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Vinter



På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!
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Kjære foresatte! 
Geitmyra matkultursenter for barn jobber for å spre matglede til barn og unge. Vi er 
en ikke-kommersiell stiftelse som har skoleundervisning, sommerskole og undervis-
ning for Aktivitetsskolen i samarbeid med Utdanningsetaten. På ettermiddager og 
kvelder har vi fritidskurs som er åpne for påmelding for alle. Vi har også kurs for 
lærere, og vi har en undervisningsportal for mat- og helselærere på nettet. 

Vi ønsker at barna skal lære å lage ren, sunn og velsmakende mat, og at de skal forstå 
hvor maten kommer fra. Vi holder til på Geitmyra gård på Sagene, og samarbeider 
nært med våre naboer i Geitmyra skolehager, der vi har en egen parsell hvor vi dyrker 
grønnsaker og urter. På tunet har vi dyrkekasser og drivhus med frukt, grønnsaker og 
urter. Vi ser at på denne måten blir mat- og helsefaget mer spennende, og gir barna 
masse glede og kunnskap. Undervisningen blir også en praktisk arena der elevene får 
kunnskap om naturfag, historie, matematikk og språk. 

Elevene som kommer hit får et levende og praktisk undervisningstilbud som hjelper 
dem å bli bevisste og aktive i sitt forhold til mat. Matglede, kunnskap og erfaring er 
en verdi i seg selv, og kan også gjøre det lettere å ta gode og sunne matvalg i fremtiden. 

Vi oppfordrer også dere som foresatte til å ta barna mer med i matlagingen hjemme. 
Snakk om maten, om hvordan den ser ut og smaker og om hvor den kommer fra. På 
den måten får barna våre et godt og trygt forhold til maten de spiser. 

Vi blir ofte kontaktet av presse og medier som ønsker å lage reportasjer fra undervis-
ningen. Som regel vil de gjerne snakke med elevene om undervisningen og ta bilder 
av elevene som lager mat, dyrker eller høster grønnsaker. Vi vil derfor gjerne ha deres 
samtykke til at deres barn får lov å uttale seg til pressen og avfotograferes og filmes i 
slik sammenheng. 

Ja, min sønn/datter får lov å uttale seg til pressen og avfotograferes og 
filmes i undervisningssammenheng. 

Dato:  ……………......…  Underskrift: ………………………..…………....………...........…

Er det andre hensyn vi skal ta når barnet ditt er hos oss?

………………………......…………………………......………………………….…….....………

…………………......…………………………......…………………………......…………………

…………………......…………………………......…………………………......…………………

Sett av undervisningsansvarlig /kursholder på Geitmyra matkultursenter for barn.

Dato:  ……………......…  Underskrift: ………………………..…………....………...........…
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Til elevene: Velkommen til 
Geitmyra matkultursenter for barn
Mat er kultur, noe som forteller hvem vi er og hvor vi kommer fra. Mat og matlaging 
er en fin måte å bli kjent med andre mennesker på og forstå hverandres levemåte. 

På Geitmyra matkultursenter er vi opptatt av hvor maten kommer fra og hva som er 
god, sunn mat. Vi dyrker grønnsaker og har høner og bier som gir oss egg, kjøtt og 
honning. Du vil oppleve ulike ting og smaker avhengig av når på året du er hos oss. 
Vår, sommer, høst og vinter gir helt forskjellige grønnsaker, frukter og urter. 

Mat er mer enn mat. Det er historie, geografi, naturfag, matte, kjemi og språk. I løpet 
av denne skoleuken skal vi dyrke mat, lage mat, prate om mat og spise mat som er bra 
for oss. Du skal koke, steke, bake, hakke og skjære råvarene. Maten skal du lage helt 
selv. Kunsten å lage mat, og kunnskap om mat og hvor den kommer fra, har du med 
deg hele livet. 

Vi på Geitmyra vil oppfordre deg til å lage mer mat hjemme. Spør de voksne om lov, 
og advar dem om at det kanskje blir litt søl. Kanskje kan du begynne å lage middag en 
gang i uken? Vis at du vil, for vi på Geitmyra vet at du kan! 

Velkommen og vel bekomme!

Hilsen oss på Geitmyra matkultursenter for barn 

Økologi
På Geitmyra driver vi økologisk. Det betyr at vi ikke bruker 
sprøytemidler og bare bruker naturlig gjødsel, blant annet fra 
hønene våre. I butikken kan vi kjøpe en rekke økologiske varer. 
Disse er produsert på liknende måte, og det stilles strenge krav 
til at bonden tar vare på naturen og at dyra har det ekstra bra.
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Karbohydrater 
er viktig for at hjernen din skal få energi hele dagen. 
Vi skiller gjerne mellom raske karbohydrater og 
langsomme karbohydrater. Forskjellen er at de på-
virker blodsukkeret vårt på forskjellige måter.

R ASKE KARBOHYDRATER 
er ofte i matvarer som smaksløkene umiddelbart 
liker best, men som ikke er så bra for kroppen. 
Blodsukkeret stiger raskt, men synker fort igjen. 
Dermed blir man fort trett og sulten på nye søtsa-
ker igjen. Raske karbohydrater finner man mye av i 
hvitt brød, pasta, sukker og søtsaker. 

L A NGSOMME KARBOHYDRATER 
virker saktere enn de raske karbohydratene. 
Blodsukkeret vårt stiger langsommere og kroppens 
energinivå blir jevnere gjennom dagen. Ved å spise 
mer langsomme karbohydrater, får man heller ikke 
det samme suget etter søtsaker. Langsomme karbo-
hydrater finner man mye av i naturris, grovt brød, 
linser og bønner. 

Fett 
er en av kroppens viktigste energikilder. Kroppen 
trenger fett for å fungere godt. Fett er også med på 
å gjøre maten saftig og god. Uten fett blir maten 
lett tørr, og fett er også med på å frigjøre smak. 
Men det er ikke «ett fett» hvor mye eller hva slags 
fett man spiser. Aller best trives kroppen med fett 
fra planter og fisk. 

Vi kan dele fett inn i to hovedtyper: Mettet og 
umettet fett. 

M E T T E T F E T T 
Mettet fett får vi først og fremst fra dyr som lever 
på land, for eksempel kuer, griser og sauer. Mettet 
fett er hardt og fast, særlig når det er kaldt. Det er 
nesten umulig å smøre iskaldt meierismør på brød-
skiven. Mettet fett finnes også i noen planter og vi 
finner det i for eksempel kokosolje og palmeolje. 
For mye mettet fett kan hope seg opp i blodårene 
og føre til hjerte- og karsykdommer. 

HUSKEREGEL 
Man kan si at forskjellen 
på raske og langsomme 

karbohydrater er som på en 
fyrstikk når man tenner den: 
De raske karbohydratene er 
svovelen, som brenner raskt 

og eksplosivt, mens de 
langsomme karbohydratene 

er trepinnen – den 
brenner jevnere 

og saktere. 
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UM ETTET FETT 
Fett i planter og fisk er i stor grad umettet. Umet-
tet fett er mykt eller flytende, også når det er kaldt. 
Mange av oljene som står i kjøleskapet ditt kan fort-
satt helles ut av flasken. Tenk også på at fiskefettet 
er mykt når det er kaldt, slik at fisken kan svømme 
godt, selv i iskaldt havvann. Umettet fett, og da sær-
lig omega 3-fettsyrer som det finnes mye av i fisk, 
rapsolje og soyaolje er ekstra godt for hjertet, hjer-
nen og kroppen.

FEI TE FAKTA  
Fett er en av kroppens viktigste energikilder. Umet-
tet fett fra planter og fisk er best for kroppen din.

Mettet fett kommer blant annet fra kua, og finnes 
derfor i smør og melk. Sunt fett er mykt og flytende 
i kjøleskapet, mens mindre sunt fett er hardt i kjøle-
0skapet. 

Proteiner 
er kroppens byggesteiner. De trengs for å bygge 
opp nye celler og reparere og vedlikeholde cellene 
vi allerede har i kroppen. Noen proteiner kan ikke 
kroppen produsere selv, og derfor må de tilføres 
gjennom kosten. 

A N IMALSK  P R OT E IN F R A DY R E R IK E T:  
Fisk, kjøtt, melk, ost og egg. 

V E GE TAB ILSK  P R OT E IN F R A 
PLAN T E R IK E T:  
Korn, erter, linser og bønner. 

Idrettsfolk og mosjonister trenger ikke å spise store 
biffer eller andre spesielt proteinrike matvarer for å 
dekke proteinbehovet. Det viktigste er at man har 
et balansert og variert kosthold. 
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Mat og livsstil
Mat handler ikke bare om å bli mett, og maten vi spiser er mer enn bare drivstoff. Den har også en viktig jobb 
å gjøre i kroppen vår.  Vi trenger vitaminer, fett, proteiner og karbohydrater fra planter og dyr hver eneste dag. 
Kroppen vår er som en fabrikk. For at fabrikken skal fungere bra må vi ha jevn tilførsel av alle næringsstoffene. 

Det du spiser er avgjørende for hvordan du føler deg og hvordan du har det i hverdagen. Kroppen har også 
godt av å være i aktivitet og bevegelse. Og for å kunne ha en aktiv, frisk kropp, må man ha sunn energi! Maten 
vi spiser er med på å holde oss friske og gjør kroppen mer motstandsdyktig mot sykdom.

Sist, men ikke minst: maten vi spiser må være god. Lærer du deg å lage mat selv, kan du bestemme hvordan 
den skal smake og hva som skal være i den. Det blir det god mat og en sunn livsstil av! 

Det er flest 
hverdager i året. 

Sunne og gode 
hverdagsmåltider er 
derfor det som betyr 

mest for hvordan 
du føler deg.
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Vintergrønne planter 
G R ØNNKÅL 
Noen trær og planter tåler mer frost enn andre. Et eksempel på en slik hardfør plante er grønnkålen som 
beholder bladene sine til langt ut i januar, eller til og med februar. Om vinteren stikker bladene opp av snøen, 
og vi må ofte banke av is. Grønnkålen smaker ekstra godt om vinteren, for ved frost omdannes karbohydra-
tene til sukker, og kålen smaker derfor søtere og bedre. 

PUR RE 
Purre er også en svært hardfør plante som kan klare seg ute hele vinteren. Problemet er bare at den fryser fast 
i bakken og blir vanskelig å høste før våren kommer. I varmere strøk er det lettere. I romertiden var purre en 
populær grønnsak. Keiser Nero var gal etter purre fordi han trodde det var bra for sangstemmen. Han spiste 
så mye at han fikk kallenavnet Purreeteren. Purren er en viktig kilde til A- og C-vitaminer, og de grønne 
bladene inneholder mye jern og fiber.
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5 Viktige fiskesorter
På Geitmyra matkultursenter bruker vi ofte fisk i oppskriftene våre. Her er en oversikt over noen 
av de vanligste fiskesortene i Norge.

TORSK  (lat. Gadus morhua)
Alle vakre damer har skjegg! Torsken bruker skjeg-
get til å lukte seg fram til maten. Svømmer langs 
hele Norskekysten, men er sårbar og det finnes lite 
av den i resten av verden. 

SEI  (lat. Pollachius virens)
Blir beskyldt for å være grå og kjedelig, men er fak-
tisk en populær sportsfisk og en viktig, supergod 
matfisk. Kan bli opptil 120 cm lang på det meste. 

LAKS (lat. Salmo salar)
Kan stekes, kokes, bakes, røykes, graves og spises 
rå! Berømt i utlandet. Rødmer ofte, samme farge 
i kinnene som på kjøttet. Den ville laksen er født 
i elver og lever mesteparten av livet i havet, men 
vender tilbake til den opprinnelige elven for å gyte. 
Kan bli inntil 40 kilo. 

MAKRELL  (lat. Scomber scombrus)
Kjent for sitt karakteristiske blågrønne, glitrende 
skjær. Hurtigsvømmende rakker som spreller vilt 
når du får den på kroken. En av de beste steke-
fiskene. Du finner den fra Marokko til Finnmark.

SILD (lat. Clupea harengus)
Sild blir kalt «havets sølv» på grunn av sin farge 
og økonomiske betydning i Norge. Silda lever 
i stimer på opptil 500 millioner individer, som 
alle er på jakt etter plankton og små krepsdyr. 
Sild har vært livsviktig for nordmenn i flere 
hundre år. Den er næringsrik, og god både 
stekt, røkt og speket. Spis mer sild!

Foto: Norges sjømatråd. Kilde: www.seafood.no  
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Blåskjell
Blåskjell finnes langs hele norskekysten. De vokser på svaberg, på bryggestolper og i fjæra. Blåskjell har best 
kvalitet om vinteren, men smaker aller best på varme sommerdager, når du kan gå barbeint i fjæra og plukke 
dem selv. Om vinteren er de riktignok fulle av energi og mer saftige og søte, men det er ikke så lett å sanke 
skjell når det er minusgrader ute. Du kan også kjøpe blåskjell i butikken.

Blåskjell er enkle å tilberede. Gi dem litt varme, og de åpner seg. Da er de ferdige. Det er vanlig å si at blå-
skjellene skal dampes til alle har åpnet seg. Det er ikke lurt, for når alle skjellene har åpnet seg, har mange av 
skjellene kokt for lenge og blitt små og tørre i stedet for store og saftige. Blåskjell som ikke lukker seg før du 
damper dem, er døde og må kastes. 

Hvis du skal dampe mange skjell på en gang, er det lurt å røre rundt i gryta minst én gang underveis.

I tillegg til å være en smakfull delikatesse, har blåskjellene en viktig oppgave som vannfilter: Skjellene renser 
sjøvannet for alger. Et vanlig blåskjell kan filtrere nesten 3 liter vann på en time. 

Enkelte deler av året er ikke blåskjellene spiselige på grunn av giftige alger. For å være sikker på at du pluk-
ker blåskjell på riktig tid av året, er det lurt å plukke sammen med en voksen. Husk også å sjekke blåskjell-
varselet på http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/ før du går ut og sanker skjell. 

Sjømatguide
Det er begrensede mengder fisk i sjøen. Noen arter er det mye av, andre arter er truet. 
Ved å sjekke sjømatguiden til WWF på wwf.no kan du finne ut hva du kan spise med 
god samvittighet, og hva du bør holde deg unna.
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N O R S K  M A T K U L T U R .  S U N N  M A T .  N A T U R F A G  .

INGREDIENSER

Til 4 personer
2 store grønnkålblader
½ brokkoli med stilk
2 dl vann
1 ss matolje
1 fedd hvitløk
2 dl fløte
1 ts tørket estragon
2 ts sitronsaft
600 g seifilet
250 g ferske blåskjell
½ ts salt
Pepper

UTSTYRSLISTE
Skjærefjøl til fisk
Skjærefjøl til grønnsaker
Kniv
Dørslag
Litermål
Teskje
Spiseskje
Stekepanne med lokk

STUET GRØNNKÅL MED 
BROKKOLI, SEI OG BLÅSKJELL 

Grønnkål kan høstes hele vinteren fordi den tåler 
frost. Man kan koke, dampe, fritere eller stue den.  
Den er også god rå. De siste årene har grønnkål fått 
sin del av rampelyset verden over. Folk har fått 
øynene opp for den tøffe kålplanten som er så sunn. 

FRAMGANGSMÅTE
1. Skyll grønnkålen godt og skjær den i tynne strimler. 
2. Del brokkolien i små buketter. Skrell stilken og kutt den i biter.
3. Skrell og finhakk hvitløken og press sitronen.
4. Sett stekepannen på middels varme, ha i grønnkålen og vannet. 

La det koke opp så grønnkålen faller sammen.
5. Ha i brokkolibukettene og stilken.
6. Kutt fisken i fire like store biter.
7. Sjekk at blåskjellene lever. Dunk skjellene mot bordplaten. 
 Lukker de seg, lever de. Skjell som ikke vil lukke seg eller er 

knuste, kastes.
8. Når vannet er fordampet, tilsetter du olje og hvitløk. Fres alt 

godt i ett par minutter.
9. Tilsett fløten og kok opp.  Ha i estragon, sitron, salt og pepper. 

Rør alt sammen. 
10. Legg fisk og blåskjell oppå grønnkål og brokkoli. Sett på lokk, 

og småkok i 3-4 minutter.
11. Smak til sausen om det trengs mer salt eller sitron. Sjekk at 

fisken er ferdig dampet og at blåskjellen har åpnet seg. De som 
ikke har åpnet seg, kastes.

12. Server med ovnsbakte rotgrønnsaker eller kokte poteter.
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OVNSBAKTE ROTGRØNNSAKER 

Polkabeter, rødbeter, kålrot og pastinakk er noen av de rotgrønnsakene vi høster på parsellen vår i 
Geitmyra skolehager. Grønnsakene får vokse i sitt eget tempo og blir søte og smaksrike. De vokser 
nedi jorden, og når vi har høstet dem kan de holde seg godt gjennom vinteren hvis vi 
bare oppbevarer dem riktig. Det finnes et stort mangfold av hver art. Gulrøtter 
for eksempel kan være lilla, gule, hvite eller oransje. Felles for rotfrukter 
er at de blir enda søtere når de blir varmebehandlet. 

FR A MGANGSMÅTE

1.  Vask og skrell alle grønnsakene. Skjær dem i like store båter.
2.  Ha litt matolje i langpannen, ha i grønnsakene og krydre med 
 pepper og urter. Vent med saltet til grønnsakene tas ut av ovnen.
3.  Bak rotgrønnsakene i ovnen på 180 grader i ca. 45 minutter, 
 litt avhengig av hvor små bitene er. Kikk på dem etter ca. 25 minutter 
 og vend litt om på dem med stekespaden.
4.  Når grønnsakene er ferdige, ha på salt og sesamfrø.

INGREDIENSER
til 4 personer
1 rødbet
2 gulrøtter
¼ kålrot
1 persillerot
4 poteter
4-5 hele hvitløksfedd 
med skallet på
1 ss sesamfrø
Matolje
Salt 
Pepper

UTSTYRSLISTE
Skjærefjøl
Potetskreller
Skarp kniv
Langpanne
Stekespade
Spiseskje

Kortreist mat
Bruker vi lokale grønnsaker som er i sesong slipper vi å frakte dem så langt, de 
beholder et høyt næringsinnhold og vi bidrar til å opprettholde produksjonen 
av mat i Norge.

TIPS 
Hvis du baker 

rotgrønnsaker i en ildfast 
form, er det lurt å varme 

opp formen på forhånd. Det er 
fordi den ildfaste formen også 
trenger tid på å bli varm. Hvis 
formen er kald, tar det lengre 

tid for grønnsakene 
å bli ferdige.
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FRØ
Alfalfafrø  er gode til spiring. 
Du bør lagre frøene tørt, mørkt 
og svalt. Rens bort frø som er 
skadet, misfarget eller som raskt 
flyter opp under skylling. 
Mengde: 
1 del frø og 4 deler vann
Bløtlegging: 
6-8 timer
Spiretid: 
3-4 dager

LINSER
Alle linser kan spires så 
lenge de har skall. 
Mengde: 
1 del linser og 4 deler vann
Bløtlegging: 
12-15 timer
Spiretid: 
2-3 dager

BØNNER
Mungbønner er den mest 
brukte bønnen til spiring.
Mengde: 
1 del bønner og 4 deler vann
Bløtlegging: 
12-15 timer
Spiretid: 
3-4 dager

Spiring
Spirer er egentlig frø som har begynt å vokse til små, grønne bladstilker. De er stappfulle av vitaminer 
og smaker kjempegodt! Du kan bruke dem på brødskiva eller i salater. Du kan sette dine egne spirer i 
vinduskarmen ved hjelp av frø, linser og bønner, og det er enkelt å få til.

TI PS 
Fuktighet er viktig under hele 
spireperioden, så pass på at det ikke 
blir for tørt.

Spirer er skjøre og må behandles 
forsiktig, så de ikke brekker.

Spirer utvikles bra i romtemperatur 
og skal stå mørkt, gjerne inne i et 
skap. Spirebeholderen skal ikke 
være for tett.

Spis spirene med skallet på. 
Det inneholder mye fiber.

Dyrk hele året

Miljøet har fått plass i Norges grunnlov! 
I paragraf 112 står det blant annet at naturens ressurser skal brukes på en måte som 
ivaretar dem også for etterkommerne våre. 

TIPS! 
Velg gjerne økologiske 

frø, linser og bønner 
som ikke er sprøytet. 
Skyll godt morgen og 
kveld. Hell av vannet, 

ellers vil spirene
 råtne. 

TIPS! 
Ferdige spirer 

kan oppbevares i
 kjøleskap i én til 

to uker.
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M A T K J E M I .  R Å V A R E K U N N S K A P .

HJEMMELAGET YOGHURT 

Å lage sin egen yoghurt er ikke vanskelig. Du trenger melk, tid og bakterier. 
Melkesyrebakteriene Lactobacillus bulgaricus og Streptococcus thermophilus spiser 
melkesukkeret og lager et surt miljø i melken, så skadelige bakterier ikke trives. 
Det øker holdbarheten. I tillegg smaker det godt og er bra for fordøyelsen.

FR A MGANGSMÅTE

1. Ha melken i en gryte og varm den til den 
 er fingervarm, rundt 37 grader.
2. Rør forsiktig inn én og én spiseskje yoghurt.
3. La blandingen stå i ro med lokk på over natten (6-8 timer) 
 på et lunt sted. Ikke flytt på gryten eller rør i den. Da er 
 det ikke sikkert den stivner.
4. Når yoghurten er ferdig, setter du den kaldt. 
 Den holder i minst 4-5 dager.

INGREDIENSER
(til ca. 1 liter yoghurt)
1 l melk
2 ss yoghurt naturell

UTSTYRSLISTE
Stålkjele med lokk
Måleskje
Røresleiv

TIPS! 
Ferdige spirer 

kan oppbevares i
 kjøleskap i én til 

to uker.
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Hvordan bruker vi naturen 
NATURENS RESSURSER
For å overleve trenger vi mennesker mat, klær og 
hus. Vi er avhengige av naturen og må ta vare på 
den. Derfor er det viktig at vi forstår hvordan den 
påvirkes av våre handlinger.

BÆREKRAFT 
Å gjøre noe på en bærekraftig måte betyr at vi kan 
fortsette å gjøre det samme uendelig lenge uten at vi 
bruker opp eller ødelegger det vi trenger. Om vi vil 
at mennesker skal kunne leve på kloden om hun-
dre, tusen eller ti tusen år må vi leve bærekraftig. 
Vil vi ha fisk må vi passe på havet og ikke fiske for 
mye. Vil vi ha planker til å bygge med må vi passe 
på skogene og ikke hugge for mange trær. Vil vi ha 
kjøtt, brød, grønnsaker og annen mat må vi passe 
på at vi ikke ødelegger matjorda. 

KR ETSLØP OG KOMPOST 
Stoffene i naturen holder seg ikke på ett sted, men 
beveger seg mellom forskjellige tilstander. Et ek-
sempel på dette er kretsløpet som mat og kompost 
er en del av. Matrester brytes ned og blir til jord, 
som vi kan dyrke ny mat i. Matrestene fra den nye 

maten blir også til jord og sånn fortsetter det i et 
kretsløp om vi komposterer. På den måten blir mat-
restene en ressurs istedenfor å være søppel. 

Ø KOSYST E ME R 
Et økosystem er et samfunn av organismer, for 
eksempel dyr, planter og bakterier, som påvirker 
hverandre og er avhengige av hverandre. Planter er 
viktige for at dyr kan få mat, men også for at de skal 
kunne puste! Planter produserer nemlig oksygen 
som dyrene puster inn, og dyrene puster ut karbon-
dioksid som plantene trenger for å vokse. 

Et økosystem kan være stort som hele jordkloden, 
eller lite som en liten dam eller et skogholt. Geit-
myra skolehage er et økosystem. Vi er en del av 
dette økosystemet fordi vi klipper gresset, pløyer, 
gjødsler og dyrker og høster planter. Det påvirker 
dyr, sopp og bakterier i jorda. De påvirker igjen 
hvilke planter som kan vokse i skolehagen og hvilke 
fugler som syns skolehagen er en bra plass å bo. All 
maten vi spiser blir produsert i økosystemer – og 
disse må vi ta vare på for å leve bærekraftig. 

Mat i all evighet



Kompost 
Med en gang planter og blader visner og faller til 
jorda starter en nedbrytningsprosess som kalles 
kompostering. Bakterier, sopper, meitemark og 
insekter bryter ned planterestene til ny næringsrik 
jord, og de ser ikke forskjell på løv og matavfall. 
Disse bittesmå hjelperne forvandler kompost og 
søppel til noe verdifullt – uten at de vet om det! 

På Geitmyra gir vi de fleste matrestene til hønene, 
og de som ikke blir spist opp, går i komposten. 
Noen typer matavfall brytes lett ned i komposten. 
Andre typer matavfall hører ikke hjemme der fordi 
de tar veldig lang tid å bryte ned til jord. Dette gjel-
der for eksempel skall fra sitrusfrukter. Vi har to 
komposter, én kaldkompost og én varmkompost.  

KALD KOMP OST
I kaldkomposten har vi hageavfall som gress og 
ugress fra hagen og rester av frukt og grønnsaker. 
Kaldkompostering skjer overalt hvor planter og bla-
der ligger og brytes ned. 

VAR MKOMP OST
Kjøtt, fisk, pasta, ost og brød har lett for å tiltrekke 
seg skadedyr som rotter. Vi komposterer dette i en 
isolert varmkompostbinge. Når maten brytes ned 
og mikroorganismer spiser maten gir de fra seg 
varme. Det gjør at prosessen går fortere. Varmkom-
posten må etterfylles med matrester flere ganger i 
uka for å holde varmen. 

Mat og forbruk
Hver gang vi spiser bruker vi av verdens ressurser. Derfor bør vi tenke oss om når vi handler. 
Det er flere ting vi kan gjøre for å ta hensyn til miljøet – slik at jorden, både land og vann 
holder seg frisk og ren:

• Kjøp økologisk mat. Den dyrkes uten hjelp av sprøytemidler som forurenser naturen. 
• Billig mat er ikke alltid bra mat. Noen ganger er maten billig fordi den er produsert på en måte 

som skader miljøet og naturen. 
• Spis mer frukt og grønnsaker og mindre kjøtt. Kjøtt krever mye ressurser å produsere. 
• Ikke kast mat! I Norge kaster vi 50 kg mat hver i året. Det er nok mat til hele Oslos befolkning.
• Kjøp mat som ikke er pakket inn i masse emballasje. Mye emballasje gir mye søppel. 
• Resirkuler metall, glass og plast. Alle disse er laget av ikke-fornybare ressurser. 
 Naturen lager ikke mer enn det som finnes. 
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Resirkulering
På Geitmyra gir vi de fleste matrestene til hønene, og de som ikke blir spist opp, går i 
komposten. Både hønsebæsj og kompost blir til fin jord. Det samme gjelder for søpla di 
hjemme. Når du sorterer søpla i blå og grønne poser, blir den gjenvunnet. Noe blir til jord, 
noe blir brent så det blir varme for husene, og andre ting blir gjort om til nye produkter.

Søppel blir mat
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Mat, kultur og tradisjoner
Matkultur forteller noe om hvem vi er, hvor vi bor, 
hva slags råvarer naturen rundt oss gir og hva vi 
lager av disse.  

Norsk matkultur har alltid vært en blanding av 
norske og utenlandske råvarer. Vi har solgt fisk og 
andre varer til resten av verden, og i bytte har vi fått 
krydder og andre spennende matvarer fra utlandet. 
Flere kryddere som safran og ingefær har vært spist 
i Norge over 1000 år. Modige nordmenn har reist 
over de store verdenshav og tatt med seg nye smaker 
og ideer hjem igjen. 

Mattradisjonene i de tusen hjem endret seg da man 
fikk tilgang på flere råvarer. En tradisjon er nært 
knyttet sammen med en kultur, men kan være vel-
dig personlig. En familie kan ha tradisjon for å spise 
and til jul, mens en annen familie spiser pinnekjøtt. 
Mennesker reiser, og tradisjoner reiser. Tradisjoner 
kan i noen familier være uendret i flere generasjoner, 
og tradisjoner tar man med seg hvorhen man drar. I 
USA finnes det restauranter som serverer norsk mat 
på tradisjonell måte, på grunn av ett stort antall nor-
ske immigranter på 1800 og 1900 tallet. En bit av 
Norge i USA!

Spis variert
Vi mennesker har en forpliktelse til å ta vare på mangfoldet i verden. En måte vi kan 
gjøre det på, er å spise variert og være oppmerksom på hvor maten kommer fra, og hvordan 
den er dyrket.
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Hvor sitter de forskjellige delene til lammet?

SETT TALLENE INN PÅ RIKTIG STYKKE.

1. BOG
2. NAKKE
3. LÅR
4. KOTELETTKAM

5. SIDE (RIBBE)
6. SKANK (FOR-)
7. SKANK (BAK-)
8. HODE
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M A T K U L T U R  F R A  M A N G E  L A N D .  R Å V A R E K U N N S K A P .

INGREDIENSER
Til 4 personer
800 g lammebog
1 dl nøytral olje
2 løk
¼ sellerirot
¼ kålrot
2 pastinakk 
2 poteter
2 gulrøtter
2 laurbærblad
6 dl kaldt vann
1 ss fersk dill

UTSTYRSLISTE
Skjærefjøl
Kniv
Potetskreller
Gryte
Spiseskje
Litermål
Pepperkvern

FR A MGANGSMÅTE 

 1. Skjær kjøttet fritt for sener og skjær det i biter. 
 2. Sett gryten på komfyren, ha i oljen, og skru på nesten full varme.
 3. Skrell og kutt løken i terninger.
 4. Når oljen er varm steker du løk og kjøtt sammen til det er gyllenbrunt.
 5. Ha i kaldt vann og laurbærbladene.
 6. Vask, skrell og kutt alle grønnsakene i grove biter.
 7. Ha grønnsakene i gryten etter hvert som du kutter dem opp.
 8. Småkok til kjøttet er mørt. Det tar cirka 1 time. Tilsett mer vann 
  om nødvendig.
 9. Smak til med salt og pepper og ha i dillen.
10.  Server med hjemmelaget karri.

LAMMEGRYTE MED ROTGRØNNSAKER, 
DILL OG HJEMMELAGET KARRI

Norge og Asia har mye til felles, som for eksempel lam 
og rotgrønnsaker. En variant av vår nasjonalrett, fårikål, 
lages også i India, men da med aromatiske kryddere.

Bogen er skulderen og forbeinet til lammet, og er fullt av 
muskler som lammet bruker mye til å klatre oppover bratte 
fjellsider. Muskler som blir brukt mye blir smakfulle men seige, 
og må kokes eller stekes lenge for å bli smeltende mørt og saftig. 
Rotgrønnsaker er søte, næringsrike og lagringsdyktige og kan dyrkes 
nesten over hele verden. 

TIPS! 
Lag ekstra mye 

lammegryte når du 
er i gang. Restene 

smaker nemlig 
enda bedre
 neste dag.
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M A T K U L T U R  F R A  M A N G E  L A N D .  R Å V A R E K U N N S K A P .

INGREDIENSER
Til cirka 1 dl krydderblanding 
3 ss bukkehornskløverfrø 
3 ss korianderfrø
2 ss malt gurkemeie
5 nellikspikere
½ ts hel sort pepper
1 ts fennikelfrø
1 ts tørket dill

UTSTYRSLISTE
Stekepanne
Røreskje
Spiseskje
Teskje
Morter
Finmasket sil
Lufttett boks
 

        KARRI 

           Det er lettt å la seg forvirre av curry. I Norge er karri en krydderblanding, mens i England 
             er curry navnet på en krydret gryterett. Opprinnelig var kari navnet som ble gitt til en 
              saus som ble spist i Madras i Sør-India. Vi skal lage vårt eget karri pulver, som er en 
              selvfølge å ha på fiskeboller i hvit saus eller i hønsefrikassé. Norsk karri er litt enklere 
           og søtere i smaken enn det en pakistaner eller inder vil være vant til. 

FRAMGANGSMÅTE 

1. Sett en panne på komfyren. Skru den på full varme.
2. Ha alle krydderene unntatt dillen i pannen, og rør rundt. 
 Varmen trekker frem aromatiske oljer og gjør blandingen 
 kraftigere på smak.
3. Når krydderet begynner å lage en poppe-lyd skrur du av 
 komfyren. Rør jevnlig under avkjøling.
4. Ha krydderet i en morter eller i en kjøkkenmaskin.
5. Knus, bank og mos krydderene. Det tar litt tid, men er vel 

verdt det. 
6. Sikt krydderet gjennom en finmasket sil.
7. Ha dillen i krydderblandingen og bland det sammen.
8. Oppbevar krydderet i en lufttett boks.

 

VISSTE DU AT: 

En type karri kalles for 
garam masala, som betyr varm 
blanding. Det finnes minst like 

mange oppskrifter på garam masala 
som det finnes kjøttkakeoppskrifter. 
Hver husstand har sin egen blanding, 
som gis videre til neste generasjon. 

Er det noen kryddere du liker 
bedre enn andre, så kan du 
prøve deg frem og lage din 

egen garam masala. 
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M A T K U L T U R  F R A  M A N G E  L A N D .  R Å V A R E K U N N S K A P .

Epler med smuler 

EPLESMULEPAI

Hvis vi sier at noen er som poteten, betyr det at de kan brukes 
til alt. Men vi kunne like gjerne sagt at de er akkurat som eplet. 
Epler passer til alt! 

Allikevel er epler spesielt godt i kaker og desserter. Eplesmulepai 
er raskt å lage og noe som alle liker. Server paien varm med vanilje-
saus, pisket krem, vaniljeyoghurt eller is ved siden av.

FRAMGANGSMÅTE 

1. Ta ut smøret fra kjøleskapet og la det bli romtemperert.
2. Sett stekeovnen på 180 grader.
3. Kutt eplene i båter og fjern kjernehuset.
4. Legg eplebåtene i en brødform og ha på kanel. Bland godt.
5. Smuldre havregryn, mel, sukker, salt og smør med fingrene 

eller en gaffel i en bolle 
6. Strø smuldreblandingen over eplene og stek i 25 minutter til 

smuldreblandingen er gyllen og sprø.
7. Ta paien ut av ovnen og la den kjøle seg ned i ti minutter før 

du spiser den, så slipper du å brenne deg på tunga!

INGREDIENSER
Til 4 personer
4 epler
½ ts malt kanel
2 ss smør
3 ss sammalt hvetemel
1 dl havregryn
2 ss rørsukker
1 klype salt

UTSTYRSLISTE
Skjærefjøl
Kniv
Litermål
Teskje
Spiseskje
Blandebolle
Brødform eller liten ildfast form

Foto: Frukt.no
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KOKOS  

Kokospalmen er grunnlaget for liv og næring flere steder i verden. 

Kokosnøtten er egentlig ikke en nøtt, men en stenfrukt, akkurat som plommer, kirsebær, mango - og 
kaffe! Selve kokosnøtten man finner i butikken er den innerste stenen i frukten til kokostreet. Kokos-
nøtten er vanntett og kan flyte rundt med havstrømmene. Den spirer og slår rot der den blir skylt i 
land. Derfor finnes den overalt i tropene, og kokosnøtter er til og med funnet på strender i Norge! 
Men her er det altfor kaldt til at den kan vokse. 

Kokospalmen kan bli 20 meter høy og er sju år gammel før den gir frukt. En 
moden kokosnøtt er full av kokosvann som man kan drikke som det er. 

Kokoskjøttet er fullt av næring. Det kan spises rett fra 
nøtten eller det kan tørkes og knuses. Man kan 

også raspe og mose det og lage kokosmelk eller 
kokoskrem. Stammen gir tømmer, og bladene 

kan man bruke som hustak! Blomstens nek-
tar kan man lage kokossukker av, og den fi-
berrike ytterste delen av nøtten, hamsen, blir 
fine matter, børster og tau. Nøtteskallet kan 

man bruke til redskaper, kopper og flasker, 
eller til brensel. Kokospalmen er virkelig den 

skipbrudnes venn! Men man må være forsiktig 
når man går under en kokospalme – hvert år dør 150 

mennesker av å få en kokosnøtt i hodet. Det er tre ganger så 
mange som blir drept av hai!

M A T K U L T U R  F R A  M A N G E  L A N D .  R Å V A R E K U N N S K A P .



22 Energidrikk som får deg i godt humør

GRØNN OG GUL SMOOTHIE

Smoothie er ypperlig som et sunt og godt mellommåltid. 
Helsemyndighetene anbefaler oss alle å spise «5 om dagen». 
To frukt, og tre grønnsaker. I en smoothie kan du få begge deler. Frukt 
og grønnsaker gir oss masse fiber, vitaminer og god energi. Sunne mellom-
måltider gjør at du holder humøret og konsentrasjonsevnen oppe. 

G UL SMOOTHIE  FRAMGANGSMÅTE 

1. Skrell bananen og mangoen og skjær dem i grove biter.
2. Ha all frukten i en blender sammen  med saften fra en lime.
3. Kjør maskinen og spe med kokosmelk til smoothien er passe tykk.
4. Server i avkjølte glass.

G R ØNN SMOOTHIE FRAMGANGSMÅTE 

1. Skrell all frukten og skjær den i grove biter. 
2. Vask spinaten.
3. Skrap av skallet på ingefæren med baksiden av en skje, og riv den på et 

rivjern.
4. Ha ingrediensene i en blender. 
5. Kjør maskinen og spe med eplejuice til ønsket konsistens.
6. Server i avkjølte glass.

UTSTYRSLISTE
Blender eller stavmikser
Rivjern 
Skjærefjøl
Kniv
Boksåpner

INGREDIENSER
til 2 store glass

GUL SMOOTHIE
1 moden banan
1 moden mango
1 lime
½ boks kokosmelk

GRØNN SMOOTHIE
100 g spinat
1 moden banan
2 cm fersk ingefær
2 kiwier
Eplejuice

M A T  O G  L I V S S T I L .  S U N N  M A T .  5  O M  D A G E N .

TIPS! 
Hvis du kutter opp 
og fryser bananene 
på forhånd så kan 
du lage en iskald 

smoothie når 
du vil. 
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O P P G A V E S I D E

Bærekraft og handlekraft
Verdens ressurser må brukes på en bærekraftig måte for at vi ikke skal miste dem. Vi kan alle 
gjøre en innsats for miljøet - la oss starte hjemme på kjøkkenet!  Hvert år kaster vi nordmenn 
230 000 tonn mat. Mat som fremdeles er spiselig. Hva kan vi gjøre for å unngå det? Matvett.
no har laget en nettside som gir oss tips og råd om hvordan vi kan ta vare på maten vi kjøper og 
ikke kaste så mye av den. Gå inn på matvett.no og finn svar på følgende spørsmål:

1   Hvor mange brød kaster en norsk familie i måneden?

 

 

2   Nevn noen matvarer som kan holde seg bra i flere år etter de har gått ut på dato. 

 

 

3  Hva kan man lage av grønnsaker som er blitt litt slappe og bananer som er blitt brune?

 

 

4  Hva kan man gjøre med mat som faktisk ikke er spiselig for oss mennesker?
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Merking av mat
Maten vi kjøper i butikken er merket på mange forskjellige måter. Mye av den maten vi 
spiser er laget av andre, på fabrikker og storkjøkken. Det er viktig å vite så mye som mulig 
om den: Hva den inneholder, hvor sunn den er, hvordan den er framstilt, hvordan den 
skal oppbevares og hvor lenge den holder seg. 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 
Alle varer som kommer pakket inn i emballasje skal ha en innholdsfortegnelse. I innholds-
fortegnelsen finner du alt hva maten inneholder oppgitt i rekkefølge etter hva det er mest 
av. Som en grov huskeregel kan vi si at det er en fordel at det er så få ulike ingredienser som 
mulig og at så mye som mulig av det som står der er forståelig.

Innholdsfortegnelsen kan faktisk være livsviktig. Er du allergisk mot noe er du antageligvis 
superflink til å lese innholdsfortegnelser!

DATOSTEMPLING: Vi har to former for datostempling: «Siste forbruksdag» for mat som 
lett blir dårlig, og «best før» for mat som vanligvis holder seg godt. (Tørrvarer som ris kan 
holde seg i årevis over «best før»-datoen.) Stol på luktesans og syn – lukter det mugg eller 
ser maten skjemt ut, spiller det ingen rolle om datostemplingen sier at maten er ok.  

NÆRINGSINNHOLD: Mange matvarer har en oversikt over mengden energi og en rekke 
andre næringsstoffer, som protein, fett, karbohydrater og salt. Hvis du kan lese disse, lærer 
du mye om maten, og vet mer om hvor mye du får i deg av de ulike næringsstoffene.

Vit mer om hva du spiser

NÆRINGSINNHOLD:

   PR 100 g
 Energi 1415 kj (337 kcal)
 Protein 10g
 Karbohydrat 72 g
  Herav sukkerarter 10g
 Fett 1,0 g
  Herav mettet  0,2 g
  Enumettet  0,5 g
  Flerumettet 0,3 g
	 Kostfiber	 11,3	g
 Natrium 0,3 g
 Jern 2,9 mg
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SYMBOLER: 
Noen varer er merket med symboler. Disse symbolene gir informasjon om innholdet eller 
råvarene som er brukt for å fremstille varen. Noen gir tydelig informasjon, andre betyr at 
du bør gjøre en vurdering selv i tillegg. 

De vanligste symbolene er: 

Brødskalaen: Skalaen viser hvor grovt brødet er. Det vil si hvor mange prosent hele korn, 
sammalt mel og kli det er i produktet. Brød regnes som grovt når minst 50 prosent av mel-
mengden består av hele korn, sammalt mel og kli. Jo grovere brød, jo bedre for deg!

Nøkkelhull: Nøkkellhulmerket  finnes på mange produkter i 
butikken. Matvarer med Nøkkelhullet på må oppfylle ett eller 
flere av disse kravene:

• Mindre og sunnere fett
• Mindre sukker
• Mindre salt
• Mer kostfiber og fullkorn

Det betyr nødvendigvis ikke at all mat med nøkkelhull på er sunn. Det betyr at produktet 
med nøkkelhull på er sunnere enn andre matvarer i samme kategori.

Økologiske varer: 
Økologisk mat har minimal bruk av tilsetningsstoffer, god vel-
ferd for husdyra og ingen bruk av kjemiske sprøytemidler. Øko-
logiske produkter lages uten kunstige smaks- og fargestoffer og 
med strenge regler for bruk av konserveringsmidler. 

Se etter symbolene

75-100%
sammalt mel 

eller hele korn

50-75%
sammalt mel 

eller hele korn

25-50%
sammalt mel 

eller hele korn

0-25%
sammalt mel 

eller hele korn

  



KLIPPFISK

Klippfisk er mager fisk som er saltet og tørket. Helt frem til 60-tallet ble fisken tørket på 
klippene. Nå blir fisken som regel tørket innendørs, men navnet har fisken beholdt! 
Klippfisk er gjerne laget av torsk, men man kan også bruke sei, hyse, lange eller brosme. 

I Norge har de store sentrene for klippfisk vært Kristiansund og Ålesund. Det aller meste 
av klippfisken blir eksportert, og sånn har det vært siden vi først begynte å lage klippfisk i 
Norge tidlig på 1700-tallet. I Europa og Latin-Amerika er det mange katolikker, og kato-
likker har mange fastedager der de ikke spiser kjøtt. Da er klippfisk perfekt – den smaker 
godt, og den holder seg fint uten kjøling. 

Før du skal bruke klippfisken må du legge den i vann i minst ett døgn, gjerne opp til tre el-
ler fire døgn for de tykkeste stykkene. Godt utvannet fisk ligner på fersk fisk i konsistensen, 
men har fått en egen ekstra deilig smak av saltingen og modningen.
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27Klippfisk «O fiel amigo» – den trofaste vennen

N O R S K  M A T K U L T U R .  R Å V A R E K U N N S K A P .

FR A MGANGSMÅTE 
1. Del fisken i store biter, og legg den til side.
2. Skrell potetene og løken, og skjær dem i 1 cm tykke skiver.
3. Hakk chilien og skjær hvitløken i skiver.
4. Kutt paprikaen i tykke strimler.
5. Legg poteter, løk og fisk lagvis i en gryte. Ha over tomat, paprika, 

nykvernet pepper, hvitløk, chili, laurbærblad og olivenolje.
6. Varm langsomt opp, så det ikke brenner seg. Småkok bacalaoen med 

lokk i 20 minutter,
7. Skru ned varmen og la det trekke i 40 minutter til. Rist forsiktig 
 på gryten av og til, så potetene ikke setter seg fast i bunnen. 
8. Hakk persillen, og strø den over bacalaoen.

BACALAO 

Vi hadde eksportert klippfisk en god stund før spanske sjømenn og han-
delsfolk en gang på 1800-tallet introduserte oss for retten vi i Norge kaller 
bacalao. Og en stor takk skal spanjolene ha! Salt fisk, kokt sammen med 
søte tomater, løk, grillet paprika, chili og potet smaker himmelsk.

Husk å vanne ut klippfisken! Vannet gjør fisken mindre salt, og fisken sveller 
så den blir nesten som fersk, bare enda bedre. Én kilo tørr klippfisk tilsvarer 
2-3 kilo fersk fisk. Vi synes det er godt med sorte oliven og ferskt brød ved 
siden av bacalaoen.

INGREDIENSER
til 4 personer 
600 g utvannet klippfisk
400 g kokefaste poteter, 
for eksempel Asterix
2 løk
1 boks grillet paprika
3 hvitløksfedd
1 laurbærblad
½  rød chili
1 boks hakkede tomater
1 dl god olivenolje 
Sort pepper
2 kvister persille
Sorte oliven

UTSTYRSLISTE
Utstyrsliste
Skjærefjøl til fisk
Skjærefjøl til grønnsaker
Potetskreller
Kniv
Gryte med lokk
Litermål
Øse

TIPS! 
Gryta blir enda 

bedre om den får stå 
en dag eller to, så lag 

mye når du først 
er i gang. 
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Matens fysikk og kjemi

OPPGAVE  1 

Hva kan man bruke som hevingsmiddel når man baker?

OPPGAVE  2
Finn ut hvilken temperatur gjæren trives best i. 
Hva skjer med gjæren dersom temperaturen går over 50 grader? 

OPPGAVE  3
Hva er gluten?

O P P G A V E S I D E



29På kornet

Vårt daglige brød
Alle korntypene våre er egentlig forskjellige typer gress. Frøene er blitt avlet på gjennom tusener 
av år, og er til slutt blitt korntypene vi kjenner i dag. Korn er energi- og næringsrikt og har veldig 
lang holdbarhet. Derfor har det vært veldig viktig for menneskeheten. Det finnes mange typer 
korn. I Norge er de viktigste typene bygg, havre, hvete og rug. 

BYGG
Bygg er sannsynligvis den eldste kulturplanten vi har, og det er funnet 
spor etter den fra over 10.000 år tilbake! Bygg kan dyrkes på steder der 
det er ganske kaldt, og har derfor vært viktig i Norge. Frem til midten 
av 1900-tallet var bygg grunnlaget for det norske kostholdet. Både vass-
grauten og flatbrødet mange spiste hver dag var laget av bygg, og det var 
vanlig med byggkorn i suppen. Nå blir nesten alt som dyrkes av bygg i 
Norge brukt til dyrefôr. Bygg blir også brukt til øl.

HVETE
Hvete er kanskje den aller viktigste kornsorten og er omtrent like gammel 
som bygg. Hveten har vært så viktig at det i flere religioner var hellig, og 
det fantes til og med guder som var laget av hvete! Hvete er energirikt og 
inneholder mye glutenproteiner. Gluten er nødvendig for at bakverk skal 
heve godt. Hvete trenger litt varmere vær og lengre vekstsesong enn bygg 
og havre, så er mest vanlig på Østlandet. Spelt, emmer og enkorn er gamle 
slektninger av hvete som har blitt populære igjen de siste årene. 

HAVRE
Vikingene kalte havre for hestakorn. Det ble altså brukt mest til hestene, 
men etter hvert ble det også en viktig del av kostholdet også til mennesker. 
Men fremdeles blir over 90% av havren som vi dyrker her til lands brukt 
til kraftfôr til dyrene våre. Det er litt synd, for havre er veldig godt, og 
veldig bra for oss. Havre gir jevn energi til kroppen, og er bra for hjertet. 
Havre er populært å spise som grøt, men kan også blandes i brød, vafler og 
boller. Havre har ikke gluten så bør derfor blandes med andre typer mel 
hvis man skal bake. 

RUG
Rug har vært vanlig i Norge siden vikingtiden, og var en stund i middel-
alderen det mest brukte kornslaget vårt. Siden krigen har det ikke vært 
dyrket så mye rug i Norge, men det er veldig populært i Danmark, Tyskland 
og Russland. Rug gir mye smak til brød, gjør det saftig og gjør at det holder 
godt, men rugbrød blir ikke så luftige og lette som hvetebrød. 



Hjemmebakt på 1-2-330

INGREDIENSER
Til 2 brød 
1/2 kg siktet hvetemel
1/2 kg grov sammalt hvete
10 g fersk gjær eller 1 ½ ts tørrgjær
8 dl kaldt vann
1 ts salt

Frø til pynt, f. eks solsikkefrø, 
sesamfrø eller gresskarkjerner.

UTSTYRSLISTE
Utstyrsliste
Bakebolle
Teskje
Litermål
Tresleiv
Brødform
Klede
Rist

INGREDIENSER
til én stekeform på 20 x 30cm

GROVBRØD

Det er enkelt å bake godt brød selv. Bruk mye vann, rør deigen godt 
sammen og la den heve lenge på kjøkkenbenken, så gjør deigen det 
meste av seg selv. Dette grovbrødet holder seg saftig og egner seg godt 
til frysing. Baker du selv vet du akkurat hva brødet inneholder, og du 
sparer penger i samme slengen. Ingenting smaker så godt som nybakt 
brød! Har du det travelt, kan du ha bruke litt mer gjær og lunkent 
vann for raskere heving.

FR A MGANGSMÅTE 
1. Mål opp de tørre ingrediensene og ha alt i en bolle. 
2. Smuldre opp gjæren med fingrene i melet.
3. Ha i vannet og rør deigen godt sammen. 
4. Ha deigen i brødformene. Pynt med frø på toppen av deigen om 

du vil. 
5. La stå og heve på kjøkkenbenken under et klede til deigen er blitt 

dobbelt så stor. Det tar 3-4 timer. Om du vil kan du også heve 
deigen i kjøleskapet natten over, da blir det enda bedre.  

6. Stek brødet på 200 grader i ca. én time. Bank på brødet med 
 knoken. Hører du en hul lyd, er det ferdig.
7. Avkjøl brødet før du skjærer i det, så unngår du at det henger på 

brødkniven.

Hver uke kaster hver familie i Norge ett brød i søpla. Til sammen blir det 
17 000 brød hver dag.  Hva med å lage mat av dem istedenfor? Tilslørte bondepiker, 
krutonger, ostesmørbrød eller arme riddere er godt med tørt brød.
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31Ditt eget meieri

SMØR

Smør er laget av fløte. Før ble alltid fløten syrnet på omtrent samme 
måte som yoghurt, før det blir kjernet til smør. Men nå bruker man 
stort sett fersk fløte. Melkesyrebakterier blir tilsatt etter kjerning. 
Det ferdige smøret blir vasket i kaldt vann for å få ut kjernemelken.

F R AMGAN GSMÅT E

1. Ha fløten over i 
 et syltetøyglass. 
 Skru på lokket.
2. Rist glasset hardt til 
 alt fettet samler seg 
 til en klump. 
3. Ta ut smøret. Klem 
 det gjentatte ganger 
 til en ball mellom 
 hendene i en bolle 
 med iskaldt vann til all 

kjernemelken er borte.
4. Smak til smøret med salt.

INGREDIENSER
Til ca 100 g
2 dl kremfløte
Salt

UTSTYRSLISTE
Syltetøyglass med lokk
Bolle til vasking

TIPS! 
 Lag ditt eget 

kryddersmør med 
tørkede kryddere 

eller ferske 
urter. 
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Egg- og hønefakta 
Det er ikke lett å se forskjell på økologiske egg og vanlige egg. Likevel er det stor forskjell på 
hvordan hønene som har lagt eggene har hatt det. 

EGG FRA BURHØNS. Hønene står i nettingbur og går aldri fritt. De står i bur med maks 12 høner 
per kvadratmeter gulv. Hvis eggene du kjøper ikke er merket med «frittgående» eller «økologisk», 
kan du regne med at eggene kommer fra burhøns.

EGG FRA FRITTGÅENDE HØNER betyr at hønene lever i åpne og store haller. De er aldri ute. Hønene 
kan bevege seg rundt og omgås andre høner, men de har det ganske trangt. Det er maks ni høner 
per kvadratmeter.

ØKOLOGISKE EGG kommer fra økologiske gårdsbruk som er godkjent av kontrollorganet Debio og 
kartongene skal være merket med «Ø». Hønene beveger seg fritt inne, og har krav på å få være ute 
når det er fint vær. De spiser bare økologisk fôr. På én kvadratmeter kan det være maks seks høner 
inne og maks fire høner ute. Noen av dem spiser også frø, plantedeler, urter og insekter som de finner 
i naturen, og det gir ekstra fin gulfarge på eggeplommen.

Hvert år kaster vi over 13 millioner egg som fremdeles er spiselige men har gått 
ut på dato.  Egg holder seg i mange måneder - mye lenger enn datostemplingen. 
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N O R S K  M A T K U L T U R .  R Å V A R E K U N N S K A P .

MAJONES 

Majones er egentlig en umulighet, en blanding av blant annet vann og 
olje. Vanligvis vil de to skille seg, oljen legger seg oppå vannet. Men eg-
geplommen inneholder et stoff – lecitin – som binder oljen og vannet. 
Hemmeligheten med å lage en god majones er å piske inn oljen litt etter 
litt. Hvis man heller for mye av gangen, «sprekker» majonesen. Hvis det 
skjer, kan du piske sammen en ny eggeplomme i en ren bolle, og tilsette 
den sprukne majonesen i små dråper.

FR A MGANGSMÅTE 

1.  Knekk egget i en bolle og skill plommen fra hviten. Du skal kun bruke 
eggeplommen.

2.  Pisk eggeplommen sammen med sennep, salt og sitronsaft eller eddik. 
3.  Hell i en dråpe olje og pisk inntil oljen har blitt pisket helt inn. 
 Tilsett en og en dråpe til. Etter hvert kan du begynne å tilsette oljen i 

en tynn stråle. Men ikke stress – det skal ta litt tid.
4.  Etter kort tid forandrer massen struktur og blir tykk og  lysegul. Smak!

INGREDIENSER

Til 4 personer 
1 eggeplomme
1 ts dijonsennep
2 ts saft fra sitron eller hvit-
vinseddik
½ ts salt
2 dl nøytral matolje, 
for eksempel solsikkeolje
NB! Olje og egg må ha
samme temperatur – helst 
romtemperatur!

UTSTYRSLISTE
Bolle
Visp
Desilitermål
Spiseskje

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

T IP S 
Tilsetter du 

to hvitløksfedd
 til majonesen, 
får du det som 

kalles aioli!



Livet uten kjøleskap

Økologisk laks
Laks som er merket økologisk vokser opp med bedre plass i mærene enn annen 
oppdrettslaks, og spiser fôr laget av fisk som er fisket på en bærekraftig måte.
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Konservering
Kjøleskapet har bare vært vanlig i norske hjem i 50 år. I gamle dager måtte man bruke andre 
metoder for å gjøre maten holdbar eller konservere den. Konservering sørger for at bakterier 
ikke kan vokse og formere seg. Salt, sukker, varme, kulde og syre kan konservere maten. Vi 
kan også bruke gode bakterier for å fortrenge dem som er sykdomsfremkallende. Eksempler på 
konservert mat er saft, syltetøy, spekeskinke, sylteagurk og yoghurt. 

Det finnes mange måter å konservere mat, men de vanligste i Norge har vært sylting, tørking, 
salting, røyking og syrning. 

SYLTING 
Man koker frukt og bær med sukker, og heller det på varme glass med tett lokk. Kokingen 
dreper bakterier, og det er heller ikke luft til dem. Den store mengden sukker gjør det også 
vanskeligere for bakterier å vokse. Noen typer bær og frukt inneholder et stoff som heter pek-
tin. Pektin gjør syltetøyet naturlig stivt og fint. 

TØRKING  
Tørking er en av verdens eldste måter å konservere på. Bakterier og andre mikroorganismer 
trenger vann. Hvis man fjerner vannet i maten ved hjelp av hjelp av tørr luft og vind stopper 
bakterieveksten, og maten blir veldig holdbar. Spekeskinke og tørrfisk er eksempler på tørket 
mat. 

SALTING
Bakterier tåler ikke for mye salt, og det har vært vanlig å bruke salt til å konservere kjøtt og 
fisk. Salting brukes ofte i kombinasjon med tørking eller røyking, som til klippfisk og speke-
skinke eller røykelaks.

RØYKING
Røyk legger seg som et lokk på maten og holder fluer, insekter og bakterier unna. Røkt mat 
blir som regel saltet først, og ofte også tørket etterpå. 

SYRNING
Ikke alle bakterier er farlige, noen kan også hjelpe oss. Melkesyrebakterier spiser av sukkeret i 
maten og gjør maten sur. De fleste farlige bakterier liker ikke sure miljøer, så maten holder seg 
bedre. Eksempler på syrnet mat er yoghurt, surmelk, rakfisk og spekepølse.
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V E L S M A K E N D E  K O N S E R V E R I N G !

RØKELAKS

Helt siden steinalderen har vi røkt 
laks i Norge. Det å røyke laks var 
en av de vanligste måtene å ta 
vare på den slik at den holdt seg 
lenge, men nå gjør vi det mest 
fordi det smaker godt. 

Vi skiller mellom kaldrøyking og 
varmrøyking. Når vi kaldrøyker, 
forblir fisken rå. Temperaturen 
må være under 29 grader. Når vi 
varmrøyker, ligger temperaturen 
et sted mellom 70 og 80 grader. 
Da blir fisken bakt i tillegg til å få 
det smakfulle røyklaget rundt seg. 
Her skal vi kaldrøyke.

FR A MGANGSMÅTE 

1. Bland salt og sukker. Trekk ut de fiskebeina du kan kjenne med fingrene 
med en pinsett eller knipetang. Skyll fisken, og tørk godt av den.

2. Legg fisken med skinnsiden ned i formen og dekk den med salt- og 
 sukkerblandingen. La saltlaget være tynnere mot halepartiet på fisken, 
 der blir fisken lett for salt. Dekk med plastfolie.
3. La stå i kjøleskapet i 2-3 dager. Jo lenger det står, dess saltere blir det.
4. Når fisken kjennes fast og har en passelig saltsmak, vasker du av alle 
 rester av salt og sukker, og tørker godt av den. 
5. Tenn opp røykeskap/-rom i god tid, slik at det produseres rikelig med røyk. 

Heng inn fisken, og lukk døren. Sjekk stadig at det kommer godt med 
røyk inn i røykekammeret, og etterfyll røykespon hvis nødvendig.

6. Heng fisken i røykskapet etter en krok, eller legg den på en rist. En normal 
lakseside vil trenge minst 2 ½ time i røykeren, kanskje opp til 5 timer. 
Skjær gjerne av smaksprøver underveis for å sjekke om det er passe røyk-
smak. Hold øye med temperaturen, slik at den ikke blir for høy.

INGREDIENSER
1 lakseside med skinn 
200 g salt
50 g sukker



Egg fra fisk

N O R S K  M A T K U L T U R .  S U N N  S K O L E M A T .

T IP S 
Kaviar smaker også 

godt som dipp. Da er 
det best å lage den med 

olivenolje. Dette ligner på 
det man i Hellas kaller 

«taramosalat». Man kan 
lage kaviar av rognen 

til de fleste 
fiskeslag.

FR A MGANGSMÅTE 

1.  Rognen ligger inne i en rognpose. På kokt rogn kan du fjerne denne 
hinnen forsiktig og nøye.

2. Legg rognen på en tallerken og mos den med en gaffel. 
3.  Når rognen er lett most, legg den i en bolle.
4.  Finhakk løken.
5.  Tilsett olje, sitronsaft, finhakket løk og salt i rognen.
6.  Rør godt rundt med en gaffel. Smak til om kaviaren trenger mer salt 

eller sitronsaft.
7.  Oppbevares i en tett boks i kjøleskapet i maks 3-4 dager.

HJEMMELAGET KAVIAR 

Et fast innslag ved mange frokostbord er kaviar. Kaviar, slik vi kjenner det 
fra tube, lages av sukret, saltet og røykt torskerogn. Du kan også lage egen 
kaviar av nykokt, fersk rogn.

Gytemoden torsk som har beitet i Barentshavet kalles skrei. Skrei betyr å 
«skrede» eller «vandre», og viser til at torsken vandrer nedover kysten for 
å gyte. Torsken smaker best i de kaldeste vintermånedene, for eksempel i 
februar.

200 gram kokt torskerogn
3 ss matolje 
2-3 ss sitronsaft
2 ss finhakket løk
½ ts salt 
Eventuelt litt hakket dill

UTSTYRSLISTE
Skjærebrett
Spiseskje
Teskje
Gaffel
Tallerken
Bolle
Kniv

INGREDIENSER
Til 4 pers 
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Grønn, grønnere, grønnest

FR AMGANGSMÅTE 
1. Sett en kjele på komfyren med vann og salt. La det koke opp.
2. Vask grønnkålbladene. Fjern den tykke stilken. 
3. Skjær grønnkålen i tynne strimler og kok den i 6-7 minutter.
4. Avkjøl grønnkålen i rennende kaldt vann etter at den er kokt.
5. Skrell hvitløken og riv parmesanen.
6. Rasp skallet av sitronen. Det er det gule skallet, ikke det hvite, 
 du skal bruke. Legg til side.
7. Press saften ut av sitronen.
8. Ha grønnkål, olje, hvitløk, ost og sitronsaft i et litermål og kjør det til 
 en saus med en stavmikser.
9. Smak til med salt og pepper, og rør inn sitronskallet.

GRØNNKÅLPESTO

Ordet pesto kommer av pestare, som betyr å knuse eller banke på italiensk. Den mest kjente pestoen 
er laget av basilikum, og parmesan (eller saumelksosten pecorino), pinjekjerner og olivenolje, men 
man kan lage pesto av nesten hva som helst. Vi lager vår variant med vinterens hardhaus, grønnkål. 
Vi har også i gresskarkjerner, parmesan og både skallet og saften fra en sitron. Middagen er ferdig i en 
fei med pesto i kjøleskapet. Rør pesto inn i nykokt pasta og riv over parmesan. Enkelt og godt. Får du 
ikke tak i grønnkål, kan du bruke spinat eller persille (som man ikke behøver å koke). 

INGREDIENSER
Gir 2 dl pesto
1 liter vann
1 ts salt
100 g grønnkålblader
1 fedd hvitløk
2 ss gresskarkjerner
2 ss revet parmesan
1 dl matolje
Pepper
Skall og saft fra ½ sitron

UTSTYRSLISTE
Gryte
Dørslag
Litermål
Skjærefjøl til grønnsaker
Kniv
Stavmikser
Rivjern
Teskje
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Mere grønt!
Det er bra for miljøet at vi øker andelen frukt og grønt i kostholdet vårt.

T IP S 

Grønnkålpesto 
er knallgodt på 

brødskiven, som 
dipp og til 
pastaen.



N O R S K  M A T K U L T U R .  S U N N  S K O L E M A T .

Matpakken – typisk norsk
Norge er et av ganske få land i den rike delen av verden hvor man ikke serverer 
skolemat til alle elevene. I mange land får elevene minst ett måltid – ofte varm mat 
– om dagen. Det fine med å få maten servert, er at man samles til et måltid. Det 
uheldige er at maten ikke alltid er god eller næringsrik.

Alle norske skolebarn skal ha med seg sin egen skolemat. Det som er fint med det 
er at du selv kan være med og bestemme hva du skal ha i matpakken. Alle barn kan 
lage sin egen matpakke. Spør gjerne om hjelp, men vis at du kan og vil!

En av de praktiske prøvene denne uken er at du skal lage din egen matpakke. Du 
skal gjøre den så spennende og variert som mulig. Du kan sammenligne med ven-
nene dine og utveksle idéer, så kan dere lage bedre og bedre matpakker. På den 
måten kan dere være med på å endre den norske matpakkekulturen slik at den blir 
sunnere og mer variert.

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

MATPAKKENS 
TRE BUD: 

Matpakken skal 
være god

Matpakken skal 
være sunn

Matpakken skal 
være fersk

Påfyll av energi38
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O P P G A V E S I D E

Smør matpakken din selv!
Du skal lage en sunn og god matpakke og ha med deg på skolen i morgen.
Du skal også svare på oppgavene under. Skriv svarene i stikkordsform.

OPPGAVE  1 

Hva har du med deg som matpakke? Hvilke råvarer brukte du?

OPPGAVE  2
Hvilke næringsstoffer får du fra matpakken din? 
Raske eller langsomme karbohydrater, animalske eller 
vegetabilske proteiner, mettet eller umettet fett? 

TIPS
Noen tips om hvordan du kan lage en god matpakke:

1. Planlegg hva du vil ha i matpakken. 

2. Matpakken skal holde deg mett lenge, så husk at
 langsomme karbohydrater er det lureste å spise.

3. Mye kan brukes som matboks. En iskremboks, 
 yoghurtbeger eller annen emballasje.

4. Bruk heftet du har fått som inspirasjon! 
 Spør de voksne hjemme eller gå på nett  
 og let etter gode tips og råd.

5. Middagsrester i matpakken er godt. 
 Unngå å kaste mat!

TIPS! 
Er du lei av

 brødskiver?  Hva med 
en salat, grove lomper, 

tortillas eller en 
fullkornspastasalat 

istedenfor? 

TIPS! 
Lag en 

smoothie og ha 
den på en termos. 

Så holder den 
seg kald.



Geitmyra matkultursenter for barn er en alminnelig stiftelse, uten kommersiell målsetting. 

Vårt mål er å spre kunnskap og matglede. Med oss i dette arbeidet har vi gode samarbeidspart-

nere, både offentlige og private aktører. Vi takker derfor disse aktørene fordi de er med på å 

muliggjøre undervisningen på Geitmyras matkultursenter for barn.
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