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Geitmyra er et kraftsentrum for matformidling. Aller viktigst er matkultur-
senterets bidrag til skoleundervisning i mat- og helsefaget. Men Geitmyra har 
også tilbud til barnehager, fritidskurs for barn i alle aldre og kurs for foreldre og 
barnehageansatte.  Ettersom alt undervisningsmateriell og alle publikasjoner 
ligger åpent tilgjengelig på nettet, sprer Geitmyra også kunnskap og erfaringer 
til foreldre og lærere i hele Norge.

Alt dreier seg om å få barn og unge til å bli glade 
i mat som gjør dem godt!

Den beste motivasjonen for at barn skal ønske å lage maten igjen senere, 
er at maten smaker godt. Når gode, ferske råvarer brukes i gjennomtestede 
oppskrifter og toppes med det aller viktigste – barnas egen deltakelse i 
matlagingen – blir det god mat!

Men maten skal også gjøre barna 
godt. Barn og unge trenger sunn,  
god og variert mat for å vokse og 
utvikle seg, både fysisk og mentalt. 
Geitmyra utvikler gode oppskrifter 
og undervisningsopplegg basert på 
anbefalingene fra Helsedirektoratet. 

REMA 1000 SAMARBEIDER MED GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN:

SUNNE RETTER 
TESTET AV 
BARN!
Geitmyra matkultursenter 
for barn åpnet dørene i 2011, 
og har blitt en viktig lokal 
læringsarena og et nasjonalt 
ressurssenter.

Chilismaking på Geitmyra. 

Geitmyra drives av en ikke-
kommersiell stiftelse, og REMA 1000 

er en av stiftelsens bidragsytere. 
På denne måten legger REMA 1000 

et grunnlag for at flere barn og 
unge får lære om bærekraftig mat, 
matopprinnelse, dyrking, smak og 

tilberedning. Samtidig bidrar 
Geitmyra med oppskrifter til Middag 
for under hundrelappen, og dermed 

får enda flere barnefamilier 
inspirasjon til å lage mat som både 

smaker godt og gjør godt.

  
  
   

 BA
RN PÅ GEITMYRALIKER



4 5

KJØKKENSKAPET 
BASIS
Noen ingredienser bruker du uansett hva slags middag du skal lage. 
Salt, pepper, olivenolje for eksempel. Ettersom dette er produkter 
de fleste har i kjøkkenskapet, og som man bruker lite av 
i en enkelt rett, er disse produktene ikke 
inkludert i den totale middagsprisen.

KJØKKENSKAPET 
EKSTRA
I tillegg til basisproduktene trenger du noen tilleggsprodukter for å løfte smaken, 
jevne sausen  – eller få et mer komplett måltid. Hver gang vi tar med slike 
ingredienser i rettene, beregner vi prisen ut fra mengden som går med i oppskriften.  
Tørrvarene på denne siden har lang holdbarhet og kan brukes i mange ulike retter. 
Vi vil også bidra til at det ikke går alt for lang tid før du får brukt opp disse 
produktene ved å inkludere dem som ingredienser i flere oppskrifter. 

KJØKKENSKAPET
EKSTRA:

(Pris beregnes ut fra 
mengde brukt i oppskriften)

SOYASAUS
HVITVINSEDDIK

ROSMARIN
OREGANO

SPISSKUMMEN
GRØNNSAKSBULJONG

MIDDAGSRIS
RISOTTORIS

PENNE FULLKORN

KJØKKENSKAPET
BASIS:

(Ikke inkludert i den totale 
middagsprisen)

SALT
PEPPER

HVETEMEL
SMØR
OLJE

OLIVENOLJE
SUKKER 3 dl: 

kr 1,98

1 ss: 
kr 0,90

2 ts: 
kr 3,87

2 ss: 
kr 3,95

250 g: 
kr 7,45

1880

HVITVINSEDDIK
Maille
250 ml, kr 75,20 pr. l

1650

MIDDAGSRIS
REMA 1000
2 kg, kr 8,25 pr. kg

1490

PENNE FULLKORN
REMA 1000
500 g, kr 29,80 pr. kg

1850

SOYASAUS
Kikkoman
150 ml, kr 123,33 pr. l

3430
SPISSKUMMEN
Toro, 62 g

1590 1520

OLIVENOLJE
REMA 1000
1 l

SOLSIKKEOLJE
REMA 1000
1 l



FRA KJØKKENSKAPET:
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2 VOKSNE, 2 BARN

Rotfrukter er fargerike, søte og sunne. 
Når vi baker dem i ovnen blir de enda bedre. 

INGREDIENSER

2 RØDBETER
2 GULRØTTER
1/4 KÅLROT
4 HELE HVITLØKSFEDD 
MED SKALLET PÅ
1 TS TØRKET ROSMARIN
2 SS OLIVENOLJE

500 G TORSKELOIN 
1 KLYPE SALT 
NYKVERNET PEPPER

250 G PENNE FULLKORN

SLIK GJØR DU

Sett ovnen på 210 °C. Vask og skrell alle grønnsakene og skjær dem 
i like store biter. Ha grønnsakene i en langpanne sammen med hele 
hvitløksfedd og rosmarin. Hell over oljen og bland godt. 

Sett rotgrønnsakene i ovnen. Vend litt om på dem av og til underveis. 
Etter ca. 30 minutter legger du fiskestykkene i langpannen sammen 
med grønnsakene. Ha på salt og pepper og stek i ca. 10 minutter 
til fisken flaker seg når du trykker på den med en gaffel. 

Mens grønnsakene står i ovnen, kok penne etter anvisning på pakken 
og server ved siden av. 

45
 min.

Torskeloin med penne 
og rotgrønnsaker

Olivenolje, salt og pepper

1 KÅLROT (CA. 1 KG)
kr 16,90

200 G RØDBETER 
(CA. 2 STK)

kr 24,50 pr. pk, 500 g
kr 9,80 **

2 GULRØTTER (CA. 200 G)
kr 24,50 pr. beger, 1 kg

kr 4,90 **

4 FEDD HVITLØK (CA. 20 G)
kr 10,00 pr. 2-pk, ca. 120 g

kr 1,66 **

1 TS ROSMARIN (1,2 G),
TORO

kr 37,80 pr. glass, 42 g
kr 1,08 **

250 G PENNE FULLKORN
REMA 1000

kr 14,90 pr. pk, 500 g
kr 7,45 **

BARN KAN
La gjerne barna hjelpe til å skrelle grønnsakene.  De vil også like å 
helle olje over grønnsakene og blande dem med hendene.

* Mengden i middagsrettene er basert på en familie på fire, 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, dette er 
produkter mange har i kjøkkenskapet og som kan brukes flere ganger. 
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

SLIK BEREGNER VI PRISENE

Se rema.no for tips og oppskrifter med rotgrønnsaker.

VILLFANGET 
TORSKELOIN
REMA 1000
ca. 500 g, kr 112,- pr. kg 56,-

Middag til 4*

Sunnhetsveilederen™

UNDER KR 25,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2864/682 462 g 0,53 g 11,5 g 1,36 g

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

98,-
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FRA KJØKKENSKAPET:
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2 VOKSNE, 2 BARN

Lakseboller er saftige, gode og raske å lage. 
Her steker vi kokt ris i samme panne som vi har 
stekt fisken i. Det gjør at vi får med all smaken 
fra laksen, og det er også en fin måte å bruke 
kalde risrester på. 

INGREDIENSER

3 DL RIS

3 VÅRLØK 
1 HVITLØKSFEDD
500 G LAKSEFILET
NYKVERNET PEPPER 
2 SS OLJE

SURSØT AGURKSALAT:
1 TS SUKKER
1 SS SOYASAUS
3 SS EDDIK
1 AGURK

SLIK GJØR DU

Kok risen etter anvisningen på pakken. 
Hakk vårløk og hvitløk og sett til side. 

Sursøt agurksalat:
Bland sukker, soyasaus og eddik i en bolle. Skjær agurken i tynne skiver 
med en ostehøvel og ha det i bollen. Bland godt sammen og la stå i 
minst 15 minutter.

Ha laks, hakket hvitløk og pepper i en kjøkkenmaskin og kjør alt raskt 
sammen. Pass på at farsen ikke blir til mos, bollene er best om de er 
litt grove. Form små lakseboller med to skjeer, og stek dem på middels 
høy varme med litt olje til de er gylne på alle sider. Ta dem ut av pannen 
og hold dem varme. 

Ha vårløken i stekepannen og stek den i ca. et minutt til den mykner. 
Tilsett den kokte risen, rør godt rundt og la det steke i noen minutter. 

SERVERINGSFORSLAG
Tilsett gjerne dill i agurksalaten.

30
 min.

Lakseboller med stekt 
ris og agurksalat

3 STILKER VÅRLØK 
(CA. 75 G)

kr 22,90 pr. bunt, 150 g
kr 11,45 **

1 FEDD HVITLØK (CA. 5 G)
kr 10,00 pr. 2-pk, ca. 120 g

kr 0,42 **

1 AGURK (CA. 350 G)
kr 19,50 pr. stk

kr 19,50

3 DL MIDDAGSRIS (240 G),  
REMA 1000

2 kg pr. pk, kr 16,50
kr 1,98 **

3 SS HVITVINSEDDIK (36 ML)
MAILLE

kr 18,80 pr. fl, 250 ml
kr 2,71 **

1 SS SOYASAUS (16 ML),  
KIKKOMAN

kr 18,50 pr. fl, 150 ml
kr 1,97 **

BARN KAN
La barna trykke på knappen på kjøkkenmaskinen. De kan også prøve 
seg på å forme små lakseboller eller kaker med hendene. 

Olje, sukker og pepper
Middag til 4*

Sunnhetsveilederen™

UNDER KR 25,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
3028/721 143 g 0,8 g 31,0 g 5,7 g

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

98,-
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LAKSEFILET 
NATURELL 
SKINN- OG BENFRI 
REMA 1000, 500 g, kr 118,- pr. kg 59,-



FRA KJØKKENSKAPET:
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2 VOKSNE, 2 BARN

Kylling er et godt alternativ til kjøttdeig i 
tacoen, og kyllinglår er saftigere og har mer 
smak enn brystkjøttet. Her lager vi også en rask 
og frisk tomatsalsa til. 

INGREDIENSER

2 FEDD HVITLØK
1⁄2 RØD CHILI 
2 VÅRLØK
500 G KYLLING LÅRFILET
2 SS OLJE
2 TS SPISSKUMMEN
EN KLYPE SALT
NYKVERNET PEPPER 

TOMATSALSA - PICO DE GALLO:
2 STORE TOMATER
1⁄2 LØK
1 VÅRLØK
1⁄2 RØD CHILI
EN KLYPE SALT 

1 PAKKE TORTILLAWRAPS 

SLIK GJØR DU

Rens og finhakk hvitløk og chili. Fjern frøene fra chilien om du ikke 
vil ha det for sterkt. Skjær vårløk i skiver. Skjær kyllingen i strimler. 
Stek kyllingen på ganske høy varme i en panne med litt olje. 
Når kyllingen begynner å bli litt brun, har du i de kuttede grønnsakene 
og spisskummen og steker videre til kyllingen er gjennomstekt. 
Smak til med salt og pepper. 

Tomatsalsa:
Del tomatene, ta ut frøene og skjær fruktkjøttet i små terninger. 
Rens og hakk løk, vårløk og chili. Fjern frøene av chilien om du synes 
det blir for sterkt. Tilsett salt.

Varm tortillas i ovn eller stekepanne. Fyll dem med kjøtt og 
tomatsalsa og rull sammen.

SERVERINGSFORSLAG
Det blir ekstra godt med frisk koriander i tomatsalsaen. 
Server med grønn salat for en friskere rett. 

30
 min.

Kyllingtaco med 
tomatsalsa

2 FEDD HVITLØK (CA. 10 G)
kr 10,00 pr. 2-pk, ca. 120 g

kr 0,83 **

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

kr 4,10 **

3 STILKER VÅRLØK 
(CA. 75 G)

kr 22,90 pr. bunt, 150 g
kr 11,45 **

2 TOMATER (CA. 220 G)
løsvekt, kr 40,50 pr. kg

kr 8,91

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk., kr 19,90 pr. pk

kr 4,98 **

2 TS SPISSKUMMEN (7 G),
TORO

kr 34,30 pr. glass, 62 g
kr 3,87 **

TORTILLAS, 6-PK, 
REMA 1000

kr 12,40

BARN KAN
La barna skjære opp kyllingen og vårløken. 
Husk å skifte kniv og skjærebrett!
Ha koriander i en kopp og la barna klippe den med saks.

Olje, salt og pepper
Se Geitmyras oppskrift på grove tortillawraps på rema.no

KYLLING LÅRFILET
Solvinge
500 g, kr 99,80 pr. kg 4990

Middag til 4*

Sunnhetsveilederen™

UNDER KR 25,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
3112/741 131 g 2,0 g 27,5 g 6,3 g

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

97,-
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FRA KJØKKENSKAPET:
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2 VOKSNE, 2 BARN

Den beste risottoen får du med risottoris, men 
du kan også bruke grøtris. I så fall er det best 
å skylle risen i kaldt vann før du koker den.

INGREDIENSER

400 G STRIMLET KYLLINGFILET
2 KLYPER SALT
NYKVERNET PEPPER
2 SS OLJE

200 G CHAMPIGNON 
(ELLER ANNEN SOPP)
1 SQUASH

1 TERNING GRØNNSAKSBULJONG
7 DL KOKENDE VANN 

1/2 LØK
4 DL RISOTTORIS
1 SS HVITVINSEDDIK

SLIK GJØR DU

Kok opp vann med buljongterning til risottoen.

Krydre kyllingen med salt og pepper og stek i olje i en vid gryte 
eller i en dyp stekepanne i 3-4 minutter. Kutt squash og sopp i biter 
og ha det i pannen.  Stek i 2-3 minutter til. Løft det deretter ut av 
pannen. 

Finhakk løk og surr den blank i pannen.
Tilsett i risottoris og eddik og rør rundt. Spe med halvparten av 
den varme buljongen og rør rundt til mesteparten av vannet har 
fordampet. Fortsett med å spe med litt og litt buljong inntil det meste 
av væsken har fordampet. Rør jevnt hele tiden.
Det tar som regel rundt 20 minutter. Sjekk at risen er ferdig kokt. 
Hvis ikke, spe med litt mer vann. Risottoen skal ikke være helt tørr.

Tilsett kylling, squash og sopp, bland godt og la trekke et par 
minutter før du serverer.

SERVERINGSFORSLAG
Det blir ekstra godt hvis du rører inn revet parmesan, og 
finhakket gressløk like før servering. 

30
 min.

Sopprisotto med
kylling

1 SQUASH (CA. 375 G)
kr 38,50 pr. kg 

kr 14,44

200 G CHAMPIGNON
kr 41,90 pr. kg 

kr 8,38

1 LØK (CA. 150 G)
4-pk., kr 19,90 pr. pk

kr 4,98 **

4 DL RISOTTORIS (320 G),  
SCOTTI

kr 45,80 pr. pk, 1 kg
kr 14,66 **

1 GRØNNSAKS-
BULJONGTERNING

MAGGI
10-pk., kr 20,00 pr. pk

kr 2,00 **

1 SS HVITVINSEDDIK (12 ML)
MAILLE

kr 18,80 pr. fl, 250 ml
kr 0,90 **

Olje, salt og pepper

STRIMLET 
KYLLINGFILET
Solvinge
400 g, kr 124,75 pr. kg 4990

Middag til 4*

Sunnhetsveilederen™

KR 24,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2646/630 217 g 2,1 g 10,2 g 2,0 g

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

96,-



14 15Produkter «FRA KJØKKENSKAPET» er ikke inkludert i den totale middagsprisen. 
Se informasjon om prisberegning s. 3.

Produkter «FRA KJØKKENSKAPET» er ikke inkludert i den totale middagsprisen. 
Se informasjon om prisberegning s. 3.

FRA KJØKKENSKAPET:FRA KJØKKENSKAPET:

2 VOKSNE, 2 BARN 2 VOKSNE, 2 BARN

Middag til 4*Middag til 4*
UNDER KR 24,- PR PERSONUNDER KR 23,- PR PERSON

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2780/662 142 g 3,4 g 29,8 g 10,7 g

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

ENERGI GRØNN-
SAKER

SALT FETT HERAV
METTET

kJ/kcal
2495/594 240 g 1,4 g 10,6 g 2,0 g

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

Tagliatelle med
kjøttpølse og spinat

Risgryte med svinebiff
og brokkoli

INGREDIENSER

250 G FERSK TAGLIATELLE 
FULLKORN 

200 G FROSNE ERTER

2 SS OLJE
2 FEDD HVITLØK
1 RØD CHILI
450 G MAGER KJØTTPØLSE
200 G SPINAT
1 DL MATFLØTE
1/2 SITRON

1 KLYPE SALT
NYKVERNET PEPPER

INGREDIENSER

400 G STRIMLET SVINEBIFF
2 SS SOYASAUS
20 G INGEFÆR
1-2 TS SUKKER
2 LØK
2 SS OLJE

3 DL RIS
1 BROKKOLI

SLIK GJØR DU

Kok pasta som anvist på pakken. 
Ha i ertene de siste fire minuttene.

Imens, varm olje eller smør i en panne. 
Stek finhakket hvitløk og chili og pølse i 
biter på høy varme i 3 minutter. Ha deretter 
i grovhakket spinat og fløte og stek videre 
ca. 4-5 minutter. 
 
Hell vannet av pastaen og bland med 
pølseblandingen. Press over sitronsaft. 
Tilsett salt og grovmalt svart pepper. 

SERVERINGSFORSLAG
Retten blir ekstra god med fennikel og litt 
revet parmesan.

SLIK GJØR DU

Bland sammen kjøtt, soyasaus, finhakket eller 
revet ingefær, sukker og strimlet løk i en bolle. 
La stå og trekke i et par minutter. 
Kok opp vann. Ha i ris og sett på lokk. 
Kok i 10 minutter. 

Varm olje i en dyp panne og ha i kjøtt- og 
løkblandingen. Stek i 5 minutter på høy varme, 
skru deretter ned temperaturen til middels 
og la steke videre i 10 til 15 minutter.

Skjær brokkolien i buketter. Ha oppi gryta 
sammen med risen og la stå i 10 minutter, til 
risen er ferdig. Det er bare fint hvis det fortsatt 
er litt mostand i brokkolien. 

Ha brokkoli og ris på tallerkener, ha over 
kjøtt- og løkblandingen og server.

25
 min.

35
 min.

TAGLIATELLE FULLKORN
FERSK

REMA 1000
250 g pr. pk 

kr 14,90

BLADSPINAT,  
FERSK, UVASKET

200 g
kr 21,00

2 FEDD HVITLØK (CA. 10 G)
kr 10,00 pr. 2-pk, ca. 120 g

kr 0,83 **

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

kr 4,10 **

1 SITRON (CA. 165 G)
kr 42,90 pr. kg

kr 7,08

ERTER, FROSNE,
REMA 1000

350 g
kr 9,60

1 DL MATFLØTE, 
TINE

kr 16,90 pr. beger (3 dl)
kr 5,63 **

Olje, salt og pepper

1 BROKKOLI (CA. 400 G)
kr 20,50 pr. stk 

kr 20,50

2 LØK (CA. 300 G)
4-pk., kr 19,90 pr. pk

kr 9,95 **

20 G INGEFÆR
kr 14,50 pr. pk, 100 g

kr 2,90 **

3 DL MIDDAGSRIS (240 G),  
REMA 1000

2 kg pr. pk, kr 16,50
kr 1,98 **

2 SS SOYASAUS (32 ML),  
KIKKOMAN

kr 18,50 pr. fl, 150 ml
kr 3,95 **

Sukker og olje

SERVERINGSFORSLAG
Det blir ekstra godt hvis du smaker til kjøtt- og 
løkblandingen med tørr  eller frisk koriander.

SERVERINGSFORSLAG SERVERINGSFORSLAG

90,- 93,-

MAGER 
KJØTTPØLSE
 Nordfjord
450 g, kr 64,44 pr. kg 29,-

STRIMLET 
SVINEBIFF
Nordfjord
400 g, kr 124,50 pr. kg 4980
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RASK SAUERKRAUT

ØLSAUS

SCHWEINSHAXESVINESNITZEL

BRATWURST

CURRYWURST

1 HODEKÅL
1 STOR LØK
3 SS BACONFETT 
ELLER SMØR
3 DL KRAFT/BULJONG 
(bruk gjerne kraften fra 
posen til knoken)

1 LAURBÆRBLAD
4 EINEBÆR
1 TS MALT NELLIK
1½ TS SALT
½ TS PEPPER
½ TS SUKKER
4 SS EDDIK

50 G SMØR
2 SS HVETEMEL
1,5 DL MATFLØTE
2 DL KJØTTKRAFT
1 SS EINEBÆR
3-4 BRUNOSTSKIVER (G35)
1,5 DL MØRKT ØL
NOEN DRÅPER SUKKERKULØR
SALT OG PEPPER

Snitt kålen i fine strimler og legg den i en gryte 
med varmt baconfett eller smør. Snitt løken i 
strimler og ha det i gryten sammen med laurbær-
blad, einebær og nellik. Tilsett kraft/buljong.
La det trekke på svak varme i ¾-1 time. 
Smak til med salt, pepper, sukker og eddik.

4 PORSJONER - 2 Gilde Schweinshaxe
Hell av kraften i posen. Sett knokene i stekeovn på 200 °C 
i 30 min. + 15 min. med grillelement for å oppnå sprø svor.

Smelt smøret og visp inn mel. 
Tilsett fløte og kraft og la det 
småkoke et par minutter. 
Ha i einebær, brunost og øl. 
Tilsett noen dråper sukkerkulør 
for fargen. La det så småkoke til 
sausen blir tykk og god. 
Smak til med salt og pepper.

29,-
CURRYWURST
OKTOBERFEST
MED KARRIKETCHUP
Gilde, 255 g, kr 113,73 pr. kg 29,-

BRATWURST
OKTOBERFEST
MED PEPPER OG KARVE
Gilde, 225 g, kr 128,89 pr. kg 69,-

SVINESNITZEL
OKTOBERFEST
MED PANERING I PAKKEN
Gilde, 400 g, kr 172,50 pr. kg 99,-

PR. KG
SCHWEINSHAXE OKTOBERFEST
SVINEKNOKE MED SVOR
Gilde
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Kjøttkaker med stuede
grønnsaker

600-800 G HØYRYGG, OKSEBOG 
EL. GRYTEKJØTT
3 SS OLIVENOLJE

2 GULRØTTER
1 SELLERIROT
1 LØK
200 G CHAMPIGNON
4 FEDD HVITLØK
1 TS TØRKET OREGANO
1 BOKS HAKKEDE TOMATER
8 DL HØNSEBULJONG
(VANN + TERNING)
SALT OG PEPPER
KRUSPERSILLE

1 PK FERDIG POTETSTAPPE

1 GULROT 
200 G PASTINAKK 
200 G KÅLROT 
2 DL VANN 
3,5 DL HELMELK 
1 SS MAIZENA 
1 KLYPE SALT 
½ TS MUSKATNØTT

Provencegryte med
potetstappe

Del grønnsakene i grove biter. Brun kjøttet i en gryte med olje. 
Tilsett grønnsaker, hakket hvitløk og oregano og la det surre litt.

Tilsett de hermetiske tomatene og hønsebuljongen. Kok opp og la det 
småkoke under lokk i ca. 1,5 time. Smak til med salt og pepper. 

Tilbered potetstappen etter anvisning på pakken eller lag din egen. 
Server den rykende varme gryten sammen med potetstappen.

Topp med hakket persille.

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 utrørt i litt vann. 
Smak til med muskatnøtt og salt.

STUEDE GRØNNSAKER

Bruker du ferdigkokt 
kjøtt, kan koketiden 

forkortes til 
ca. en halvtime.

59,-
FERDIGSTEKTE 
KJØTTKAKER
Nordfjord
800 g, kr 73,75 pr. kg

199,-
PR. KG
FERDIGKOKT 
GRYTEKJØTT139,-

PR. KG
FERDIGKOKT 
SVINEBOG

PR. KG
GRYTEKJØTT
AV STORFE
Nordfjord

209,-
PR. KG
HØYRYGG
UTEN BEN
Nordfjord

144,-
PR. KG
OKSEBOG
UTEN BEN
Nordfjord

169,-
PR. KG
GRYTEKJØTT
AV STORFE
Nordfjord

209,-
PR. KG
HØYRYGG
UTEN BEN
Nordfjord

144,-
PR. KG
OKSEBOG
UTEN BEN
Nordfjord

169,-
PR. KG
GRYTEKJØTT
AV STORFE
Nordfjord

209,-
PR. KG
HØYRYGG
UTEN BEN
Nordfjord

144,-
PR. KG
OKSEBOG
UTEN BEN
Nordfjord

169,-
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Roten til alt godt!
Soppstuing med
spinat

1 FERSK KYLLING
4 HVITLØKSFEDD
2 SS SMØR
3 SS OLIVENOLJE
½ - 1 TS SALT
½ TS PEPPER
FRISK HAKKET TIMIAN

2 PK SOPPMIX (250 G)
1 LØK
2 FEDD HVITLØK
1 SS SMØR
3 DL MATFLØTE 
1 POSE BLADSPINAT
SALT OG PEPPER

1 PK MIKS AV ROTGRØNNSAKER
5 SS OLIVENOLJE
SALT OG PEPPER

Helstekt kylling
med rotgrønnsaker

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.

Server gjerne med soppstuing.

Skjær sopp og løk i biter og stek 
det i smør sammen med finhakket 
hvitløk. Tilsett fløte og kok til det 
begynner å tykne.

Vend inn grovhakket vasket spinat 
like før servering og smak til med 
salt og pepper.

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

Kok kålrotskiver møre. Bland lik mengde hvetemel 
og potetmel med en klype bakepulver og litt kaldt 
vann. Dypp kålrotskivene i røren og strø på sesamfrø 
eller brødrasp. Stek dem sprø og gylne i litt olje. 
Server gjerne med salsa eller litt rømme.

GLASERTE RØTTER KÅLROTBIFFER

SOPPMIX
Gårdens, 
125 g, kr 239,20 pr. kg

2990

39,-
MIX AV 
ROTGRØNNSAKER
Gårdens, 1 kg, kr 39,- pr. kg
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Hummer og fennikel

2 HUMMER 
2 FENNIKEL
SOLSIKKEOLJE
SALT OG PEPPER

1 RØD CHILI
1 LIME

HUMMERSAUS:
1 FEDD HVITLØK
20 G INGEFÆR
2 SS TOMATPURÉ
4 DL VANN
1 SS HONNING
2 SS SOYASAUS 
50 G SMØR 

KORIANDER

Skjær fennikel i grove biter og stek i solsikkeolje 
til de er gylne, men fremdeles har en sprø kjerne 
(ca. 3 minutter). Smak til med salt og pepper. 

Kok saus på hode og bein: Skill hodet fra hummerhalene. Fjern paven og gjellene fra hodet, fres dem 
sammen med beina i en kasserolle med solsikkeolje, hakket hvitløk, en bit frisk ingefær og tomatpuré. 
Ha på 4 dl vann og la det trekke i en time. Tilsett honning og soyasaus, la det trekke videre i 5 minutter. 
Sil vekk skallet og reduser sausen til halvparten.

Del hummerhalene i fire med skallet på. Fjern den sorte strengen på halen. Knus klørne lett. 
Ha på salt og pepper og stek hummerhaller og klør i solsikkeolje i 2 minutter på hver side. 
Tilsett forstekt fennikel. Dryss finsnittet chili og raspet limeskall over. Vend alt raskt inn i litt av sausen.

Legg fennikel og hummer på tallerkener. Rør smøret inn i resten av sausen og hell den over. 
Ha frisk koriander på toppen og server. 

Fiskegryte med blåskjell1 KG BLÅSKJELL 
1 DL HVITVIN

1 SITRON
1 FENNIKEL
1 SELLERIROT
1 LØK
1 RØD CHILI
2 FEDD HVITLØK
OLIVENOLJE
1 SS TOMATPURÉ
2 TOMATER
1 L GRØNNSAKSBULJONG
(VANN + TERNING)

500 G TOSKELOIN
250 G LAKSEFILET
SALT OG PEPPER
FRISK PERSILLE

Damp blåskjell under lokk i en kjele med 
hvitvin i ca. 5 minutter til skjellene har åpnet seg. 
Kast de som ikke har åpnet seg. Løft ut 
skjellene, sil kraften og ta vare på den.

Riv skallet av en vasket sitron.
Skjær fennikel, sellerirot, løk, chili og hvitløk i skiver. 
Surr det i god olivenolje i en stor gryte på svak varme 
i 5 minutter. Tilsett tomatpuré og surr videre i 2 minutter.

Ha i grønnsaksbuljong, blåskjellkraft, og tomater i biter.
Kok opp og smak til med sitronskall- og saft. 
Skjær torsk og laks i biter og ha det i gryten. 
La det trekke i 7-10 minutter. Smak til med salt og pepper. 
Tilsett blåskjellene, rens gjerne noen av dem. 
Dryss over hakket persille rett før servering.

Tilsett g jerne
RASKT & ENKELT scampi 

og blåskjell i gryten.

39,- FERDIGKOKTE SCAMPI
RASKT OG ENKELT
Godehav, 130 g, kr 300,- pr. kg 19,- FERDIGKOKTE BLÅSKJELL

RASKT OG ENKELT
Godehav, 130 g, kr 146,15 pr. kg

29,-
BLÅSKJELL
1 kg

129,-
NYKOKT
HUMMER
500 g, kr 258,- pr. kg



3 DL LETTRØMME
½ SITRON
½ TS SALT
½ TS SUKKER
1 SS FINHAKKET FRISK DILL

Finhakk dill og press sitronen. 
Bland alle ingrediensene. Smak til med salt 
og pepper. Dressingen smaker best når den 
har stått og trukket en stund, ca. ½ - 1 time.

Dressing med
sitron og dill

Ramsløk har vært brukt i Norge i flere 
hundre år, og blir ofte kalt Nordens 
hvitløk. Smaken er imidlertid mildere, 
og derfor er laks og ramsløk en 
perfekt kombinasjon.

Server gjerne med rømmedressing.

Sett aluminiumsformen 
i stekeovn på 180 ̊ C,

14-18 minutter 99,-
PR.  KG
RAMSLØKSKRYDRET
LAKSEFILET
Godehav


