta prima vera
INGREDIENSER

300 G SPAGHETTI FULLKORN
2 AVOKADO
1 LIME

1 SJALOTTLØK
2 FEDD HVITLØK
2 SS OLIVENOLJE
200 G FRISK BLADSPINAT
2 SS SOLTØRKEDE TOMATER
1 POTTE BASILIKUM
2 KLYPER MALDONSALT 
PEPPER

SLIK GJØR DU

Kok pastaen. 
Mens pastaen koker: Del avokadoen i to og skrap ut innholdet med en 
spiseskje. Kjør avokadoen i blender eller støt sammen i en morter, med 
friskpresset limesaft. 

Finhakk sjalottløk og hvitløk og la frese i litt olje i en kjele. 
Tilsett bladspinat og hakkede, soltørkede tomater og vend inn den 
kokte og avsilte pastaen. Rør så inn avokadomosen. 
Topp med grovhakket basilikum, salt og pepper. 

KOKKENS TIPS
Topp pastaretten med revet parmesan.

Denne grønne spaghettiretten har fått 
navnet etter det italienske ordet for ’vår’. 
Den er rask å lage, deilig på smak og 
et sunt valg.

FRA KJØKKENSKAPET:
Soltørkede tomater, olivenolje, hvitløk, 

maldonsalt og pepper

2 AVOKADO
2-pk (CA. 250 G)
kr 33,50 pr. pk

2 AVOKADO25
 min.

3350PR. PK

300 G SPAGHETTI 
FULLKORN

BARILLA
500 g pr. pk, kr 15,00

kr 9,00 **

BLADSPINAT, UVASKET,
Ca. 200 g pr. pose

kr 23,50

BASILIKUM
pr. potte (stor)

kr 25,00

1 LIME (CA. 95 G)
kr 58,00 pr. kg

kr 5,51

1 SJALOTTLØK (CA. 25 G)
kr 11,00 pr. nett, 250 g

kr 1,10 **

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2495/594 173 g 1,0 g 26,6 g 4,3 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9800
UNDER KR 25,- PR PERSON

Laks på spinat 
med soyasjy
INGREDIENSER

125 G FULLKORNSRIS 

2 FEDD HVITLØK
1 LØK 
1 SS OLIVENOLJE
200 G FRISK BLADSPINAT 
1 KLYPE SALT 
PEPPER
1 LIME

500 G LAKSEFILET NATURELL 
1 KLYPE SALT
¼ TS SORT PEPPER
1 SS OLIVENOLJE

4 SS OLIVENOLJE
2 SS SESAMOLJE 
4 SS EPLESIDEREDDIK
½ DL SOYASAUS

SLIK GJØR DU

Kok risen etter anvisningen på pakken. Finhakk hvitløk og løk. 
Varm olivenolje i en panne og fres løken godt. Tilsett spinat og la den 
falle litt sammen. Sett til side og tilsett salt og pepper.

Krydre fi sken med salt og pepper, og stek den i olje på middels varme 
til den får en fi n skorpe og rosa kjerne, ca. 8 minutter. Bland sammen 
olivenolje, sesamolje, eddik og soyasaus. Soyasjyen kan serveres 
lun eller kald.

Anrett spinat sammen med laks. Topp med soyasjyen, 
limesaft og revet limeskall. 

Server med kokt ris.

KOKKENS TIPS
Smaksett retten med hakket frisk koriander.

Norsk laks med asiatisk vri! 
Soyasjy og sprøstekt laks er en 
fantastisk kombinasjon.

FRA KJØKKENSKAPET:
Hvitløk, olivenolje, sesamolje, 

eplesidereddik, soyasaus, 
salt og pepper

LAKSEFILET NATURELL,
GODEHAV

ca. 500 g pr. pk
kr 117,00 pr. kg

5850PR. PK

BLADSPINAT, 
UVASKET,

ca. 200 g pr. pose
kr 23,50

125 G FULLKORNSRIS, 
UNCLE BENS,

4 x 125 g, kr 26,20 pr pk
kr 6,55 **

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 14,50 pr pk

kr 3,63 **

1 LIME (CA. 95 G)
kr 58,00 pr. kg

kr 5,51

4 x 125 g, kr 26,20 pr pk

25
 min.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2852/679 118 g 3,4 g 41,1 g 7,0 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™



FRA KJØKKENSKAPET:
Soyasaus, rapsolje, hvitløk, 

fi skesaus og pepper

KYLLING LÅRFILET 
SOLVINGE

500 G
kr 99,80 pr. kg
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9900
UNDER KR 25,- PR PERSON

Januarwok med 
kyllinglårfi let
INGREDIENSER

½ RØD CHILI
2 FEDD HVITLØK
1 SJALOTTLØK
3 SS RAPSOLJE
300 G FRYSTE ASPARGESBØNNER
1 GULROT 
1 BROKKOLI

500 G KYLLING LÅRFILET
2 SS SOYASAUS
30 G FERSK INGEFÆR
1 SS FISKESAUS
1 LIME
PEPPER

SLIK GJØR DU

Finhakk chili, hvitløk og sjalottløk. Varm opp en vid stekepanne med
rapsolje. Ha i chili og hvitløk og fres lett for å frigi smaken 
i oljen. Tilsett sjalottløk, fryste aspargesbønner, skivet gulrot og 
brokkoli i små buketter, og fres dette godt i 3 minutter. 
Sørg for å ha god varme hele tiden. 

Tilsett strimlet kyllinglårfi let, soyasaus, fi nhakket ingefær og 
fi skesaus. Vend forsiktig på kylling og grønnsaker og fres godt i noen 
minutter til kyllingen er gjennomstekt. 
Trekk til side, press over limesaft og smak til med pepper.

KOKKENS TIPS
Dryss rikelig med frisk hakket koriander over retten før servering.

En superenkel wok med friske, 
sterke og syrlige smaker.

25
 min.

30 G INGEFÆR
100 g pk, kr 21,90 pr. pk

kr 6,57 **

1 LIME (CA. 95 G)
kr 58,00 pr. kg

kr 5,51

1 SJALOTTLØK (CA. 25 G)
kr 11,00 pr. nett, 250 g

kr 1,10 **

FRYSTE 
ASPARGESBØNNER,

REMA 1000
300 g pr. pk

kr 13,00

1 BROKKOLI (CA. 400 G)
kr 15,90

1 GULROT (CA. 100 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

kr 2,50 **

1/2 RØD CHILI (CA. 7,5 G)
75 g pk, kr 20,50

kr 4,10 **

KYLLING LÅRFILET 
SOLVINGE25

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
1760/419 158 g 1,6 g 24,8 g 5,7 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

4990PR. PK

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9600
KR 24,- PR PERSON

Fullkornsrisotto 
med scampi og
squash
INGREDIENSER

500 G SCAMPI 
(FRYSTE, RÅ MED SKALL)

4 SJALOTTLØK
2 FEDD HVITLØK
1 GRØNN PAPRIKA
1 SQUASH (CA. 375 G)

3 SS OLIVENOLJE
2 POSER FULLKORNSRIS (250 G)
2 TERNINGER HØNSEBULJONG 
8 DL VANN
½ SITRON
PEPPER

SLIK GJØR DU

Tin (helst over natten i kjøleskapet) og skrell scampi. 
Del dem i to på langs.

Finhakk sjalottløk og hvitløk, skjær paprika og squash i terninger. 
Fres løken i olivenolje i en vid kjele i noen minutter til det er gyllent. 
Hell risen ut av posen og la den  surre litt sammen med løken. 
Spe med varm hønsebuljong (vann + hønsebuljongterninger), 
litt etter litt til risen er ferdig (17–20 minutter). 

Tilsett paprika, squash og scampi helt mot slutten. 
Rør inn 1 ss olivenolje og fi nrevet sitronskall. Smak til med pepper og 
friskpresset sitronsaft.

KOKKENS TIPS
Vend gjerne inn revet parmesan i risottoen og topp med fi nhakket dill.

Lubne scampi og sprø biter av squash 
og paprika gir en smaksrik risotto med 
inspirasjon fra Italia.

FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, hvitløk, hønsebuljong

og pepper

RÅ SCAMPI MED SKALL, 
GODEHAV

500 G
kr 98,80 pr. kg

4940PR. PK

1 SQUASH (CA. 375 G)
løsvekt, kr 48,90 pr. kg

kr 18,34

250 G FULLKORNSRIS, 
UNCLE BENS,

4 x 125 g, kr 26,20 pr pk
kr 13,10 **

4 SJALOTTLØK (CA. 100 G)
kr 11,00 pr. nett, 250 g

kr 4,40 **

1 SITRON (CA. 165 G)
løsvekt, kr 25,50 pr. kg

kr 4,21

1 GRØNN PAPRIKA 
(CA. 120 G)

kr 46,50 pr. kg
kr 5,58

30
 min.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2604/620 215 g 4,4 g 15,6 g 1,6 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™



Rettens
urt

KRUSPERSILLE
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9600
KR 24,- PR PERSON

Grønnsaksragu med 
strimlet svinekjøtt
INGREDIENSER

200 G PASTINAKK 
1 LØK 
1 GUL BETE 
3 STENGER STANGSELLERI
3 FEDD HVITLØK 
3 SS OLIVENOLJE
1 BOKS HAKKEDE TOMATER (400 G)
1 SS WORCESTERSHIRE SAUCE
1 TERNING HØNSEBULJONG
1 KLYPE MALDONSALT
¼ TS SORT PEPPER

300 G STRIMLET SVINEBIFF
1 SS RAPSOLJE
1 KLYPE MALDONSALT
¼ TS SORT PEPPER

1 SS OLIVENOLJE
1 POTTE KRUSPERSILLE

SLIK GJØR DU

Skrell og kutt  pastinakk, løk, gule beter og stangselleri i 1 cm store 
biter. Finhakk hvitløken, ha den i en vid kasserolle med olivenolje og 
surr til den er gyllen. Tilsett grønnsakene og surr noen minutter før du 
tilsetter de hermetiske tomatene. Kok opp og tilsett Worcestershire-
sauce, hønsebuljongterning, salt og kvernet sort pepper. 
La det koke under lokk på lav varme i 10 minutter. 

Fres kjøttet i rapsolje i en panne og krydre med salt og pepper. 
Ha kjøttet i kasserollen med grønnsakene og kok i ytterligere 
2 minutter. Topp retten med god olivenolje og rikelig med 
hakket kruspersille.

Mange ingredienser og grønnsaker blir 
til en sunn gryterett med mye smak. 
Utrolig nok kan den lages på en halvtime!

FRA KJØKKENSKAPET:
Hvitløk, Worcestershire sauce, olivenolje 

rapsolje, hønsebuljong, maldonsalt 
og pepper

STRIMLET SVINEBIFF, 
NORDFJORD,

300 G
kr 116,33 pr. kg

3490PR. PK

PASTINAKK
200 g pr. pk

kr 18,90

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 14,50 pr pk

kr 3,63 **

KRUSPERSILLE,
pr. potte (liten)

kr 12,90

1 GUL BETE (CA. 175 G)
løsvekt, kr 39,90 pr. kg

kr 6,98

STANGSELLERI
Ca. 400 g pr. pk

kr 14,50

HAKKEDE  TOMATER,
REMA 1000

400 g
kr 3,60

30
 min.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
1604/382 349 g 2,7 g 19,3 g 2,9 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9600
KR 24,- PR PERSON

Fishermans pie
med revet gulrot
INGREDIENSER

550 G POTETER
3 DL HELMELK
1 SS SMØR
1 TS DIJONSENNEP
2 KLYPER SALT
PEPPER

1 LØK
1 SS OLIVENOLJE

500 G FERSK TORSKELOIN 
200 G FRYSTE ERTER
100 G HVITOST

400 G GULROT 
1 APPELSIN 

SLIK GJØR DU

Skrell potetene og kok dem i usaltet vann til de er møre. 
Hell av vannet og tilsett melken og smøret. Mos til grov potetstappe. 
Rør inn sennep, salt og nykvernet pepper. 
Grovhakk løken og surr i olivenolje på svak varme i ca. 5 minutter. 
Skjær fi skefi letene i biter. Vend løk, evt. litt revet gulrot og erter og inn 
i potetstappen. Bland inn fi skebitene til slutt. Ha blandingen over i en 
smurt ildfast form og topp med revet ost. Stek i ovnen på 200°C 
i  25–30 minutter. 
Riv gulrøtter på et grovt råkostjern. Vend inn friskpresset appelsinsaft 
og la salaten trekke til paien er ferdig.

KOKKENS TIPS
Tilsett hakket gressløk i stappen, og bruk gjerne også en av de revne 
gulrøttene i paien før den skal i ovnen.

Fiskegratengen som vil skape 
begeistring hos alle – også de som tror 
at de ikke liker fi sk!

FRA KJØKKENSKAPET:
Smør, dijonsennep, olivenolje,

salt og pepper

TORSKELOIN FERSK,
REMA 1000

ca. 500 g pr. pk 
kr 110,00 pr. kg

5500PR. PK

4 GULRØTTER (CA. 400 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

kr 10,00 **

ERTER, FROSNE,
REMA 1000
350 g pr. pk, 

kr 14,57 pr. kg
kr 5,10

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 14,50 pr pk

kr 3,63 **

550 G POTETER
løsvekt, kr 14,90 pr. kg

kr 8,20

3 DL HELMELK,
TINE

kr 15,90 pr. l
kr 4,77 **

HVITOST (100 G), 
REMA 1000

kr 56,80 pr. kg
kr 5,68 **

1 APPELSIN (CA. 165 G)
løsvekt, kr 21,50 pr. kg

kr 3,55

ISBERGMIX
Bama

225 g, kr 117,78 pr. kg
2650PR. PK

50
 min.

Prøv ogsåENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2772/660 283 g 1,4 g 24,4 g 13,4 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

Kyllingscallopine 
med sautert spinat 
og champignon
INGREDIENSER

400 G POTETER

500 G KYLLING LÅRFILET
1 SS HVETEMEL
½ TS SALT
¼ TS SORT PEPPER
2 SS OLIVENOLJE

1 LØK (150 G)
150 G CHAMPIGNON
2 SS SMØR
2 SS HAKKET SOLTØRKET TOMAT
1 SS KAPERS
200 G FRISK BLADSPINAT 
1 SITRON
PEPPER

SLIK GJØR DU

Kok potetene i lettsaltet vann. Brett ut kyllingfi letene og bank dem lett. 
Vend i hvetemel, salt og pepper. Varm opp en stekepanne med 
olivenolje og legg i kyllingen. Stek fi letene i 2-3 minutter på hver side. 
Ta dem ut av pannen, legg dem på en tallerken og dekk med 
aluminiumsfolie. Stikk noen hull i folien for å slippe ut damp. 

Skjær løk og og champignon i fi ne skiver og ha det i en varm panne 
med 1 ss smør. Fres til det er gyllent, i ca. 3 minutter. Tilsett 1 ss smør, 
fi nhakkede soltørkede tomater og kapers og la det frese i 1 minutt på 
sterk varme. Vend bladspinaten raskt inn og press over sitronsaft. 
Smak til med pepper og server omgående med kokte poteter til.

KOKKENS TIPS
Vend potetene med god olivenolje og friske, hakkede urter.

Bruk kyllingfi leten på en ny måte! 
Lett og sprøtt – og med en smak av 
Middelhavet.

FRA KJØKKENSKAPET:
Soltørket tomat, hvetemel, kapers, smør, 

olivenolje, salt og pepper

BLADSPINAT, UVASKET
Ca.   200 g pr. pose

kr 23,50

400 G POTETER
løsvekt, kr 14,90 pr. kg

kr 5,96

150 G CHAMPIGNON
løsvekt, kr 36,90 pr. kg

kr 5,54

1 SITRON (CA. 165 G)
løsvekt, kr 25,50 pr. kg

kr 4,21

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk, kr 14,50 pr pk

kr 3,63 **

30
 min.
30

4990PR. PK

KYLLING LÅRFILET 
SOLVINGE

500 G
kr 99,80 pr. kg

9300
UNDER KR 24,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2138/509 188 g 2,9 g 26,5 g 7,8 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

7700
UNDER KR 20,- PR PERSON

Fiskekaker og 
råkost i pita
INGREDIENSER

10 FISKEKAKER AV 
FERSK TORSKEFILET 

400 G GULROT
1 APPELSIN 

4 SS YOGHURT NATURELL 
2 SS HAKKEDE SYLTEDE RØDBETER
2 SS HAKKET SYLTEAGURK
1 FEDD HVITLØK
1/5 TS KAJENNEPEPPER

6 PITABRØD 

SLIK GJØR DU

Sett ovnen på 180°C. Riv gulrøtter på et grovt råkostjern. 
Vend inn friskpresset appelsinsaft og la salaten trekke litt. 
Varm fi skekakene i en ildfast form i 5-6 minutter.

Bland yoghurt med fi nhakkede syltede rødbeter, fi nhakket sylteagurk, 
hvitløk og kajennepepper. 

Varm pitabrød i ovnen eller i brødrister, og smør dressing på hver 
halvdel. Fyll pitabrødene med råkost og fi skekaker.

KOKKENS TIPS
Topp gjerne med frisk koriander. Ristede solsikkekjerner i 
råkostblandingen gir god smak.

Så enkelt og raskt kan det gjøres! 
Sunt, grønt – og veldig godt.

FRA KJØKKENSKAPET:
Syltede rødbeter, sylteagurk, hvitløk

og kajennepepper

FISKEKAKER AV FERSK 
TORSKEFILET, GODEHAV

480 G, 10 stk.
kr 93,54 pr. kg

4490PR. PK

4 GULRØTTER (CA. 400 G)
kr 25,00 pr. beger, 1 kg

kr 10,00 **

PITABRØD
REMA 1000
6-pk, 450 g

kr 15,80

1 APPELSIN (CA. 165 G)
løsvekt, kr 21,50 pr. kg

kr 3,55

80 G YOGHURT NATURELL
TINE

kr 12,80 pr. beger, 420 g
kr 2,44 **

20
 min.

80 G YOGHURT NATURELL

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2747/654 223 g 3,5 g 6,5 g 0,9 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

9700
UNDER KR 25,- PR PERSON

Blackened cod og 
grønnkål med chili, 
ingefær og sesam
INGREDIENSER

½ SS FINHAKKET INGEFÆR
4 SS SOYASAUS 
2 SS AKASIEHONNING 
1 FEDD HVITLØK
2 SS EPLESIDEREDDIK
½ TS SORT PEPPER 

500 G FERSK TORSKELOIN 

200 G GRØNNKÅL
1 FEDD HVITLØK
1 RØD CHILI
1/2 SS FINHAKKET INGEFÆR 
1 PURRE (CA. 200 G)
2 SJALOTTLØK 
½ DL OLIVENOLJE 
1 SS SESAMFRØ  
PEPPER

SLIK GJØR DU

Ha fi nhakket ingefær, soyasaus, honning, revet hvitløk, eddik og 
pepper i en bolle og bland godt. Legg fi skestykkene i en plastpose 
og hell over marinaden. La fi sken marindere i 3-4 timer.
Du kan også legge fi sken i marinade kvelden før – da tilbereder du 
middagen på 20 minutter.

Sett stekeovnen på 250°C. 

Fjern den grove stilken på grønnkålen og riv den i grove biter. 
La den fosskoke i lettsaltet vann i 30 sekunder. Avkjøl raskt og tørk 
godt. Finhakk hvitløk, chili, ingefær, purre og sjalottløk og stek i 
olivenolje til løken er myk. Tilsett grønnkål og sesamfrø og fres godt. 
Krydre med nykvernet pepper.

Bak fi sken i marinaden midt i ovnen i 7 minutter.

Server Blackened Cod sammen med grønnkålen.

Serveres på japanske 
restauranter verden rundt 
– nå også hjemme hos deg?

FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, hvitløk, sesamfrø, soyasaus, 

honning, eplesidereddik
og pepper

TORSKELOIN FERSK,
REMA 1000

ca. 500 g pr. pk
kr 110,00 pr. kg

5500PR. PK

GRØNNKÅL 
200 g pr. pk

kr 21,00

1 PURRE (CA. 200 G)
kr 37,90 pr. kg

kr 7,58

2 SJALOTTLØK (CA. 50 G)
kr 11,00 pr. nett, 250 g

kr 2,20 **

1 SS INGEFÆR
100 g pk, kr 21,90 pr. pk

kr 6,57 **

1 RØD CHILI (CA. 15 G)
75 g pk, kr 20,50

kr 4,10 **

ca. 500 g pr. pk
kr 110,00 pr. kg

GRØNNKÅL 
200 g pr. pk

20*
 min.

*) Angitt tidsbruk inkluderer ikke marineringstiden.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
1672/398 157 g 2,9 g 18,0 g 1,5 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™



Rettens
urt

KRUSPERSILLE
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Middag til 4*

REMA 1000 JANUAR 2015  29

Middag til 4**Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

Stangekylling med
råmarinerte beter
INGREDIENSER

1 HEL LANDKYLLING (1,8 KG)
4 SS OLIVENOLJE
1 TS SALT
1 TS SORT PEPPER

1 AGURK
2 GULE BETER
2 RØDBETER
1 RØDLØK

4 SS HVITVINSEDDIK
4 SS OLIVENOLJE
2 TS SUKKER
1 DL VANN
1 SITRON
PEPPER

1 POTTE KRUSPERSILLE

SLIK GJØR DU

Sett stekeovnen på 240°C. Gni kyllingen inn med olivenolje og
krydre med salt og pepper. Stek kyllingen i ca. 45 minutter til den 
er gjennomstekt. Ta ut kyllingen og la den hvile i ca. 20 minutter.

Mens kyllingen steker: Skjær tynne skiver av alle grønnsakene, 
gjerne med en mandolin hvis du har. Lag en marinade av hvitvinseddik, 
olivenolje, sukker, vann, sitronsaft og pepper og hell over grønnsakene 
i en bolle. Vend godt og la grønnsakene trekke litt. 
Anrett grønnsakene med kyllingen, og dryss over rikelig med 
grovhakket kruspersille.

FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, hvitvinseddik, sukker, 

salt og pepper

HEL LANDKYLLING, 
STANGE 

(CA. 1,8 KG)
kr 79,90 pr. kg

HEL LANDKYLLING, 

14382PR. STK

AGURK (CA. 350 G)
kr 15,00

2 GULE BETER (CA. 350 G)
løsvekt, kr 39,90 pr. kg

kr 13,97

2 RØDBETER 
(CA. 400 G)

løsvekt, kr 21,00 pr. kg
kr 8,40

1 SITRON (CA. 165 G)
løsvekt, kr 25,50 pr. kg

kr 4,21

1 RØDLØK (CA. 125 G)
4-pk, kr 14,50 pr. pk

kr 3,63 **

KRUSPERSILLE,
pr. potte (liten)

kr 12,90

20200
UNDER KR 51,- PR PERSON

60
 min.

... snarthelg!
Spektakulært og saftig! 
Prøv denne vakre retten når du 
vil imponere gjestene dine med kylling.

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
3877/923 417 g 3,2 g 68,3 g 18,7 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™
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KORIANDER
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Middag til 4*
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Middag til 4**Middag til 4*

2 VOKSNE, 2 BARN

Currystekt 
salmalaks
INGREDIENSER

750 G SALMA LOIN
1 TS KARRIPULVER
½ TS SALT
¼ TS SORT PEPPER
2 SS RAPSOLJE

2 TOMATER 
1 RØDLØK
1 AGURK
1 MANGO
1 RØD CHILI
1 LIME
2 SS OLIVENOLJE
1 KLYPE SALT

1 POTTE KORIANDER

SLIK GJØR DU

Krydre laksefi leten med karri, salt og pepper. Ha rapsolje i kald panne, 
varm opp og legg i laksen. Stek på den ene siden til den har fått en fi n, 
gyllen skorpe. Snu laksen og stek den raskt på den andre siden.
Fisken skal ha en rå kjerne.

Skjær tomater, rødløk og skrellet agurk i tynne skiver. 
Skrell og kutt mangoen i skiver og deretter i tynne strimler. 
Del chilien i to på langs og skrap ut hinner og frø med 
en teskje. Finhakk.

Bland sammen chili, limesaft, olivenolje og salt. Vend det inn med 
grønnsakene og server med rikelige mengder hakket koriander.

KOKKENS TIPS
Dryss ristede sesamfrø over salaten ved servering.

Her er tilbehøret like viktig som 
hovedråvaren. For den sterke og syrligsøte 
salaten med inspirasjon fra Sørøst-Asia 
smaker helt fantastisk!

FRA KJØKKENSKAPET:
Olivenolje, rapsolje, karripulver, 

salt og pepper

SALMA LOIN
ca. 750 g pr. pk, 
kr 209,00 pr. kg

2 TOMATER (CA. 220 G)
løsvekt, kr 27,90 pr. kg

kr 6,14

1 RØDLØK (CA. 125 G)
4-pk, kr 14,50 pr. pk

kr 3,63 **

1 RØD CHILI (CA. 15 G)
75 g pk, kr 20,50

kr 4,10 **

1 MANGO (CA. 450 G)
2-pk, kr 54,00 pr. pk

kr 27,00 **

KORIANDER
pr. potte (stor)

kr 25,00

1 LIME (CA. 95 G)
kr 58,00 pr. kg

kr 5,51

AGURK (CA. 350 G)
kr 15,00

24400
KR 61,- PR PERSON

20
 min.

15675PR. PK ... snarthelg!

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
3419/814 387 g 1,5 g 54,2 g 9,0 g

Verdier angitt pr. voksen person. Se rema.no for utfyllende informasjon.

Sunnhetsveilederen™



MATLAGING 
VITA HJERTEGO´

Mills, 250 ml, kr 61,60 pr. l

VITA PRO AKTIV HJERTEG0´ 
Mills, 250 g, kr 139,20 pr. kg

LETTMAJONES 
VITA HJERTEG0´ 

Mills, 175 g, kr 130,29 pr. kg

FLERKORNSBLANDING 
BLÅBÆR VITA HJERTEG0´ 

Mills ,400 g, kr 84,50 pr. kg

FRAÎCHE VITA 
HJERTEGO´

Mills, 250 g, kr 87,60 pr. kg

2530

VITA PRO AKTIV HJERTEG0´ 

3480

Mills, 250 g, kr 87,60 pr. kg

VITA PRO AKTIV HJERTEG0´ VITA PRO AKTIV HJERTEG0´ 
Mills, 250 g, kr 139,20 pr. kg

LETTMAJONES LETTMAJONES 

2280

FLERKORNSBLANDING 

3380

OVNSBAKT POSTEI 
VITA HJERTEG0´ 

Mills, 185 g, kr 136,76 pr. kg

MATLAGING 

1540
FRAÎCHE VITA 

2190

VITA HJERTEGO´
MYK PLANTEMARGARIN
Mills, 370 g, kr 67,03 pr. kg

2480

Nytt år, ny frokost!
Vita hjertego´-serien er utviklet med tanke på din hjertehelse, uten at 
vi har gjort noen kompromisser på smaken. Det får vi til rett og slett 
fordi produktene våre har hjertesunne planteoljer fra raps og solsikke.
Start året med en hjertesunn frokost!
Få mer inspirasjon på vitahjertego.no

GODT NYTTÅR!

VITA FLYTENDE 
HJERTEG0´

Mills
500 ml, kr 35,80 pr. l

VITA FLYTENDE 

1790


