
Frankrike / France
På veien tilbake til Eurasia stopper vi innom Frankrike! 
Franske Sabine er en av kursholderne våre. Mannen hen-
nes er en av Tamara’s tidligere kolleger, og nå har  
de tatt opp igjen kontakten via maten.

 I Frankrike er jule- og nyttårsfeiringen to ganske forskjel-
lige ting. Jul er tid for kos, for familieselskaper hjemme 
med fokus på fellesskap og sammenkomster, mens nyttår 
er tid for vennefester.
 
I tråd med tradisjonen samler familiemedlemmene (barn, 
foreldre, besteforeldre, onkler og tanter) seg om et herlig 
og forseggjort måltid – julaften for noen, og  
1. juledags formiddag for andre. Julaften går mange til 
kveldsmesse i kirken og 1. juledag til morgenmesse. 

I kirken er barna som regel med å sette opp julespill og 
julekrybbe. 1. juledag morgen gleder barna seg til å få 
gavene som «Le Père Noël» (Julenissen) har lagt under 
juletreet. Julemiddagen består av god mat og drikke: 
«foie gras», røkt laks, østers, kalkun eller annen ovns-
stekt fugl servert med kastanjer og grønnsaker, salat og 
et utvalg oster. Til dessert spiser man gjerne «julekubbe» 
etterfulgt av sjokolade og andre søtsaker. Glassene fylles 
med champagne og vin. Hver region har imidlertid 
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Varme hilsener fra Tamara
Much love, Tamara

Grunnlegger, eier og daglig leder i SocialCooking.no AS
Founder, owner and General Manager at SocialCooking.no AS

Det er en stor glede å ønske velkommen til tredje utgave 
av magasinet vårt. Jeg vil også rette en stor takk til alle 
som gjør dette mulig – lesere, kursholdere og sponsorer!

Denne utgaven handler om vår og sommer – naturens 
oppvåkning og ferietid. For hver dag som går blir det lyse-
re, solen kommer frem og folk blir mer glade og fornøyde. 
Dette er tiden for å være ute så mye som mulig, hygge seg 
med venner og grille, gå tur og reise. Festivalsesongen 
starter allerede i april med Stavanger Vinfest (vinfestival). 
Hakk i hæl kommer Maijazz og Comedy Box-festivalen i 
mai, Musikkfest og Mablis i juni, etterfulgt av Gladmat og 
Den Spiselige Byfesten i juli. Min personlige favoritt er na-
turlig nok Internasjonale Kammermusikkfestival i august. 
Mesteparten av disse festivalene drives av frivillige, så det 
er bare å sjekke programmene, bli med de andre entusi-
astene og kose deg!

Magasinet denne gangen er fullt av oppskrifter for barn 
og voksne, for kjøttelskere og veganere, for store fester og 
intime kosekvelder hjemme. Kokkene i SocialCooking.no 
deler generøst oppskriftene sine med dere, så jeg håper 
dere vil prøve dem. Gatemat blir mer og mer trendy, og vi 
håper at Stavanger snart får mer å tilby på dette området. 
I mellomtiden kan du prøve oppskriftene våre hjemme og 
la de eksotiske duftene spre seg i kjøkkenet eller ut i ha-
gen. Hvis du trenger mer inspirasjon, er det bare å bli med 
på kurs eller finne flere oppskrifter på nettsiden vår. 

God leselyst!

It gives me great pleasure to welcome you to the third 
edition of our magazine. And a big thank you to everyone 
who makes it happen – our readers, teachers, course par-
ticipants and sponsors!

This edition will cover spring and summer – nature’s awa-
kening and the holiday season. As every day passes there 
is more light, more sun, more joy and happiness. These are 
days when we want to be outdoors as much as possible, 
sharing time off with our friends and families just grilling, 
chilling, hiking or travelling. The festival season starts as 
early as April with the Stavanger Vinfest (wine festival). 
Hot on its heels comes Maijazz and the Comedy Box  
Festival in May, Musikkfest and Mablis in June, followed 
by the Gladmat and Spiselige Byfest in July. Of course, 
my own personal favourite is the Stavanger International 
Chamber Music Festival in August. Most of these festivals 
are run by volunteers, so check the programmes, get in-
volved with all the other enthusiasts and enjoy!

This magazine is full of recipes for kids and grown-ups, for 
meat lovers and vegans, for big parties and those intima-
te, stay-at-home evenings. Our cooks at SocialCooking.no 
have been kind enough to share their recipes, so I hope 
you will enjoy trying them out. Street food is now beco-
ming very trendy, and we hope that Stavanger will soon 
have more to offer. In the meantime you can try our reci-
pes at home and fill your kitchen or backyard with exotic 
aromas. If you need more inspiration, come along to our 
kitchen or visit our website for more exciting recipes. 

Enjoy your reading!

Velkommen / Welcome

Følg oss på www.socialcooking.no, Facebook og Instagram, eller abonner på nyhetsbrevet vårt. Har du lyst til å ta en prat over  

en kopp kaffe, er det bare å ringe meg eller sende en e-post. 

Follow us on www.socialcooking.no, Facebook or Instagram, or subscribe to our weekly newsletter. If you want to share some  

thoughts over a cup of coffee, just call me or send me an e-mail.
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Rå mat / Rawfood
Raw food har blitt en av de største trendene i matverde-
nen de siste årene og tar nå også Norge med storm.  
Å spise rå mat er ikke bare en diett. For de fleste blir det 
en livsstil som både gir energi og fremmer helsen. Maten 
skal ikke varmebehandles over 40 grader. Dette gjør man 
for å beskytte næringsstoffene og enzymene i råvarene. 
Men du trenger ikke å følge ideen 100 % for å oppnå hel-
segevinst – hvis du klarer å øke mengden av ukokt frukt 
og grønnsaker med bare 20 %, kan du oppnå mye. 
Som Integrative Nutrion helsecoach jobber jeg med kli-
entene mine på en helhetlig måte. Kroppen er bestandig i 
forandring og følger ikke bare dagsrytmen, men også års-
tidene. Nå når sommeren nærmer seg med stormskritt, er 
de fleste mer mottagelige for både fersk frukt og deilige 
salater. Hvis vi lytter til kroppen vår, hører vi kanskje at 
mat som kjøler ned – det vil si ikke har blitt kokt – er det 
vi trenger mer av i den varme årstiden for å føle oss på 
topp. Men det er ikke bare salater som kan friste. Deilige 
kombinasjoner av forskjellige grønnsaker med dipps laget 
av avocado og nøtter, gazpacho, nøtteoster og smoothies, 
er bare noen av mulighetene du har ved å inkludere mer 
rå mat i hverdagen. 

www.matmagi.no
Se oppskrifter fra Johanna på side 64

Raw food has become one of the biggest trends in the 
food world over the last few years, and is now taking 
Norway by storm. Eating raw food is not just about diet. 
For most people, it becomes a lifestyle that gives them 
energy and improves their health. Food should not be 
heated to more than 40 degrees. This is to protect the 
nutrients and enzymes in the ingredients. But you don’t 
need to go the whole hog to achieve the health benefits 
– if you can increase the amount of uncooked fruit and 
vegetables in your diet by just 20%, you can achieve a lot. 
As an Integrative Nutrition health coach, I look at the 
big picture when I work with my clients. The body is in a 
constant process of change. It doesn’t just follow a daily 
rhythm, but also a seasonal rhythm. Now that summer is 
soon upon us, most of us are more receptive to the idea of 
fresh fruits and tasty salads. If we listen to our bodies, we 
might hear them tell us that food which cools us down – 
meaning food that hasn’t been cooked – is what we need 
more of in the warmer seasons if we want to feel good.
But salads aren’t the only foods that can be appealing. 
Delicious combinations of varied ingredients with dips 
made from avocado and nuts, gazpacho, nut cheeses and 
smoothies, are only some of the options available if you 
want to include more raw food in your diet. Here is one of 
my favourite recipes from my food blog www.matmagi.no:

www.matmagi.no 
Find recipes from Johanna on page 64

Vinterferien er lagt bak oss, og nå gleder vi oss til sommeren. Vi får lyst til å begynne «et nytt liv», trene mer og tenke 
mer positivt. Men hvordan klarer vi det? Hvem bør vi høre på, og hvor finner vi motivasjon? I SocialCooking.no kjenner 
vi en del mennesker som kan være med å hjelpe, så les videre og ta kontakt med en av dem hvis du trenger flere råd.

Get ready for the summer!

Gjør deg klar til sommeren!
With the winter holidays behind us, our thoughts turn to summer. We want to start a “new” life, eat better, train more and 

think more positively. But how can we achieve all this? Who should we listen to and where can we find the motivation?  
At SocialCooking.no we know some people who want to help you, so keep reading and get in touch with them  

if you need some more advice.
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Jeg kan huske at jeg bestod eksamen i personlig trening 
med glans – og i ernæring fikk jeg en av de beste karakte-
rene jeg hadde fått noen gang i løpet av studietiden. I en 
av case-studiene jeg gjorde om ernæring så jeg nærmere 
på hvordan det var å kutte ut hvert gram fett fra kosthol-
det til de frivillige deltakerne. ”Se her”, sa jeg – ”nå kom-
mer du til å gå ned i vekt!” 

Kunnskapen min var basert på det jeg hadde fått over-
levert fra ”kostholdsgudene”. Lite visste jeg at jeg foret 
deltakerne med fettreduserte produkter som var fulle av 
sukker – påvirket som jeg var av reklamekampanjer som 
kunne få enhver til å tro at disse matvarene var en hjelp 
på veien mot et perfekt liv. Det var for 7 år siden. Min ster-
ke interesse for diabetes gjorde at jeg begynte å utforske 
årsakene til type 2 diabetes, og gjennombruddet kom da 
jeg leste en artikkel som sammenlignet studiene til John 
Yudkin og Ancel Keys.

Yudkin, som har skrevet ”Pure White and Deadly”, analy-
serte kosthold og hjertesykdom i forskjellige land i året 
1952. Analysen gav ingen bevis for at den totale fettmeng-
den var direkte årsak til hjertesykdom. Selv mente han at 
sukker, hovedsakelig fruktose, var årsaken til hjertesyk-
dom, overvekt og visse typer kreft.

Keys svarte med ”The Seven Countries Study” tidlig på 
70-tallet. Ifølge hans funn spiste amerikanerne mest 
fett og hadde høyest forekomst av hjertesykdom, mens 
japanerne spiste minst fett og hadde lavest dødelighet på 
grunn av hjertesykdom. Dermed konkluderte han med at 
et fettrikt kosthold henger sammen med hjertesykdom. 
Det var imidlertid mange andre faktorer i studien som 
ikke ble tatt i betraktning, og etter å ha sammenholdt  
data fra alle 22 land som var med i studien, kunne han 
ikke vise til noen sammenheng mellom et fettrikt kosthold 
og hjertesykdom. 

Vi hører stadig motstridende og kontroversielle argu-
menter fra matprodusenter, bønder, legemiddelfirma og 
politikere. Keys ”seier” i debatten om fettredusert kost 
har formet matindustriens kampanjer i årevis. Til tross for 
kulturen med fettredusert kost, har forekomsten av hjerte-
sykdommer, fedme og kreft økt over hele verden. 

Som en følge av dette er legestanden under konstant 
press for å håndtere livsstilssykdommer. Jeg blir opprørt 
over å se hvordan de som er satt til å styre og lage lover 
synes å fokusere mer på å finne en kur enn på forebyg-
ging, og hvordan dette utsetter vanlige folk for unødvendig 
helserisiko. Man har skapt en ”pillekultur” der folk ikke tar 
vare på seg selv før de trenger medisinsk hjelp. Og lege-
middelfirmaene håver inn stadig mer etter hvert som folks 
livskvalitet reduseres. 

Jeg har lært at det du gir kroppen din av drivstoff er like 
viktig, og at små endringer i livsstil kan gi stor helsege-
vinst. DA jeg oppdaget at det er OK å kjøpe fettrike pro-
dukter, revolusjonerte det undervisningen min og  
opplegget jeg laget for kundene mine. Nå hjelper jeg dem 
med å finne den riktige balansen i kostholdet og hvordan 
de kan unngå produkter som er skjulte sukkerbomber.
Så hvis du trenger hjelp til å komme ut av gamle vaner  
og mønstre, kontakt Personlig Trener Service.

Bethany Shaw, personlig trener og innehaver av Personlig 
Trener Service

www.ptservice.no 
post@ptservice.no 
+47 93236265

Du finner oss midt i Stavanger, i bygget til Stavanger 
Sentrum Postkontor

Fett gjør deg ikke feit
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I can remember passing my personal training qualifica-
tion with flying colours – my nutritional module being one 
of my highest grades on the course. One of the nutritional 
case studies that I undertook was how to cut out every 
shred of fat from my volunteers’ nutrition programme, 
‘Here’ I said, ‘this will help you lose weight!’ 
My knowledge was based on what had been passed down 
from the ‘Gods’. Little did I know that I was loading them 
with low fat products filled with sugar – listening to mar-
keting campaigns that could fool anyone into believing 
that these foods would help them get closer to a perfect 
life.  That was 7 years ago. It was only when my passion 
for diabetes led me to research into type 2 diabetes and 
why it exists. My biggest breakthrough came after read-
ing an article comparing the studies of John Yudkin and 
Ancel Keys.

Yudkin, the author of ‘Pure White and Deadly’, analysed 
diets and heart disease in various countries in 1952. His 
analysis produced no evidence for the view that total fat 
was the direct cause of heart disease. He believed that 
sugar, mainly fructose, was the cause of heart disease, 
obesity and some forms of cancer.

Keys responded with ‘The Seven Countries Study’ in the 
early 1970s. According to his results, Americans ate the 
most fat and had the highest rates of heart disease, while 
the Japanese ate the least amount of fat and had the 
lowest mortality rates from heart disease. He therefore 
concluded that high fat diets are related to heart disease. 
However, there were many other factors in the study that 
were not considered, and after combining the data from 
all 22 countries involved in his studies he could show no 
correlation between high fat diets and heart disease. 

We hear many conflicting and controversial arguments 
from the food manufacturers, farmers, pharmaceutical 
companies and politicians. Keys “victory” in the low fat 
debate has shaped food industry campaigns for years. 
Despite the culture of low fat diets, the number of cases  
of heart disease, obesity and cancer has risen globally. 
 
The consequence is that medical professionals are under 
increasing pressure to deal with man-made diseases. It 
upsets me to see that the people voted into power and 
who create the laws appear to focus more on cure than 
prevention, and that this is exposing the general public 
to unnecessary dangers. It creates a ‘tablet cure culture’, 
where people neglect themselves until medical help is 
required. And this is where the pharmaceutical companies 
cash in as people’s quality of life is drastically reduced. 

I have learned that what you use to fuel your body is just 
as important and how little changes to your lifestyle can 
have significant effects. My discovery that it’s okay to 
pick up a fatty product revolutionised my teaching and 
the plans I develop with my clients. I help them to find the 
correct balance in what they eat and how to avoid pro-
ducts containing hidden sugars. So if you’re stuck in a rut, 
please contact Personlig Trener Service

Bethany Shaw, Personal trainer and owner of Personlig 
Trener Service 

www.ptservice.no
post@ptservice.no
+47 93236265

You’ll find us in the centre of Stavanger in the main post 
office building.

Fat doesn´t make You Fat

The discovery that it’s ok to pick up a fatty product revolutionised 
my teaching. Now I am helping my clients to find out the correct 
balance of what you eat, as well as avoiding products containing 
hidden sugars.

DA jeg oppdaget at det er OK å spise fettrike produkter,  
revolusjonerte det undervisningen min. Nå hjelper jeg kundene 
mine med å finne den riktige balansen i kostholdet og hvordan
de kan unngå produkter som er skjulte sukkerbomber.

”
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Mer enn mat — hvorfor familiemiddagen er viktig
Selv om en felles middag i gjennomsnitt ikke varer mer 
enn tjue minutter, er det en hel masse som skjer i løpet av 
den korte tiden. Det å sitte sammen rundt middagsbordet 
er en av de få mulighetene man har i løpet av dagen til å 
dele opplevelser og føle tilhørighet. De fleste foreldre er 
enige om at barnas ve og vel er førsteprioritet. Så hvor-
for undergraver vi som foreldre dette? Hvorfor har vi det 
nesten alltid for travelt til å sitte ned og nyte et måltid 
sammen med familien? Og hvorfor fyller vi ungenes  
kalender med så mange aktiviteter at det ikke bare blir 
vanskelig, men noen ganger umulig å spise sammen?

Nyere forskning forteller oss at det er gode grunner  
til å endre disse usunne vanene. Studier viser at regel- 
messige og meningsfylte måltider kan ha en rekke fysiske  
og psykiske fordeler for familien som helhet. 

Dersom du er en av dem som pleier å spise middag med 
familien, trenger du kanskje ikke ytterligere overbevisning. 
Men noen ganger kan forskningsresultater gi oss det lille 
ekstra puffet vi trenger for å endre atferden vår.

FAMILIEMÅLTIDER ER GODT FOR KROPPEN
Barn får i seg mer frukt, grønnsaker, vitaminer og mikro-
næringsstoffer og mindre fritert mat og sukkerholdige 
drikker når de spiser med familien hjemme i stedet for å 
spise ute. En nylig studie av matvaner i hjemmet viste at 
hjemmelagde måltider inneholder mindre kalorier enn 
hurtigmat eller restaurantmat, også når den som lager 
maten ikke er spesielt kaloribevisst. Videre viser forsk- 
ningen at disse fordelene også gjelder på lang sikt. Hjem-
melaget mat bidrar ikke bare til å redusere forekomsten 
av overvekt hos barn – de barna som er vant med å spise
felles middag hjemme tar også sunnere matvalg og har
bedre internaliserte matvaner som voksne. Ikke over-
raskende har disse barna mindre sannsynlighet for å bli 
overvektige som voksne. 

FAMILIEMÅLTIDER ER GODT FOR SJELEN 
Men det handler ikke bare om maten. Det viktigste er 
det som skjer rundt bordet. Middagsbordet kan fungere 
som et sted der familien samles og forenes.  Forskning 
viser at når familier spiser middag sammen, opplever de 
at humør og stemning får et løft og stressnivået synker. 
Det å sitte ned sammen rundt middagsbordet er spesielt 
viktig for tenåringer. De sier at middagen er den viktig-
ste tiden på dagen – da kan de prate og ”koble seg på” 
familien. Tenåringer som spiser sammen med familien har 
også et sterkere og mer positivt forhold til både foreldre 
og søsken. I tillegg til følelsen av fellesskap og tilhørighet, 
viser mange studier andre positive virkninger knyttet til 
familiemåltidet. Blant annet ser man en redusert fore-
komst av høyrisiko-atferd, som røyking, bruk av rusmidler, 
spiseforstyrrelser og alkoholmisbruk, mindre forekomst 
av depresjon samt motstandsdyktighet overfor stressopp-
levelser, som for eksempel mobbing. Generelt kan man si 
at forskningen viser at felles måltider bidrar til å styrke  
forholdet mellom familiemedlemmene, og at sosialt felles-
skap fremmer den fysiske og psykiske helsen.

Det betyr ikke at du må stå i timevis på kjøkkenet eller  
begynne å kjøpe økologisk mat for å oppnå disse fordele-
ne. Oppskriften er ganske enkel. Ha felles middag tre eller 
fire ganger i uken. Fokuser på varme og positiv kommuni-
kasjon – og du vil oppleve at måltidene blir viktige sam-
lingspunkt som gjør godt for hele familien. Selv om dette 
for så vidt er noe vi visste fra før av, er det selvfølgelig 
greit å få det bekreftet fra vitenskapelig hold!

Nicola McCaffrey
www.nicolamccaffrey.com

Oppskriften er ganske enkel. Ha felles middag tre eller fire ganger 
i uken. Fokuser på varme og positiv kommunikasjon – og du vil 
oppleve at måltidene blir viktige samlingspunkt som gjør godt 
for hele familien.

”
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Beyond nutrition — the benefits of family meals
Although they last less than twenty minutes on average, 
a lot gets packed into family mealtimes. Sitting together 
around the dinner table is one of the few daily rituals 
that provide a regular opportunity to connect with family 
members and share meaningful experiences and a sense 
of belonging. The majority of parents would agree that 
their first priority is their children’s well being. So why 
do we as parents undermine this intention? Why are we 
almost always too busy to sit down and share a meal with 
our families? And why do we fill our children’s diaries with 
so many activities that it becomes not only difficult, but 
sometimes even impossible, to share a meal together?

Recent research offers powerful incentives for us to 
change these unhealthy habits. Studies indicate that 
regular and meaningful meals taken together can result 
in innumerable physical and psychological benefits to the 
whole family. 

If you already sit down regularly as a family for your eve-
ning meal, you may not need any more convincing. But 
sometimes reading research results can give us the extra 
nudge we need to change our behaviour.

FAMILY MEALTIMES ARE GOOD FOR THE BODY
Children tend to eat more fruit, vegetables, vitamins and 
micronutrients, as well as fewer fried foods and sugary 
drinks at family meals than they do when they eat out. A 
recent study into home-cooking showed that compared 
with fast food or restaurant meals, home-cooked meals 
tend to be lower in calories, even when the person prepa-
ring the meal isn’t counting them. Furthermore, research 
suggests that these benefits are far from short-lived. Not 
only do home-cooked meals result in lower childhood 
obesity rates today, but those children who grew up 
around the dinner table also tend to make better food
choices and have healthier internalised eating habits as 
adults. Not surprisingly, these children are typically less 
likely to become overweight as adults.  

FAMILY MEALTIMES ARE GOOD FOR THE MIND 
But it isn’t just about the food. The key is what happens 
around the table. The dinner table can act as a place to 
unify the family community. Research suggests that when 
families have dinner together, they experience a boost 
in positive mood and a decrease in stress levels. Sitting 
down together around the dinner table is particularly  
important for teenagers, who report that dinner is main 
time of the day when they talk and connect with their 
families. Teenagers who eat meals with the family also 
report having stronger and more positive relationships 
with their parents and siblings. As well as the feeling of 
connectedness and belonging, there are very many stu-
dies showing other positive associations with the family 
meal. These include a lowering of many high risk behavi-
ours such as smoking, drug-taking, eating disorders and 
alcohol consumption, lower rates of depression, as well as 
resilience against stressful experiences such as bullying. 
Overall, research clearly demonstrates that shared meal-
times help cement relationships, and that social connec-
tedness promotes improved physical and psychological 
health.

None of these benefits mean that you have to spend 
hours in the kitchen or start shopping for organic foods. 
The recipe for success is simple and straightforward. Just 
try sitting down to dinner together as a family three or 
four times a week. By focusing on warmth and positive 
communication, there is a good chance that these meals 
will benefit the whole family. While at some level we pro-
bably all knew this, the science supporting our intuition is, 
as it were, the icing on the cake!

Nicola McCaffrey
www.nicolamccaffrey.com

The recipe for success is simple and straightforward. Just try 
sitting down to dinner together as a family three or four times a 
week. By focusing on warmth and positive communication, there 
is a good chance that these meals will benefit the whole family.

”
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Oikos er en økologisk interesseorganisasjon for alle som 
er opptatt av økologi i bred forstand. Hovedfokuset er 
på produksjon, bearbeiding og markedsføring av økolo-
gisk mat. Medlemmene i Oikos består først og fremst av 
forbrukere og produsenter, men også virksomheter som 
skoler, grossister og bearbeidingsvirksomheter kan være 
medlemmer.

Oikos er organisert over hele landet med lokal-, fylkes- 
og regionlag, og alle er tilknyttet paraplyorganisasjonen 
Oikos Norge, som har hovedkontor i Oslo.

I Rogaland er det Oikos Rogaland som organiserer det 
økologiske arbeidet. Fylkeslaget har ca. 350 medlemmer. 
Styret er sammensatt av folk fra både sør- og nordfylket. 
Vi har nylig hatt årsmøte, og styret arbeider for tiden med 
årets aktivitetsplan.

Aktivitetsplanen omfatter uformelle Ø-kvelder med besøk 
hos økologiske bønder, filmfremvisning, deltakelse på by-
fest og øko-uke i september, bare for å nevne noe. Følg 
med på facebooksiden vår «økologisk Rogaland», her  
annonseres arrangementer, og du kan komme i kontakt 
med styret og sekretær.

Et medlemskap i Oikos koster 1 kr per dag. Medlemmene 
er viktige – en organisasjon som arbeider politisk veier 
sin betydning i antall medlemmer. Treff oss rundt omkring 
i sommer og bli medlem på et av arrangementene våre, 
eller kontakt oss via facebook og forhør deg om medlem-
skap.

Ha en god sommer og nyt økologien!  

Bjarne Kvist Hansen

Oikos – økologiske Norge

Hvis du er opptatt av din egen og familiens helse, er du kanskje allerede medlem av Oikos  
og vet alt om lokale bønder og produsenter av økologisk mat. Hvis ikke, kan vi gi deg mer  
informasjon! Vi tok en tur til Klepp for å snakke med Jarle Rossavik og Dagfinn Hauge fra  
Norganic. Deretter var vi innom Ullandhaug økologiske gård for å få tips fra Bjarne Kvist  
Hansen, leder i Oikos Rogaland. Han viste oss rundt i butikken ”Økologiske dagligvarer”  

og ”Safteriet”, som produserer økologisk juice og syltetøy.
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Oikos – Organic Norway

If you care about your own and your family’s health, you might already be a member of Oikos 
and know all about local farmers and organic food producers. If not, we’ll help you find out more! 

We took a trip out to Klepp to chat with Jarle Rossavik and Dagfinn Hauge from Norganic, and 
then stopped off at the Ullandhaug organic farm to get some tips from Bjarne Kvist Hansen who 

is Chair of the Oikos organisation. He gave us a brief tour of the organic grocery store ”Økolo-

giske Dagligvarer” and the organic juice making plant ”Safteriet” at Ullandhaug.

Oikos is a special interest organisation for all those in- 
volved with ecology in its broadest sense. The organ-
isation’s main focus is on the production, processing and 
marketing of organic food. Oikos’ members are primarily 
consumers and producers, but we also welcome organi-
sations such as schools, wholesalers and food processing 
companies.

Oikos is a nationwide organisation with local, county and 
regional groups, all of which are linked to the umbrella 
organisation Oikos Norge, which has its head office in 
Oslo.

In Rogaland, Oikos’ work is carried out by Oikos Rogaland, 
which has about 350 members. The Board is comprised of 
members from both northern and southern Rogaland. We 
have recently held our Annual General Meeting, and the 
Board is currently working to complete our 2016 events 
programme.

The programme will include informal ”Organic evenings” 
with visits from organic farmers and film shows. Among 
others, Oikos will be participating at Den spiselige byfest 
and ØKOUKA (eco-week) food festivals in Stavanger in 
September. Follow us on Facebook at Økologisk Rogaland. 
Here you can find out all about our events programme, 
and contact details for the Board and Secretary.

A membership subscription to Oikos costs 1 krone per 
day. Our members are important to us. An organisation 
that works in the political arena regards its membership 
numbers as a measure of its influence. So why not come 
and visit us and become a member at one of our events 
this summer. You can find out more about membership by 
contacting us via Facebook.

Have a great eco-summer! 

Bjarne Kvist Hansen
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Photo: Dagfinn Hauge, Jarle Rossavik og Atle Eilif Espedal

Side opp og side ned, fylt med økologiske produkter.  
I den nystartede nettbutikken Økoland.no finner du varer 
fra hele verden.

Nå behøver du ikke lete deg gjennom hele dagligvarebu-
tikken etter økologiske produkter.  Økoland.no gjør det lett 
for deg å finne det du trenger.

Daglig leder i Norganic, Jarle Rossavik, viser stolt fram 
det store lageret på Klepp, fullt av økologiske produkter.

- I 15 år har vi kjørt ut varer til bakerier, storkjøkken, insti-
tusjoner, dagligvare- og helsekostbutikker over hele lan-
det. Nå har vi lagt alt til rette for at den bevisste, private 
forbruker også kan plukke direkte fra det rike utvalget 
vårt, forteller Rossavik ivrig.

Grunnen til at de startet nettbutikken var at de ofte fikk 
spørsmål fra private forbrukere om hvor man kunne kjøpe 
varene deres. Det var det vanskelig å svare på, siden be-
driftskundene som regel kun tok inn deler av vareutvalget. 
Derfor vokste det fram et behov for å lage en nettbutikk 
der en kunne finne hele utvalget til Norganic.

- Hvordan har responsen vært?

- De tilbakemeldingen vi har fått er veldig positive. Men vi 
er ennå i startgropa og har en stor jobb å gjøre med å for-
telle kundene der ute at vi finnes, sier Rossavik.

GODE TILBUD
I nettbutikken florerer det av gode tilbud. Noen varer er 
nedsatt over 50 %. Så her er det til og med mulig å gjøre 
et økologisk kupp.

- Vanlige dagligvarebutikker gir som regel ikke rabatt 
på økologiske varer. De velger heller å la varene gå ut på 
dato, for så å kaste dem. Vi har en annen politikk på dette 
området, forteller Rossavik.

Produkter som er glutenfrie eller veganske er etterspurt 
for tiden. Disse finner du mange gode alternativer av i 
nettbutikken. 

- Økologiske produkter kjennetegnes som regel av at 
kvaliteten er høyere. Derfor bør du ikke bare sammenligne 
prisen med de rimeligste varene i dagligvarebutikken. 
Dersom du ser på innholdet, vil du oppleve at forskjellen 
kan være stor, påpeker Rossavik.

Han synes det er utrolig at vi i Norge ligger så langt etter 
våre naboland når det gjelder kjøp av økologiske produk-
ter. 

- Men etter hvert vil vi også oppdage at det vi spiser har 
stor betydning for helsen vår. Det er 
jeg sikker på, sier han.

Facebook-side: Økoland – Norge

Nettsted: økoland.no

Satser friskt på økologisk nettbutikk
Tekst: Dagfinn Hauge
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Page after page of great organic products. In the new 
online shop Økoland.no, you can find products from all 
over the world.  
 
You no longer have to search for organic products in the 
obscure corners of your local grocery store. Økoland.no 
makes it easy for you to find what you need.

Managing Director at Norganic, Jarle Rossavik, proudly 
shows us the huge warehouse at Klepp, which is full of 
organic products.

”We’ve been delivering goods to bakeries, caterers, insti-
tutions, groceries and health food shops all over Norway 
for 15 years. Now we’ve opened our online shop, and made 
our huge product range available to health-conscious pri-
vate consumers too”, explains Rossavik enthusiastically.

The reason they started the online shop was because 
they were so often asked by private consumers where 
they could buy their products. It was hard to answer that 
question, because their corporate customers generally 
only received a portion of the product range. So they 
realised that there was a need for an online shop where 
people could find Norganic’s entire product range.

”What has the response been like?”

”The feedback so far has been extremely positive. But 
we’re still in the early stages and it’ll be a huge job getting 
all the customers out there to find out where we are”, says 
Rossavik.

GREAT OFFERS
The online shop is bursting with great offers. Some pro-
ducts are reduced by over 50%. So this is a great place to 
buy organic and save money at the same time.

”Normal grocery stores don’t generally give any discount 
on organic products. They would rather let them go out 
of date and throw them away. But we have a different 
policy”, explains Rossavik.

Products which are gluten-free or vegan are very much 
in demand at the moment. There’s a range of excellent 
alternatives in the online shop. 

”Organic products are generally associated with a higher 
quality. This means that you shouldn’t compare the prices 
with the cheapest products in your local grocery store. 
If you look at what the products contain, you’ll see that 
there’s often a huge difference”, Rossavik points out.

He thinks it’s incredible that Norway is so far behind its 
neighbouring countries when it comes to sales of organic 
products. 

”But we will gradually also discover that what we eat has 
a huge impact on our health. I’m sure of that”, he says.

Facebook page: Økoland – Norge

Website: økoland.no

Healthy is the priority in this organic shop
Text: Dagfinn Hauge
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Ett år har gått siden mitt første kurs hos Social Cooking. 
Vi lagde tre retter med søtpotet på Mess&Order. Jeg gruet 
meg veldig, og for å gjøre det verre for meg selv var jeg 
skikkelig sent ute til kurset. Vi satte i gang, tok litt bilder, 
laget litt mat, Tamara holdt en quiz, vi spiste, vasket opp 
og gikk hjem. Jeg tok en dusj, fant fram PC-en, og så 
ramlet den ene taggen etter den andre inn på Facebook. 
Likes, koselige kommentarer, venneforespørsler – og til 
slutt en e-post fra Social Cooking om når jeg ville ha 
neste kurs. 

Deretter har det gått slag i slag. 2–3–4 kurs i måneden. 
De kommer alltid litt ubeleilig, jeg blir sittende til langt på 
natt for å få klar oppskrifter og handleliste, jeg skulle hver 
gang ønske at jeg kunne komme tidligere til kjøkkenet for 
forberedelser. Litt sånn at vi starter på minus hver gang. 
Men så begynner vi. Deltagerne har gledet seg, og det 
smitter. 

De synes alltid det er så kjekt og spennende. De tar initia-
tiv, hjelper hverandre, skriver notater og improviserer der 
det trengs. Så tar de bilder av hverandre, små snapvideoer 
som viser hvor kjekt vi har det på kurs. Og så liker de 
alltid maten så godt! 

Det er utrolig hvor lett det er å bli kjent med folk over gry-
ter og rivjern, og når vi samles langs langbordet etterpå 
så snakker vi sammen som om vi var gamle kjente. Når 
kvelden er slutt er jeg høy på livet og kan ikke vente med 
å booke neste kurs med Tamara…. «vi klarer flere enn du 
har satt opp, lett!» 

Og sånn går nu dagan, og ukene, månedene – over ett 
år faktisk. Å være kursholder hos Social Cooking betaler 
dårlig eller ingenting, det tar masse tid og er mye mas i 
planleggingsfasen, men wow så godt det føles etterpå!

Men alt dette her – det sosiale, matgleden, den gode 
følelsen – alt det er bare en liten del av bonusen. Social 
Cooking har gitt meg så mye mer.

VEGETARKASSEN HOS NETTMAT
Takket være Tamara hos Social Cooking sin uendelige 
og uselviske interesse for å koble folk sammen så ble jeg 
kjent med Nettmat, og Nettmat ble kjent med meg. 

Resultatet ble et samarbeid som kom i stand i fjor høst, 
og spoler vi fram til dags dato så leverer vi nå veganske 
matkasser i både Stavanger og omegn, Oslo, Bergen og 
Trondheim. 

NYE OPPDRAG
Fulle kurs uke etter uke har ikke gått ubemerket hen, og 
både Gastronomisk Institutt, Vegansk julefestival og Oslo 
vegetarfestival har hyret meg inn som kursholder. Utrolig 
kjekt!

OPPSKRIFTSTESTING OG BEDRE BLOGG
Jeg har blogget i over fem år, og på bloggen skriver jeg 
ned oppskrifter slik jeg selv liker å lese dem. Jeg har tatt 
veldig lite hensyn til at folk er ulike og lurer på forskjellige 
deler av oppskriftene. Å få muligheten til å observere kurs-
deltagere lese og tolke oppskriftene mine har vært veldig 
lærerikt, og det har mest sannsynlig gjort oppskriftene på 
bloggen mer brukervennlige. 

KOKEBOK
Okei, jeg klarte å lage en avtale med Frisk Forlag på 
egenhånd. Men å lage bok er mer enn å skrive en kon-
trakt. Vi laget 117 retter til boken i løpet av fire dager. 17 
personer var med og hjalp meg. Sytten! Min mor, mine 
nærmeste venner (som jeg kan bestille til å gjøre hva som 
helst for meg), men også ikke mindre enn seks stykker jeg 
har møtt via Social Cooking. Det er ganske sprøtt spør du 
meg! Jeg er utrolig privilegert som har fått blitt kjent med
denne gjengen. Mesteparten av kjøkkenutstyret var det 
dessuten Tamara som kom kjørende med til oss. 

GODE VENNER – NYE OG GAMLE
Gamle elevrådskolleger, barndomsvenninner av søsteren 
min, studievenner, klassekamerater fra videregående, kol-
leger, folk jeg har møtt via jobben, venner av venner av 
venner, Arsenal-venninner og ikke minst veldig mange nye 
bekjentskaper… Hvert eneste kurs er en gullgruve av per-
soner å bli glad i for første gang eller på nytt. Bånd knyttes 
så lett når noe felles er  i bunn. Det gjelder ikke bare meg, 
hver gang ser jeg folk utveksle telefonnummer, snakke om 
ideer, legge hverandre til på Facebook... Akkurat dette er 
nok den aller største verdien Social Cooking har, og jeg 
håper så inderlig at mange flere tar seg tid til å bli med.

Geriljanetworking 
— Ett år med Social Cooking: En kursholders bekjennelser

Tekst: Mari Hult / Foto: Erik Sæter Jørgensen
Mari driver vegetarbloggen.no og er kursholder på Social Cooking. 1. september  

gir hun ut sin første bok ”SYKT GODT” på Frisk Forlag (les mer på vegetarbok.no)



Frankrike / France
På veien tilbake til Eurasia stopper vi innom Frankrike! 
Franske Sabine er en av kursholderne våre. Mannen hen-
nes er en av Tamara’s tidligere kolleger, og nå har  
de tatt opp igjen kontakten via maten.

 I Frankrike er jule- og nyttårsfeiringen to ganske forskjel-
lige ting. Jul er tid for kos, for familieselskaper hjemme 
med fokus på fellesskap og sammenkomster, mens nyttår 
er tid for vennefester.
 
I tråd med tradisjonen samler familiemedlemmene (barn, 
foreldre, besteforeldre, onkler og tanter) seg om et herlig 
og forseggjort måltid – julaften for noen, og  
1. juledags formiddag for andre. Julaften går mange til 
kveldsmesse i kirken og 1. juledag til morgenmesse. 

I kirken er barna som regel med å sette opp julespill og 
julekrybbe. 1. juledag morgen gleder barna seg til å få 
gavene som «Le Père Noël» (Julenissen) har lagt under 
juletreet. Julemiddagen består av god mat og drikke: 
«foie gras», røkt laks, østers, kalkun eller annen ovns-
stekt fugl servert med kastanjer og grønnsaker, salat og 
et utvalg oster. Til dessert spiser man gjerne «julekubbe» 
etterfulgt av sjokolade og andre søtsaker. Glassene fylles 
med champagne og vin. Hver region har imidlertid 

På veien tilbake til Eurasia stopper vi innom Frankrike! 
Franske Sabine er en av kursholderne våre. Mannen hen-
nes er en av Tamara’s tidligere kolleger, og nå har  
de tatt opp igjen kontakten via maten.

 I Frankrike er jule- og nyttårsfeiringen to ganske forskjel-
lige ting. Jul er tid for kos, for familieselskaper hjemme 
med fokus på fellesskap og sammenkomster, mens nyttår 
er tid for vennefester.
 
I tråd med tradisjonen samler familiemedlemmene (barn, 
foreldre, besteforeldre, onkler og tanter) seg om et herlig 
og forseggjort måltid – julaften for noen, og  
1. juledags formiddag for andre. Julaften går mange til 
kveldsmesse i kirken og 1. juledag til morgenmesse. 

I kirken er barna som regel med å sette opp julespill og 
julekrybbe. 1. juledag morgen gleder barna seg til å få 
gavene som «Le Père Noël» (Julenissen) har lagt under 
juletreet. Julemiddagen består av god mat og drikke: 
«foie gras», røkt laks, østers, kalkun eller annen ovns-
stekt fugl servert med kastanjer og grønnsaker, salat og 
et utvalg oster. Til dessert spiser man gjerne «julekubbe» 
etterfulgt av sjokolade og andre søtsaker. Glassene fylles 
med champagne og vin. Hver region har imidlertid 

LavFODMAP 
En komplett håndbok for 
deg med sensitiv mage
LavFODMAP hjelper 7 av 10 med å 
bli kvitt sine mageplager. Det er en 
ny diett for deg med sensitiv mage. 
Denne boka er en komplett håndbok 
for et magevennlig kosthold. 

Med over 25 000 solgte er det den 
mest populære introduksjonen til 
LavFODMAP-dietten.

LavFODMAP  
Folkets Favoritter
Den perfekte kokeboka for deg som 
ønsker ny inspirasjon og spennende, 
magevennlige oppskrifter.

Boka har 70 bidragsytere og over 
100 oppskrifter. Det er frokost, lunsj, 
middag og desserter - alt magevennlig, 
alt lavFODMAP.

40 kroner fra hver solgte bok går til 
Haukeland sykehus og forskning på 
IBS og mageplager.

Sykt Godt
I september kommer kanskje 
verdens beste vegetarkokebok: 
SYKT GODT av Mari Hult.

Mari Hult driver Vegetarbloggen.no,  
Norges største og mest leste 
vegetarblogg. Suksessoppskriften 
er spennende, moderne mat og 
oppskrifter som er enkle å følge.

Kan forhåndsbestilles på  
vegetarbok.no

www.friskforlag.no
Fri frakt på alt • Prøv gratis i 14 dager

– Jeg må tidvis knipe meg i armen, for ALL 
maten i boken kan jeg lage og spise...

tilbakemelding fra kunde om LavFODMAP: En komplett håndbok...

Akkurat nå får du gratis frakt og 50 kr 
rabatt på våre kokebøker Nå KR 349,-

Ord. pris KR 399,-

(pris per bok)
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It’s been a whole year since I held my first course at So-
cial Cooking. We made three dishes with sweet potatoes 
at Mess&Order. I was really dreading it, and just to make 
things worse for myself, I was horribly late for the course. 
We got started, took a few photos and made some food. 
Tamara held a quiz, we ate, washed up and went home. 
I had a shower, got out my PC, and saw one tag after 
another pinging in on Facebook. Likes, nice comments, 
friend requests and, not least, an e-mail from Social  
Cooking asking me when I wanted to hold my next course. 

It’s been a non-stop whirlwind ever since. I now teach bet-
ween 2 and 4 courses a month. The timing never seems to 
be quite right, and I’m often sitting up late at night getting 
recipes and shopping lists ready. Every time I wish I could 
get into the kitchen just that little bit earlier to get every-
thing ready. I seem to be starting on the back foot every 
time. But then we get going. The participants have been 
looking forward to it, and that’s infectious. They always 
think it’s really cool and exciting. They take the initiative, 
help each other, write notes and improvise when they 
have to. They take photos of each other, and short Snapc-
hat videos that show what a great time we’re having. And 
they all really like the food! 

t’s amazing how easy it is to get to know people over sau-
cepans and graters, and when we all sit down at the long 
table afterwards, we talk as if we’ve known each other 
for ages. When the evening is over, I’m on a real high, 
and can’t wait to book the next course with Tamara: ”We 
can always do a few more than those you’ve set up – no 
problem”! 

And so the days, weeks and months go by – more than a 
year, actually. Being a teacher at Social Cooking doesn’t 
put much (if any) money in your pocket. In fact, it takes 
a huge amount of time and the planning phase is a real 
pain. But wow, it feels so good afterwards! But everything 
here – the socialising, our love of food, the great feeling 
you get – that’s only a small part of the bonus. Social  
Cooking has given me so much more. 

VEGETARIAN BOXES WITH NETTMAT
Thanks to Tamara at Social Cooking and her infinite, un-
selfish interest in connecting people, I got to know

Nettmat and Nettmat got to know me. The result was a 
partnership that started last autumn. Fast-forwarding 
today, we’re now delivering vegan food boxes in Stavan-
ger and the surrounding area, as well as in Oslo, Bergen 
and Trondheim. 

NEW CONTRACTS
Full courses week after week have not gone unnoticed, 
and the Gastronomic Institute, Vegan Christmas Festival 
and Oslo Vegetarian Festival have all signed me up as a 
teacher. Unbelievably cool!

RECIPE TESTING AND IMPROVING THE BLOG
I’ve been blogging for more than five years, and tend to 
write my recipes the way I like to read them. I didn’t really 
consider the fact that we’re all different and that some 
people might struggle with bits of my recipes. Having the 
chance to observe the participants on the course as they 
read and interpret my recipes has been a real learning 
experience, and has undoubtedly made the recipes on my 
blog more user-friendly. 

RECIPE BOOK
book in just 4 days. I had 17 people helping me. Sevente-
en! My mum, my closest friends (who are always on hand 
to do almost anything for me), but also no fewer than six
people I met via Social Cooking. That’s pretty crazy, if 
you ask me! I’m incredibly privileged to have got to know 
these people. And it was Tamara who came up trumps 
and brought us most of the kitchen equipment. 

GOOD FRIENDS – NEW AND OLD
Old friends from the school council, childhood friends of 
my sister, friends from college, classmates from upper 
secondary school and colleagues. People I met through 
work, friends of friends of friends, Arsenal friends and, 
not least, loads of my new acquaintances. Every single 
course is a gold mine of people that you like the first time 
you meet them. It’s so easy to form a bond when you’ve 
got something in common. And it’s not just me. At every 
course I see people exchanging phone numbers, talking 
about ideas, adding each other on Facebook. In fact, that 
is probably Social Cooking’s biggest asset, so I really 
hope that more people will take the time to join us.

Guerrilla Networking 
— One year of Social Cooking – confessions of a teacher.

Text: Mari Hult / Photo: Erik Sæter Jørgensen
Mari runs the website vegetarbloggen.no and is a Social Cooking teacher. Her first book  

”SYKT GODT” will be published on 1 September by Frisk Forlag (for details, visit vegetarbok.no)
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Photo: Bjørn O. Ådland og Inger Lise Knudsen i front

- Dere er profesjonelle kokker og kan det meste om mat – 
hvorfor er det interessant å lære fra hobbykokker?

Bjørn O. Ådland: Vi er riktig nok en gruppe personer som 
er aktive kokker. På en eller annen måte har vi truffet 
hverandre gjennom jobben. Det som er typisk for flinke 
kokker er at en alltid er innstilt på å lære noe. Samtidig 
setter vi pris på muligheten til å treffe venner og «for en 
gangs skyld» bli servert mat. Ved å være med på kurset 
til Ivy fikk vi en liten introduksjon i «kjent» mat fra Afrika 
(Ghana m.fl.). Kokkefaget er i stadig utvikling, og om du 
ikke kan ta imot lærdom fra andre personer, faglært eller 
ikke, kan du gå glipp av mye spennende. 

Ragnhild Jakobsen: Vi vil lære fra «amatører», fordi de 
som oftest brenner mer for faget enn mange profesjonelle 
kokker som står med hodet i maten i årevis og dessverre 
kan bli ganske så leie til tider. Det er også veldig spenn-
ende og se andre vinklinger og tanker om mat som kan-
skje også kan utfordre etablerte påstander.

 - Dere jobber på offshore-installasjoner med folk fra hele 
verden. Da jeg (Tamara) jobbet offshore var det stort sett 
norsk eller britisk mat på menyen. Tror dere at internasjonal 
mat kunne blitt populært der ute?

Bjørn O. Ådland: Ja, det tror jeg. Det er kjøkkenbesetnin-
gen som bestemmer hva som skal serveres – ikke gjesten. 
Og vi har allerede internasjonal mat av og til, men kanskje 
ikke akkurat afrikansk ennå. 

Ragnhild Jakobsen: For bare noen år tilbake var det veldig 
viktig å servere utelukkende norsk husmannskost i ukene 
og biff i helga. Da helst med bernaise og pommes frites...
Jeg har nok vært en pådriver for å få inn mer interna-
sjonal mat. Vi får utrolig mye skryt når vi serverer nye og 
spennende retter fra hele verden. Utrolig mange i Nord-
sjøen blir veldig takknemlige og elsker å få nye smaker på 
tallerkenen. Jeg tror det har med at vi reiser mer og er 
mer vant med å smake annen mat enn kjøttkaker og salt 
torsk. Det gir også gode assosiasjoner for mange når de 
har smakt noe på ferie og får de samme smakene på jobb 
i Nordsjøen.

- Vi i Social Cooking vil at måltid og matlaging blir et 
møtested. Dere lager mat for mange hundre mennesker 
offshore, der alle spiser med de samme folkene til alle mål-
tider, og der man har faste plasser i kantina: catering crew 
for seg, boreleder med andre «kontorfolk», servicebedrifter 
og dekksarbeidere... Har dere noen gang prøvd å sette 
dere sammen med noen andre enn deres egne folk? 

Bjørn O. Ådland: Du har et veldig godt poeng! Min erfaring 
er at jo større plattformen er med tanke på antall men-
nesker, dess mer forutsigbar er sitteplassen ved måltider. 
På enkelte mindre plattformer er spisebordene runde, noe 
som gjør at man får en annen setting rundt måltidet. For 
min egen del så ønsker ikke jeg å komme i kontakt med så 
mange «nye» mennesker når jeg skal innta måltidet mitt. 
En setter pris på å slippe å forklare hva en har gjort med 
maten, som alle synes var så god, når en har matpause. 
Det høres kanskje merkelig ut, men som kokk er du veldig 
eksponert for folk/kunder under arbeidet, så måltidet blir 
en pause fra det sosiale. .

Ragnhild Jakobsen: Vi sitter ofte og snakker med folk fra 
andre avdelinger ute, og det er ikke tvil om at mat enga-
sjerer stort. Oppskrifter og gode råd om matlaging gir vi 
daglig. Det er utrolig mange matglade, interesserte menn 
og kvinner som gjerne vil prøve å lage maten de har fått 
på jobb hjemme på sitt eget kjøkken. De er også veldig 
takknemlige og glade for maten vi serverer dem, så vi får 
mye skryt – spesielt for de utenlandske, smaksrike rettene.

Proffe kokker lærer fra hobbykokker
Ivy, vår faste kokk og lærer fra Ghana inviterte 14 profesjonelle kokker til kurset sitt i  

afrikansk matlaging –her fikk de for en gang skyld lov til å bare være observatører på  
kjøkkenet. Dette er en interessant tendens som vi i SocialCooking.no er utrolig glade for  
å registrere – autentisk mat fra hjemmekjøkken vil komme inn i store restauranter og  
serveringssteder. Vi fikk lov til å ta noen bilder og stille spørsmål til Bjørn O. Ådland og  

Ragnhild Jakobsen, som jobber på en av de største riggene til Statoil og hver dag serverer  
3 måltider til ca. 300 mennesker (for det meste godt voksne menn som liker å spise mye).
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”You are professional chefs and know almost everything 
there is to know about food – why are you interested in 
learning from hobby chefs”?

Bjørn Ådland: ”You’re right in saying that we’re a group of 
active chefs. One way or another, we’ve met each other 
through work. It’s typical of good chefs always to want to 
be learning something new. But we also appreciate the 
opportunity to meet up with friends and ’once in a while’ 
and be served some food ourselves. Joining Ivy’s course 
has given us a small introduction to ’well-known’ food 
from Ghana and other places in Africa. Our profession is 
in a state of constant development, and if you don’t seek 
out knowledge from other people, professional or not, you 
could miss out on something amazing”. 

Ragnhild Jakobsen: ”We want to learn from ’amateurs’, 
because they’re often more enthusiastic about cooking 
than many professional chefs, who’ve had their noses 
over a stove for years, and can sometimes get a bit fed 
up. It’s also exciting to see other ways of doing things and 
to hear other people’s thoughts about food that might 
challenge established traditions”.

”You work on offshore installations with people from all over 
the world. When I (Tamara) worked offshore, most of the 
food was Norwegian or British. Do you think that internatio-
nal food could become popular out there”?

Bjørn Ådland: ”Yes, I think so. It’s the galley crew that 
decides what food is served, not the rig workers. And we 
do serve international food every now and then, although 
perhaps not African food quite yet”. 

Ragnhild Jakobsen: ”Only a few years ago, it was impor-
tant to serve exclusively Norwegian cottage-style food 
during the week, and beef at weekends – preferably with 
Béarnaise sauce and chips. In fact, I’ve been working 
actively to introduce more international food. People are 
really thrilled to be served new and exciting dishes from 
different parts of the world. You wouldn’t believe how 
many people in the North Sea are really grateful for these 
opportunities, and love to enjoy new flavours in their 
meals. I think it’s because we all travel more, and are more 
used to tasting food that’s a little more exotic than eve-
ryday fare. For many people, it makes for happy associa-
tions when they taste something out in the North Sea that 
they once had on holiday”.

”At Social Cooking, we want mealtimes and cookery to be 
sociable occasions. You make food for hundreds of peo-
ple offshore, where everyone eats with the same people at 
every meal, with areas allocated in the dining room for the 
different groups: catering crew here, drilling supervisors 
with other office staff there, service staff in one place, deck 
hands in another... Have you ever tried sitting down with 
people from a different team”? 

Bjørn Ådland: That’s a really good point! My experience 
is that the more people there are on an installation, the 
more predictable the seating arrangements are at me-
altimes. On some of the smaller platforms, the tables are 
round, which means that mealtimes have a different feel. 
Personally, I don’t really want to come into contact with 
that many ’new’ people when I sit down to eat my dinner. 
When it’s time for a break and some food, it’s nice not to 
have to explain how you made the food that people have 
enjoyed. That might sound strange, but as a chef you’re 
constantly dealing with people when you’re working, so at 
mealtimes it’s good to have a break from all the sociali-
sing”. 

Ragnhild Jakobsen: ”We often sit down and talk to people 
from other departments, and there’s no doubt that food 
is an important topic. We give people recipes and good 
advice every day. It’s amazing how many are interested in 
food – both men and women – and if they’ve had somet-
hing nice at work, they want to try to make the same at 
home. They’re also really happy and grateful for the food 
we serve them, so we get a lot of praise – especially for 
the more flavoursome foreign dishes”.

Professional Chefs learn from Hobby Chefs 
Ivy, our regular chef and teacher from Ghana, invited 14 professional chefs to her course on 
African cooking. This gave them the chance to relax and be observers in the kitchen. This is  
an interesting trend that we at SocialCooking.no are really pleased to see. Authentic home- 
made-style food is starting to appear in the big restaurants and cafés. We were allowed to  
take some photos and ask a few questions of Bjørn Ådland and Ragnhild Jakobsen, they  

work on one of Statoil’s biggest oil rigs preparing and serving three meals a day for around  
300 people (most of them strapping men with hearty appetites).
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Komponistmat
Norge har en spesiell tradisjon med frivillig arbeid eller ”dugnad”. Det er en fantastisk måte  
å møte nye mennesker på – du blir kjent med folk i alle aldre og med forskjellig bakgrunn.  

Bli bedre i språk og fryd deg over mangfoldet og kunnskapen disse menneskene har å tilby.  
Å jobbe som frivillig er et viktig bidrag til kulturlivet. Og hvis du ikke klarer å vente helt til august, 

kan du registrere deg på MaiJazz-festivalen som går av stabelen allerede i mai!

bare hvit mat, men hvilken forferdelig monotoni det må 
være å kikke å kikke ned på en fargeløs tallerken dag ut 
og dag inn. I samme kategori må vi også sette den cana-
diske pianisten Glenn Gould, som hadde to kilder til næ-
ring: loff med eggerøre og stadige besøk hos den lokale 
Burger King i Toronto. 

Kaffe skal ha kommet til det tyskspråklige Europa etter at 
ottomanerne tapte så det sang i Wien i 1683. Da de hadde 
rømt byen, fant wienerne etter sigende store sekker med 
kaffe som de søtet med honning og drakk, og slik ble en 
ny tradisjon skapt. Johann Sebastian Bach var en ivrig 
kaffedrikker og komponerte til og med en kaffekantate til 
drikkens ære! Den handler om en fars (mislykkede) kamp 
for å få sin datter til å holde seg unna kaffedrikkingen og 
heller finne en mann å gifte seg med. Mozart var også 
kjent for å drikke enorme mengder kaffe og tygge tobakk 
til.

Og for å runde av med Satie: Han spiste sine måltider i 
fullstendig taushet - av frykt for å sette maten i halsen 
og bli kvalt om han begynte å snakke!

Hva med deg, Christian? har du noen vaner når det gjelder 
mat?

Jeg har ikke så mange (u)vaner, men første gang jeg var 
med på Kammermusikkfestivalen i 1999, skulle jeg spille 
sent på kvelden på Stavangeren, og jeg hadde spist en 
svær middag først.

Jeg spilte som en gris! Klarte nesten ikke å flytte fingrene 
rundt. Så da lærte jeg at det alltid er bra å være litt sulten 
før man skal gå på scenen, og det rådet har jeg stort 
sett holdt meg til siden. For når man er på scenen kobles 
uansett en del kroppslige funksjoner ut, man blir ikke 
tørst, nyser ikke, begynner ikke å klø og så videre, og da 
kan man godt være litt sulten, det er akkurat som om det 
klarner opp hjernen.

Festivalen i år blir i uke 33: 16–21 august på mange spen-
nende arenaer i og utenfor byen. Å være frivillig her er en 
sterk opplevelse – man blir en del av en hyggelig gruppe 
mennesker, får høre masse nydelig musikk og bli kjent 
med andre engasjerte og interessante frivillige. Du kan 
være med som sjåfør, rigger, billettør eller hjelpe til på 
kjøkkenet. Sjekk nettsiden og meld deg på – du kommer 
ikke til å angre!

Kammermusikkfestivalen i Stavanger har spilt en kjempe-
stor rolle i livet mitt. Fra dag én da Gaye rekrutterte meg 
inn i cateringavdelingen, skjønte jeg at det er DET jeg 
elsker - å være sammen med folk, dele mat og ta vare på 
gjester. Det tok 5 år før jeg tok den viktige avgjørelsen og 
sluttet som ingeniør i Statoil for å drive med det jeg elsker 
mest på full tid. 

Festivaluken er høydepunktet hvert år. Så mange forskjel-
lige og unike musikere kommer sammen for å spille ulike 
stykker på ulike steder, og det blir alltid utrolig fine opp-
levelser for både publikum, musikerne selv og de mange 
frivillige som får festivalen til å gå rundt.

Christian Ihle Hadland fikk jeg høre første gang i 2009 i 
Olavshallen i Trondheim da han fikk Statoils talentstipend 
innen klassisk musikk. Hvem skulle ha trodd at kun ett år 
senere skulle han bli kunstnerisk leder for kammermusikk-
festivalen her i Stavanger? 

Og for en glede det var å bli kjent med ham, både som 
musiker og som det sjeldne mennesket han er, et men-
neske som er blitt ett av mine idoler. Christian kan alt om 
alt, klarte å lære russisk på ett år og er sikkert den eneste 
under 35 som har en første generasjons mobiltelefon med 
knapper som han, som den pianisten han er, klarer å taste 
veldig fort på!

Da jeg spurte Christian om han kunne si noe om hva  
diverse komponister spiste i forskjellige tidsperioder, fikk 
jeg denne flotte historien: 

De fleste komponister skrev uhorvelige mengder brev 
fordi det var en avkobling fra komponeringen. Det ble 
skrevet om dagligdagse ting, og det finnes dermed 
mange eksempler på hva komponister likte å spise.  
Overraskende barn(s)lig: Beethovens favorittrett var  
makaroni med ost.

Man må huske på at makaroni var dyrt i de dager, og han 
brukte nok en fin ost. Mozart var gal etter kylling. Grønn-
saker spiste man ikke noe særlig av før på begynnelsen 
av 1800-tallet. Poteter og tomater så man på som smak-
løst tull. Rødt kjøtt var svært eksklusivt og ble nesten kun 
servert til konger og keisere.

Mer eksentrisk var den franske komponisten Erik Satie, 
som kun spiste hvit mat! Bortsett fra visse problemer  
med grønnsaker kan man jo spise seg god og mett på





Photo: Tamara Kuklina, Christian I. Hadland, Gaye Rosland

SPILLESTEDER 2016
Stavanger domkirke 
Skur 2, Skansekaien 
Zetlitz, Stavanger Konserthus  
Sola Strand Hotel 
UiS Institutt for Musikk og Dans, Bjergsted     
Sola ruinkirke  
Skeiloftet, Sandnes  
Utstein Kloster

16. - 21. august inviterer Kammermusikkfestivalen til en variert og spennende musikkfest i Stavanger.  
Festivalen oppleves best sammen med gode vennerog familie, men du kan også nyte musikken alene.  

Fullstendig program og billettpriser finner du på www.icmf.no.

Social Listening
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Composers Food
Norway has a special tradition for volunteering and this is an amazing way to meet  

new people of all ages and from all professions and backgrounds. Improve your language  
skills and revel in the diversity and knowledge that these people have to offer. Volunteering  
makes a valuable contribution to our cultural life. And if you can’t wait until August, you can  

sign up for the MaiJazz festival as early as in May!

The Chamber Music Festival in Stavanger has played an 
enormous role in my life. Ever since the first day when Gaye 
recruited me to the catering department, I realised that 
THIS is what I love – being with people, sharing food and 
looking after guests. It took me five years to make that all-
important decision to leave my engineering job at Statoil 
and devote all my time to doing what I love the most. 

The festival week is a highlight every year. So many diffe-
rent and unique musicians come together to play different 
pieces in different places, and these are always wonderful 
experiences for the audience, the musicians and the many 
volunteers who make the festival go round. 

The first time I heard Christian Ihle Hadland was in Olavs-
hallen in Trondheim in 2009, when he received Statoil’s ta-
lent scholarship in classical music. Who would have thought 
that only one year later, he would have become the Artistic 
Director of the Chamber Music Festival here in Stavanger? 

And what a joy it was to get to know him, as a musician 
and as the rare person that he is, a person who has be-
come one of my idols. Christian knows everything about 
everything, managed to learn Russian in one year, and has
got to be the only person under 35 who has a first-genera-
tion mobile phone with buttons that he, as the pianist that 
he is, can operate really fast!

When I asked Christian whether he could say something 
about what various composers ate over the years, I recei-
ved this wonderful account:

Most composers wrote a tremendous number of letters, 
because it was a good way of disconnecting from their 
work. They wrote about everyday things – and so there 
are many examples of what composers liked to eat. And 
some surprisingly childish things too. Beethoven’s favouri-
te was macaroni and cheese. But we must remember that 
macaroni was expensive in those days, and he probably 
used a good cheese too. Mozart was crazy about chicken. 
Vegetables weren’t something that were eaten in any 
great quantity before the early 19th century. Potatoes and 
tomatoes were regarded as tasteless rubbish. Red meat 
was extremely exclusive, and was almost only served to 
kings and emperors. 

The French composer Erik Satie was particularly eccen-
tric; he only ate white food! Apart from various problems 
with vegetables, you can actually eat quite well and

satisfyingly with only white food, but how unbelievably 
monotonous it must have been to look down on a colour-
less plate, day in and day out. We have to put the Cana-
dian pianist Glenn Gould into the same category: he had 
two sources of nutrition: white bread with scrambled egg,  
and regular visits to his local Burger King in Toronto.

According to a song, coffee is said to have been brought 
to German-speaking Europe after the Ottomans lost 
Vienna in 1663. When the Ottomans abandoned the city, 
the Viennese found huge sacks of coffee which they drank 
after sweetening it with honey, thereby creating a new 
tradition. Johann Sebastian Bach was an ardent coffee 
drinker, and even composed a coffee cantata in honour of 
the drink! It is about the (failed) battle by a father to get 
his daughter to refrain from drinking coffee and instead 
find a man to marry. Mozart was also famed for drinking 
enormous amounts of coffee and also for chewing to-
bacco.

And we have to round off with Satie: He ate all his meals in 
complete silence – in fear that he would get food stuck in 
his throat and choke if he began to speak!

What about you, Christian? What are your food habits?

- I don’t have all that many (bad) habits, but the first time 
I was involved in the Chamber Music Festival in 1999, I 
was due to play in Stavanger quite late in the evening, 
and I had just eaten a huge dinner. 

I played abominably! I could barely manage to move my 
fingers. So I learned that it’s always good to be a little bit 
hungry before you go on stage, and I have heeded that 
advice more or less ever since. When you are on stage, 
quite a few of your bodily functions shut off anyway – 
you’re not thirsty, you don’t sneeze, you don’t need to 
scratch, and so on, which means that it’s fine to be a little 
hungry, it’s almost as if it clarifies the mind.

The festival this year will be during week 33 from 16–21 
August, and will be held in many exciting arenas in and out-
side the city. Being a volunteer here is a powerful experien-
ce – you become part of a wonderful group of people, you 
hear lots of lovely music and get to know all sorts of other 
enthusiastic and interesting volunteers. You can help out as a 
driver, rigging crew, ticket collector or in the kitchen. Check 
out the website and sign up – you won’t regret it!



Barnas hjørne / Children´s Corner
Denne delen er for våre «små kokker»!  
Her er mange herlige, enkle oppskrifter, 
 morsomme spill og kryssord.  
En stor takk til Simone Isabelle Huwe  
og hennes kreative døtre som påpekte  
mangelen på stoff for barn i forrige  
utgave. De tok saken i egne hender  
og gjorde noe med det. Er det ikke flott?

This section is for our “little chefs”!  
It’s packed with easy and tasty recipes,  
fun games and crosswords. A big thank you to 
Simone Isabelle Huwe and her creative daugh-
ters who pointed out a lack material for young 
children in the last edition. So they did something 
about it. How’s that for setting a great example!
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20% OFF

For Social C
ooking guests! 
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Oppskrifter for barn
Therese holder kurs for barn og er rett og slett uerstattelig. Hun mener at vi må  

spise sunn mat fra tidlig alder, og at mat bør være økologisk og kortreist.  
Her er et par oppskrifter fra noen av de mange kursene hun holder. 

med cherrytomater
Potetgnocchi 
INGREDIENSER
1 kg poteter 
1/4 kopp olivenolje
1 liten løk
1 fedd hvitløk
2 kvaster basilikum, pluss små blader 
til pynt
2 ts sukker
4 modne tomater, skåldet og skåret i 
terninger
250 g cherrytomater delt i to
1 egg, piskes lett
250 g hvetemel
Revet parmesan

FREMGANGSMÅTE
Tips – hemmeligheten med gnocchi er å ikke kna deigen for mye.  
Trykk melet inn i potetmassen, brett over og trykk igjen. Da unngår du  
at deigen blir klissete. Vask potetene og lag små hull i dem med en gaffel. 
Bak potetene på 220 grader til de er møre. 

Varm olje i en panne på middels temperatur. Ha i hakket løk og rør  
til den er myk. Tilsett finhakket hvitløk og basilikum og stek i 30 
sekunder. Ha deretter i sukker og tomater og la småputre i 5 minutter. 
Ha i cherrytomater og la småputre i enda 3 minutter.  Mos potetene og 
smak til med salt. Ha i egget og rør til det blir glatt. Dryss halvparten av 
melet på benken og form de moste potetene til en flat, ca. 4 cm, tykk 
deig. Strø over resten av melet. Trykk deigen ned med fingrene og brett 
over. Gjenta denne prosessen til melet er helt blandet inn. Samle deigen 
sammen med hendene. Den skal gi litt motstand når du trykker på den 
med en finger.

Del gnocchideigen inn i 4 like store deler. Strø litt mel på benken og rull 
hver del ut til en lang pølse. Skjær hver pølse i små «puter». 

Legg gnocchiputene i en stor gryte med vann tilsatt salt og la koke i 1–2 
minutter til putene flyter opp til overflaten. Hell av vannet og avkjøl under 
rennende vann. Varm opp sausen igjen. Ha i gnocchi og bland. Strø over 
revet parmesan og basilikumblader.

BUON APPETITO
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Children´s Recipes
Therese is our children’s cooking class teacher and is simply irreplaceable. She believes 
that we should eat healthy food from an early age, and that food should be organic and  

locally-sourced. Here are just a few recipes from the many classes she teaches. 

with cherry tomatoes
Potato gnocchi DIRECTIONS

Tip – the secret of gnocchi is to not overwork the dough. Press the flour 
into the potato by folding and pressing again. In this way the dough will 
not become gluey. Wash the potatoes and use a fork to make small holes 
in them. Bake the potatoes at 220 degrees Celsius until they are tender. 

Heat the oil in a pan at medium temperature. Stir the chopped onion 
until soft. Add the finely sgarlic and basil and cook for 30 seconds. Then 
add the sugar and tomatoes and allow to simmer for 5 minutes. Add the 
cherry tomatoes and continue to simmer for another 3 minutes. Mash the 
potatoes and season with salt. Add the egg and stir until smooth. Sprinkle 
half the flour onto a bench and then flatten the mashed potato into to a 
4 cm-thick dough. Sprinkle the remaining flour on top. Press the mixture 
down with your fingers and then fold it over. Repeat until the flour is fully 
mixed in. Gather the gnocchi mixture together. It should resist when you 
press it with a finger.

Divide the gnocchi dough into four parts. Sprinkle some flour onto the 
bench and roll each part into a long sausage. Then cut each sausage into 
small pillow shapes. 

Place the gnocchi pillows into a large pan of salted water and boil for 
1-2 minutes until the pillows rise to the surface. Drain and cool under 
cold running water. Reheat the sauce. Add the gnocchi and toss. Top the 
gnocchi off with the grated parmesan and extra basil leaves.

INGREDIENTS
1 kg potatoes 
1/4 cup olive oil
1 small onion
1 garlic clove
2 basil sprigs, plus small leaves for 
garnish
2 tsp sugar
4 ripe tomatoes peeled and diced
250 g cherry tomatoes, halved
1 egg lightly beaten
250 g flour
Grated parmesan



Barbecue with children
INGREDIENTS
150 g of fish 
(salmon, monkfish or ling)
1 potato or 1/2 sweet potato 
5 sugar snap peas
1/2 red onion
2–3 small plum tomatoes
A little fennel
Salt and pepper
A little olive oil or butter

(For 1 child)

DIRECTIONS
Now that spring and summer are coming, it’s easy and fun for children 
to join in and help make tin foil fish parcels for the barbecue. There’s no 
end to the varieties of fish and vegetables you can try, but here’s just one 
recipe:

Take a piece of tin foil, about 50-60 centimetres long, and fold it in half. 
Cut the vegetables into small 2 x 2 centimetre cubes, except for the su-
gar snap peas and plum tomatoes. Put the vegetables on the tin foil. Put 
the fish on top and add the herbs and oil. Fold the foil around them and 
place on the barbecue for about 10 minutes. 

This way of barbecuing preserves the nutrients in the fish and vegeta-
bles. f your child prefers, you can leave out the potato and boil some 
brown rice instead. 

Grilling med barn
INGREDIENSER
150 gram fisk
 (laks, breiflabb eller lange)
1 potet eller 1/2 søtpotet 
5 sukkererter
1/2 rødløk
2–3 små plommetomater
Litt fenikkel
Salt og pepper
Litt olivenolje eller smør

(Til 1 barn)

FREMGANGSMÅTE
Når våren og sommeren kommer, er det lettvint og fint for barna å være 
med og lage fiskepakker som kan grilles i aluminiumsfolie. Variasjonene 
med fisk og grønnsaker er uendelige, men her er én oppskrift:

Ta et stykke aluminiumsfolie, ca. 50–60 centimeter langt, legg det dob-
belt. Skjær grønnsakene i små terninger 2x2 centimeter, unntatt suk-
kererter og plommetomater. Ha grønnsakene i aluminiumsfolien. Legg 
fisken på toppen, tilsett krydder og olje. Pakk inn og legg på grillen i ca. 
10 minutter. 

Ved å grille det på denne måten bevarer man alle næringsstoffer i både 
fisk og grønnsaker. Man kan også utelate potet og heller koke naturris til, 
dersom barnet foretrekker det. 
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Mye muggsopp i korn

www.økoland.no
Nettbutikken 
for deg som velger å tenke på helse og miljø. 

Stort utvalg i økologisk mel.

Kornprodusenter strever med høyt innhold av 
muggsopp i kornet sitt. Myktoksiner, en gift 
som er forårsaket av muggsopp, kan være 
helseskadelig både for dyr og mennesker. 
Spesielt små barn er utsatt.

Giften fra soppen kan gi deg infeksjon og allergi. 
Den kan også påvirke nervesystemet, lever, nyrer, 
fordøyelsessystemet og respirasjonsorganer nega-
tivt. I en undersøkelse foretatt av Vetrinærinstituttet 
hadde nesten alle i undersøkelsesgruppen gift fra 
muggsopp i urinen. Årsak: inntak av kornprodukter!

For å unngå muggsopp må en sprøyte mer. 
Det gjør at du som spiser kornet også får i deg mer 
sprøytemiddelrester.

Økologiske kornplanter er mer robuste mot sopp-
angrep. Det er trolig på grunn av større vekstskifte 
og svakere gjødsling, samt ikke bruk av sprøyte-
midler. 

Flere og flere forbrukere er i dag opptatt av å få i 
seg minst mulig gift og sprøytemiddelrester. Derfor 
velger de økologiske kornprodukter.

MARKED HELE ÅRET: 2.APRIL 7.MAI 4.JUNI 2.JULI 
6.AUGUST 3.SEPTEMBER 1.OKTOBER 
5.NOVEMBER 3.DESEMBER 10.DESEMBER

www.facebook.com/markedisentrumwww.markedisentrum.no

Åpent fra 11:00 til 16:00
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        RED              BLUE         ORANGE     BROWN       PURPLE       GREEN           YELLOW               PINK 
        RØD             BLÅ           ORANSJE     BRUN           LILLA          GRØNN             GUL                    ROSA 
 

 

Want to learn more about arts and drawing? Find Fine Arts Studio 
on Facebook and sign up for an Art Class!

Vil du lære mer om kunst og tegning? Finn Fine Arts Studio  
på Facebook og meld deg på Kunstopplæring!



 

 
SocialCooking.no gratulerer Pippis Kunstskole med 10 års jubileum!!!  

 
Hilde har lært og inspirert små og store i mange år og har jobbet hardt 
 med å introdusere den fantastiske verden full av farger og kreativitet! 
Skolen har vokst fra syv barn i 2006 til nesten 100 elever per sesong  

og det er flere som vil være med henne!  
I tillegg har hun forskjellige verksted i alt mulig på ulike handlesenter,  

hun arrangerer bursdager, tegner bøker og utsmykker private og offentlige bygg!  
 

 





- bli inspirert/get inspired
Oppskrifter/Recipes
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Gatemat fra Thailand
I denne delen har vi to kokker som presenterer sine oppskrifter. Bammut ble født i Bangkok  

og flyttet til Danmark da han var fem år. Han vokste opp på landet sammen med sine hardt- 
arbeidende foreldre. I dag er han profesjonell kokk og jobber i de beste restaurantene, men  

lidenskapen for mat fra hjemlandet har brakt ham til SocialCooking, hvor han deler sin entusiasme 
med sultne Stavangerfolk. Ivy bodde i Thailand i fem år og er godt kjent med landets smaker og 

tilberedningsmetoder. Nå ønsker hun å dele mange oppskrifter, både fra Thailand og Afrika.

FREMGANGSMÅTE
Tilbered nudlene etter anvisning på pakken. Noen typer skal kun bløtlegges  
i kokt vann i 5 minutter, mens andre skal kokes noen minutter. Hell av vannet  
når nudlene er ferdige.
 
Mens nudlene  tilberedes, bland ingrediensene til sausen. Press hvitløk rett i 
oljen i woken. Bruk høy varme. Hvitløksmaken vil trekke inn i oljen når den  
varmes opp.

Når oljen er varm, og hvitløken begynner å bli gylden, tilsett kylling og brokkoli-
stilker og wok i ett minutt. 

Skyv kylling og brokkolistilker til den ene siden og ha i nudler, brokkoliblader 
og saus. Bland ingrediensene forsiktig sammen. La sausen dekke nudlene jevnt 
og la den karamellisere. Brokkolibladene skal kun falle lett sammen, de vil uan-
sett fortsette å stekes etter at de er tatt av platen. Server straks.

INGREDIENSER
200 g risnudler
2 ss søt mørk soyasaus eller 
kecap manis
2 ss østersaus 
2 ts soyasaus 
2 ts hvit eddik 
2 ts sukker 
2 ss vann
2 ss peanøtt- eller  
vegetabilsk olje
2 fedd hvitløk 
1 1/2 kyllingbryst 
2 stk. kinesisk brokkoli
 (innpakket) 

Skill bladene fra stilken og  
skjær stilkene i tynne strimler.

8 personer

Pad see ew (wokkede nudler i soyasaus)
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Thai Street Food
We have two cooks presenting their recipes in this section. Bammut was born in Bangkok  

and moved to Denmark when he was five. He grew up in the countryside with his hardworking  
mum and dad. He is now a professional chef and works in the best restaurants, but his passion  

for the food of his native land has brought him to SocialCooking where he can share his enthusiasm 
with the hungry locals. Ivy lived in Thailand for five years and is very familiar with its flavours and 

cooking methods. So now she has many Thai, as well as African, recipes to share.

DIRECTIONS
Prepare the noodles according to the instructions on the packet. Some just 
require soaking in boiling water for 5 minutes, while others must be boiled in 
water for a few minutes. Drain when ready.
 
Meanwhile, combine the sauce ingredients. Crush the garlic straight into a wok 
with the oil. Select a high heat setting. The garlic flavour will infuse the oil as it 
heats up.

When the oil is hot and the garlic starting to become golden, add the chicken 
and Chinese broccoli stems and stir fry for one minute. 

Put the chicken and Chinese broccoli to one side and add the noodles, broc-
coli leaves and sauce. Combine the ingredients gently. Let the sauce coat the 
noodles evenly and caramelise. Just allow the broccoli leaves to wilt because 
they will continue to cook even while you are serving. Serve immediately.

INGREDIENTS
200g rice stick noodles
2 tablespoons sweet dark soy 
sauce or kecap manis
2 tablespoons oyster sauce 
2 teaspoons soy sauce 
2 teaspoons white vinegar 
2 teaspoons sugar 
2 tbsp water
2 tbsp peanut or vegetable oil
2 cloves garlic 
One and a half chicken breasts 
2 Chinese broccoli plants (pac-
ked). 

Separate the leaves from the 
stems and cut the stems vertically 
into thin sticks.

Serves 8

Pad see ew (stir fry noodles in soy sauce)
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INGREDIENSER
4 kvaster koriander 
8 egg 
2 ss fiskesaus 
6 ss palmesukker 
4–6 sjalottløk 
Olje til steking 
4 ss vann 
4 ts tamarind paste

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Start med å koke eggene i 6–7 minutter. Når eggene er ferdig kokt, hell ut det 
varme vannet. Hold eggene under rennende, kaldt vann i noen sekunder og 
legg dem deretter i en gryte med kaldt vann. Skrell eggene når de er avkjølt. 

Skjær sjalottløk i tynne skiver. Varm opp en wok og tilsett oljen. (Oljen samler 
seg i bunnen av woken, det gjør man trenger mindre olje). Pass på at woken er 
varm før du har i eggene – hvis ikke, kan de sette seg fast på sidene. Hvis du 
skyller eggene når du skreller dem, må du passe på at de er tørre før du legger 
dem i den varme oljen. Ha i eggene og brun dem i woken, vend forsiktig. Det 
tar ca. 5 minutter å brune eggene. Ta eggene ut av oljen og legg til side. Skru 
ned varmen. 

Ha skivet sjalottløk i woken og stek på middels til lav varme. Ved behov kan du 
ha i ekstra olje for å steke sjalottløken. Rør til løken er brun – ca. 5–7 minutter. 
Ta sjalottløken ut av oljen og legg til side. 

Så er det sausen. Hell all oljen ut av woken. Ha i sukker, fiskesaus, vann og 
tamarind og stek på lav varme. Bland ingrediensene godt for å løse opp sukker 
og tamarind. Du kan gjerne tilsette et par spiseskjeer vann for å gjøre sausen 
tynnere. Smak sausen til underveis. Det skal være en balanse mellom søtt, salt 
og surt. Når sausen er avkjølt, tykner den, og smaken blir dermed mer uttalt.  

Del eggene i to og legg på serveringsfat. Hell over sausen og dryss med stekt 
sjalottløk og chili. Ha noen kvaster koriander over til slutt.

Kai loog keui (svigersønn-egg)
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Kai loog keui (son-in-law’s eggs)
INGREDIENTS
4 sprigs cilantro 
8 eggs 
2 tablespoons fish sauce 
6 tablespoons palm sugar 
4 - 6 shallots 
Cooking oil 
4 tablespoons water 
4 teaspoons tamarind paste

Serves 8

DIRECTIONS
Start by boiling the eggs for 6-7 minutes. When the eggs are boiled,  
pour the hot water out. Run the eggs under cold water for a few  
seconds and then leave them to rest in a pot of cold water. When  
the eggs are cooled, peel them. 

Thinly slice the shallots. Heat up a wok and add the oil. (Oil collects 
at the base of a wok and this minimises oil use). Make sure that the  
wok is hot before you add the eggs – otherwise they may stick to the  
sides.  If you rinse the eggs when peeling them, make sure that they  
are dry before putting them in the hot oil. Add the eggs and brown 
them by turning them gently in the wok. It should take about 5 minutes  
to brown the eggs. Remove the eggs from the oil and put them to one  
side. Turn down the heat. 

Add the sliced shallots to the wok at medium to low heat. If you need 
it, add more oil to fry the shallots and stir until they are brown. This  
should take about 5-7 minutes. Remove the shallots from the oil and 
put them to one side. 

Now for the sauce. Drain all the oil from the wok. Add the sugar,  
fish sauce, water and tamarind over a low heat. Mix the ingredients  
together to dissolve the sugar and tamarind. You might want to add 
a few more tablespoons of water to thin the sauce. Taste the sauce  
from time to time. There should be a balance between the sweet, salty  
and sour flavours. Once the sauce is cooled, it will thicken and its taste  
will be more pronounced.  

Halve the eggs and place them on a serving dish. Pour the sauce over  
the eggs and sprinkle with the fried shallots and chillies. Place a few  
sprigs of cilantro on top.
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INGREDIENSER
I kg torsk eller seifilet
2,5 ts salt 
80 g fiskesaus 
80 g rød karripasta
40 g eggehvite
10 limeblader
100 g meterbønner 
1/2 ts sugar 
1 liter olje til fritering

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Skjær fisken i små terninger og ha i en blender. Tilsett salt og bland til du får  
en tykk masse. Ha i fiskesaus, karripasta og eggehvite. 

Skjær limeblader og bønner i tynne strimler og ha disse i blandingen.  
Ha i sukker til slutt. 

Form massen til runde baller ved hjelp av to skjeer dyppet i olje. 

Varm olje i en dyp stekepanne. Oljen må ha en temperatur på 175 grader før  
du kan begynne å steke. Stek fiskekakene til de får en rød-gyllen farge.

DIRECTIONS
Cut the fish into small cubes and place them in a food processor. 
Add salt and mix until you have a thick paste. Add the fish sauce, 
curry paste and egg whites. 

Cut the lime leaves and beans into thin pieces and add these to 
the mixture. Finally, add the sugar. 

Use two spoons in oil to shape the paste into round balls. 
Heat up some oil in a deep frying pan. The oil must be at 175 C  
before frying. Fry the fishcakes until they are a reddish-golden 
colour.

INGREDIENTS
1 kg cod or pollock fillets
2.5 teaspoons salt 
80 g fish sauce 
80 g red curry paste
40 g egg white
10 lime leaves
100 g long beans 
Half a tablespoon sugar 
1 litre oil for deep frying

Serves 8 

Tod man pla (fiskekaker/fishcakes)
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INGREDIENTS
2 cloves of garlic 
2 Thai chillies (number optional 
depending on how spicy you  
want it) 
4 tablespoons roasted peanuts 
3 tablespoons fish sauce 
1 tablespoon palm sugar (you can 
also substitute brown sugar) 
2 limes 
2 tomatoes 
3 big handfuls of shredded man-
goes, carrots and apples

Serves 8

DIRECTIONS
After washing the fruit and vegetables, peel using a carrot peeler or knife. 
Then shred the fruit and vegetables using a cheese grater. Add the cloves of 
peeled garlic and the chillies to the mortar. Pound them for a few seconds until 
the garlic is crushed and the chillies reduced to small pieces. Add the sugar 
and fish sauce, and then squeeze the juice from the limes into the mortar. Don’t 
season too much at first. You can always add more later according to taste. 

Mix and pound the dressing, making sure that the sugar is fully dissolved in the 
liquid (no-one should have to bite into a chunk of pure palm sugar!). Add about 
half of the roasted peanuts. Then coarse slice the tomatoes and add the slices 
to the mortar. Pound the mixture for about 30 seconds, gently breaking up the 
tomatoes and peanuts. There is no need to pound too hard. The last step is to 
toss in a big handful of shredded fruit and vegetables. Mix everything together, 
using both a spoon and gentle pounding. There is no need to pound to hard. 
Make sure that the dressing coats all the fruit and vegetables and that the 
salad is evenly mixed.

INGREDIENSER
2 fedd hvitløk 
2 stk. thai chili (antall kan varieres 
etter hvor sterkt man ønsker det) 
4 ss ristede peanøtter 
3 ss fiskesaus 
1 ss palmesukker (kan også erstat-
tes med brunt sukker) 
2 lime 
2 tomater 
3 store håndfuller revet mango, 
gulrot og epler

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Vask frukt og grønnsaker og skrell med potetskreller eller kniv. Riv frukt og 
grønnsaker med rivjern. Ha skrelt hvitløk og chili i en morter. Støt til hvitløken 
er knust og chilien redusert til små biter. Ha i sukker og fiskesaus. Press saft fra 
limefruktene og ha i morteren. Ikke tilsett for mye krydder med en gang. Du 
kan alltid smake til etterhvert. 

Bland og støt dressingen, pass på at sukkeret er helt oppløst i væsken (ingen 
liker å få en hel bit palmesukker i munnen!) Tilsett omtrent halvparten av de 
ristede peanøttene. Skjær tomatene i tykke skiver og ha i morteren.  Støt blan-
dingen forsiktig i ca. 30 sekunder til tomatene og peanøttene er delvis knust. 
Det er ingen vits å støte for hardt. Til slutt har du i en stor håndfull revet frukt 
og grønnsaker. Bland alt sammen, bruk både en skje og forsiktig støting. Det er 
ingen vits å støte for hardt. Pass på at dressingen dekker all frukten og grønn-
sakene, og at salaten er godt blandet.

Somtam polamai



44 SOCIAL COOKING

INGREDIENSER
2 kg oksekjøtt
1/2 kopp malte, ristede 
peanøtter (eventuelt 
gresskarfrø eller andre 
nøtteaktige frø)
1/2 kopp ingefær  
(fersk eller malt)
1/4 kopp chilipulver  
(eller 10 ferske chilier)
1/4 kopp søt paprika 
(fersk eller malt)
1/4 kopp løk  
(fersk eller malt)
1/4 kopp hvitløk  
(fersk eller malt)
1 ss havsalt
4 buljongterninger  
(Maggi eller Knorr)

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Krydderblandingen til kjøttet kan lages med enten tørre eller ferske ingredien-
ser. Bland alle de ferske ingrediensene (ingefær, chili, løk og hvitløk, men ikke 
buljongterningene) i en blender og kjør til en glatt masse. Denne blandingen 
kan lagres til senere bruk i en lufttett boks i kjøleskapet i opptil en uke. Hvis du 
bruker tørre krydder til blandingen, trenger du ikke å bruke blender. Da er det 
bare å blande ingrediensene godt. Denne blandingen kan lagres til senere bruk 
i en lufttett boks i kjøleskapet i opptil 3 måneder.

De beste kjøttstykkene til Suya kebab er mørbrad eller lignende stykker med 
tilstrekkelig fettinnhold. Fettet hindrer kjøttet fra å tørke ut. Ha kjøttet i en stor 
stekepanne og bland med litt salt og buljongen. Jo tynnere kjøttskiver, dess 
kortere grilltid. Ha halvparten av krydderblandingen over kjøttet og bland godt. 
Tilsett resten av krydderblandingen når kjøttet er satt på grillspyd. Du kan også 
spare litt krydderblanding til pensling og grilling.

Afrikansk mat med Ivy
Ivy er fra Ghana, men vokste opp i Storbritannia. Hun har bodd i Asia, men har nå flyttet til Norge. 
Hun liker autentiske oppskrifter, men er også glad i å eksperimentere med ingredienser for å gjøre 

måltidene så friske, velsmakende og sunne som mulig.

Suya kebabs



INGREDIENTS
2 kg beef
1/2 cup of ground roasted peanuts 
(alternatively pumpkin or other 
nutty seeds)
1/2 cup of ginger  
(fresh or powder)
1/4 cup of chilli powder 
(or 10 fresh chillies)
1/4 cup of paprika  
(fresh or powder)
1/4 cup of onion (fresh or powder)
1/4 cup of garlic (fresh or powder)
1 tbsp sea salt
4 stock cubes (Maggi or Knorr)

Serves 8

DIRECTIONS
For the meat you can make either a fresh or a dry spices mixture.  
Mix all the fresh ingredients (ginger, chilli, onion and garlic, but not the stock 
cubes) in a food processor to enable all the spices to blend smoothly together. 
You can store this mixture for future use in an airtight container in the fridge 
for up to 1 week. For a dry mixture of the same ingredients you don’t have to 
use a food processor. Simply mix the ingredients very well together. This mix-
ture can be stored for future use in an airtight container in the fridge for up to 
3 months.

The best cut of beef for Suya kebab is top sirloin or a similar cut containing a 
reasonable amount of fat. The fat prevents the meat from drying out. In a large 
pan, combine the meat with a little salt and the stock. The thinner you slice the 
meat, the less time it takes to cook. Put half of the spice mixture on top of the 
meat and mix well. You will add the rest once the meat has been skewered.  
You may also save some for basting and grilling.

AfricanFood with Ivy
Ivy is from Ghana but grew up in the UK. She has lived in Asia and has now moved to Norway. She 
enjoys making authentic recipes but also loves to experiment with ingredients to make the meals as 

fresh, tasty and healthy as possible.

Suya kebabs
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Kelewele

INGREDIENTS
4-6 plantains, ripe but not  
overripe, peeled and cut 
into bite-sized cubes
1-2 teaspoons of Cayenne pepper 
or 1/2 teaspoon of red pepper
1/2 teaspoon of peeled and grated 
fresh ginger root
1 teaspoon of salt
2 tablespoons of water
Palm or vegetable oil for frying

Serves 8

DIRECTIONS
Grind and blend the ginger root, pepper and salt, then mix them in water.  
In a glass bowl, toss the plantain cubes together with the spice mixture. In a 
deep frying pan, heat the oil (just deep enough to let the plantains to float)  
to 170 degrees. 

Fry the plantains, turning them only once, until golden brown on both sides. 
(Don’t fry them all together – they should not touch each other while frying). 
Drain the fried plantains on absorbent kitchen paper, and keep them warm in 
the oven until they have all been fried. Serve the kelewele immediately and 
enjoy!

INGREDIENSER
4–6 plantains (kokebananer), 
modne, men ikke overmodne og 
kuttet i «munnstore» biter
1–2 ts ka jennepepper  
eller 1/2 ts rød paprika
1/2 ts skrelt og revet  
fersk ingefær
1 ts salt
2 ss vann
Palmeolje eller 
vegetabilsk olje til steking

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Mal og bland ingefær, paprika og salt. Bland deretter med vann. Legg banan-
terningene i en glassbolle sammen med krydderblandingen. Varm oljen til 170 
grader i en dyp stekepanne (passe dyp til at bananene flyter).  
 
Stek bananene til de er gyllenbrune på begge sider. Vend dem bare en gang 
underveis. (ikke stek alle samtidig – de skal ikke berøre hverandre under  
steking). La bananene renne av på et kjøkkenpapir og hold dem varme  
i ovnen til alle er ferdig stekt. Serveres straks – god apetitt!



 NORWEGIAN COOKING VOCABULARY  
- by Learn Norwegian in Stavanger - 
 www.learnnorwegianstavanger.no 

 

Blansjere/forvelle – Preperation of vegetables, mushroom and white meat.  
1. Precook vegetables quickly in boiling water and cool down in icewater.  
2. Cook white meat  from cold to boiling point, and  rinse before putting the meat in boiling water, until tender. 

Bresere – Fry the produce, and then add some liquid, let it boil under a lid. This is a classis technique within cooking. 

Deglasere – Cook out from a pan/ kettle with liquid, that will be used in the sauce for the dish. For example if you pour white wine 
in the pan after you have fried chicken in it. 

Frese – fry with low heath in a pan without getting a brown crust. 

Garnere – to place the dish on the plate, with the garnish etc. 

Gratinere – to cook a dish completely in the oven, with high temperature, so that the dish becomes golde no ntop. 

Griljere – to pan a produce, that is pre-cooked og pre-fried, quickly in the oven. 

Panere – to turn fish or meat over in flour before frying. «Dobbeltpanere» – to turn the produce in flour, dip it in whipped egg, and 
then turn it in breadcrumbs before frying it in a pan. 

Posjere/forlore – leave the food (fish, meat etc) in water without boiling, until the food has the correct temperature / or 
tenderness. Also used for eggs boiled without its shell in lightly salted water. 

Redusere – to boil a sauce so that the liquid evaporates and the mixture gets a thicker and richer taste (reduce). 

Sautere – to fry in generous amounts of fat,but less than deep fried. Can also mean to fry in a pan. 

Skumme – foam. Remove all foam from sauces and reductions so that the liquid is clear. 

Skålde – put the food a few seconds in boiling water, so that its easy to remove peel, for example tomatoes, almonds, plums. To 
pour boiling water over something. 

Smuldre – to work butter into flour. 

Spe – to add liquid, a little at a time, for example with minced meat. 

Stue – to mix a boiled, cut vegetable into boiled whole cream, or in a little bit of sauce, to a thick, 
not running consistency. 

Surre – to pour liquid on fried food and let it stay on low temperature until the food is tender. 

Trekke – heath treated food in water slightly below boiling point. 
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Vietnamesisk mat 
Chi Ton ble oppdratt i en ”multinasjonal”  familie. ”Hjemme” var en blanding av vietnamesiske,  

norske, franske og amerikanske tradisjoner. Hun gleder seg over å dele noen herlige vietnamesiske 

oppskrifter med dere.

INGREDIENSER
1 kg rensede reker
2 poser asiatisk selleri 
(bac ha)
5 tomater
1 fersk ananas 
(eller to bokser)
1 pose bønnespirer
1 pose okra
2 bunter koriander
1 pose sitrongress
10 sjalottløk
Tamarind paste
2 poser vietnamesiske 
urter (ngo ohm/rau ram) 
Fiskesaus
1 fisk inkl. hode
1 laksefilet (per person)
1 kopp jasminris  
(per person)
Sukker
Sesamolje
Øl (til å dekke fisken med)
3 hele hvitløk

12 personer

FREMGANGSMÅTE
Skyll risen grundig. Forholdet vann til ris er 1:1 (en kopp ris og en kopp vann)  
per person. Skyll alle grønnsakene og urtene.

Fjern urtebladene fra stilken med fingrene. Det gjør at smaken bevares.
Ta vare på korianderstilkene, disse har masse smak. Skrell av det ytre laget  
på selleristilkene. Skjær tomatene i båter. Skrell ananasen og skjær i ”munnstore”
biter lignende det man kan få på boks. Hakk til slutt sjalottløk og hvitløk.

KARAMELLISERT FISK / CA KHO
Stek laksefiletene i olje og tilsett finhakket hvitløk fra ett fedd. Ha i 1 dl fiskesaus.
Tilsett 3–4 finhakkede sjalottløk. Ha i nok øl til å dekke fisken helt. La småkoke  
uten lokk på lav varme i 1-2 time. Server med ris og masse koriander.

FISKESUPPE / CANH CUA CA TOM
Fyll 3 liter vann i en gryte. Ha i en halv pose tamarind paste. Ha i 3 stilker  
sitrongress. Når tamarinden blir myk, klem litt på den og ta den ut. Ha i fiskehodet.  
Ha i ananasen. Ha i 1 dl fiskesaus og 4–5 finhakkede sjalottløk. Ha i finhakket hvitløk 
fra to hele hvitløk. Ha i tomatene. 

Etter 30 minutter tas fiskehodet ut. Ha i rekene.  Etter 35 minutter tilsettes de vietna- 
mesiske urtene. Smak på suppen. Hvis den er for syrlig, balanser smaken med litt  
fiskesaus. Ha i okraen og 1 kg fisk (laks eller steinbit). La fisken trekke en stund.  
Server suppen med ris, bønnespirer og masse koriander.

Ca kho / Canh cua ca tom
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VietnameseFood
Chi Ton was raised in a multi-national family. “Home” was a mix of Vietnamese, Norwegian, French 

and American (USA) influences. She is happy to share some wonderful Vietnamese recipes with you.

INGREDIENTS
1 kg peeled prawns
2 bags of Asian celery (bac ha)
5 tomatoes
1 fresh pineapple (or 2 tins)
1 bag of bean sprouts
1 bag of okra
2 bunches of coriander
1 bag of lemongrass
10 shallots
Tamarind paste
2 bags of Vietnamese herbs (ngo 
ohm/rau ram) 
Fish sauce
1 fish incl. head
1 salmon fillet (per person)
1 cup of jasmine rice (per person)
Sugar
Sesame oil
Beer (to cover the fish)
3 whole garlic bulbs

Serves 12

DIRECTIONS
Rinse the rice thoroughly. The ratio of water to rice is 1:1 (one cup of  
rice and one cup of water) per person. Rinse all the vegetables and  
herbs. 

Pluck the herb leaves from their stalks using your fingers. This better preser-
ves the flavour. Retain part of the coriander stems because these have a lot of 
flavour. Peel away the outer layer from the celery stalks. Cut the tomatoes into 
wedges. Peel the pineapple and cut it up into bite-sized pieces similar to those 
found in tins. Finely chop the shallots and garlic.

CARAMELISED FISH/CA KHO
Fry the salmon fillets in the oil, and add the finely chopped cloves from one 
whole garlic bulb. Add 1 dl of fish sauce. Add 3-4 finely chopped shallots. Add 
enough beer to cover the fish. Simmer on a low heat for 1-2 hours uncovered. 
Serve with rice and lots of coriander.

FISH SOUP/CANH CUA CA TOM
Fill a pot with 3 litres of water. Add half a bag of tamarind paste. Add 3 stalks of 
lemon grass to the water. When the tamarind becomes soft, squeeze it a little 
and remove it. Add the fish head. Add the pineapple. Add 1 dl of fish sauce and 
4-5 finely chopped shallots. Add the finely chopped cloves from two whole 
garlic bulbs. Add the tomatoes.  
 
After 30 minutes remove the fish head. Add the prawns. After 35 minutes add 
the Vietnamese herbs. Taste the soup. If it is too acidic, balance the flavour 
with some fish sauce. Add the okra and 1 kg of fish (salmon or catfish). Let the 
fish soak for a while. Serve the soup with rice, bean sprouts and lots of cilantro.

Ca kho / Canh cua ca tom
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INGREDIENSER
10 cm gulrot
15 cm daikon (japansk 
reddik)
Skallet av en halv sitron
1 ts salt

Til marinaden:
150 ml eddik
5 ss sukker 
En klype salt
4 ss frisk sitronsaft 

FREMGANGSMÅTE
Skjær gulrot og daikon i tynne staver på ca. 5 cm. 
Skjær sitronskallet i tynne strimler.
Dryss over salt og bland i en bolle.
La stå i 5 minutter. Fjern eventuelt vann.
Bland ingrediensene til marinaden i en bolle og rør godt.
Ha marinaden i blandingen og sett i kjøleskap til like før det skal ser-
veres.

4 personer

Rød og hvit marienrt salat med sitron

INGREDIENSER
4 ss tørket wakame
1 pakke tofu
1 l dashi
4 ss miso
1 stilk vårløk

4 personer

FREMGANGSMÅTE
Legg wakame i bløt til den er myk.
Hakk vårløken.
Skjær tofu i terninger på 2 cm. Varm dashi i en gryte.
Når det begynner å koke, ha i tofuterningene.
Varm opp til kokepunktet igjen.
Ha i misoen.
Dryss over vårløk før servering.

Tofu og Wakame-Miso-Suppe

Ayako er fra Japan og kom til Norge i begynnelsen av 2015. Hun vokste opp i en liten, tradisjonell  
familie der både bestemor og mor var flinke til å lage mat. Kjernen i det japanske kjøkkenet er  
forståelse for og glede over ingredienser og krydder. Ayako presenterer oss for hjemmelaget  

japansk mat og bruker lokale ingredienser så langt det er mulig.

Japansk mat



DIRECTIONS
Cut the carrot and daikon into thin, five-centimetre strips. 
Slice the lemon peel thinly.
Sprinkle in the salt and mix together in a bowl.
Leave for 5 minutes, and remove any water.
Mix the marinade in another bowl, stirring well.
Add the marinade to the mixture and refrigerate until  
 just before serving.

Serves 4

INGREDIENTS
10 cm carrot
15 cm daikon (Japanese radish)
The outer (yellow) peel of half 
a lemon
1 teaspoon salt

For the marinade:
150 ml vinegar
5 tablespoons sugar
A pinch of salt
4 tablespoons fresh lemon juice

Lemon Flavored Red & White Pickled Salad           

DIRECTIONS
Soak the dried wakame in water until soft. 
Chop up the scallion stalk.
Heat the dashi in a pan.
When it comes to the boil, cut the tofu into 2 cm cubes and 
add them to the pan.
Re-heat until it starts boiling.
Once re-heated, add the miso.
Sprinkle on the scallion before serving.

INGREDIENTS
4 tablespoons dried wakame
1 pack of tofu
1000 ml dashi
4 tablespoons miso
1 stalk scallion

Serves 4

Tofu and Wakame-Miso-Soup

JapaneseFood
Ayako is from Japan and came to Norway early in 2015. She grewup in a small, traditional  
family with her grandmother and mother who were both great cooks. The core of Japanese  

cuisine is appreciation and enjoyment of the ingredients and seasoning. Ayako introduces us 
to Japanese homemade cooking using local ingredients wherever possible.
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Gresk Tzatziki (dip)
INGREDIENSER
1 kg gresk yoghurt (10 %)
1 middels stor agurk
2 fedd hvitløk
1 ss frisk dill 
Salt
Hvit pepper etter smak
2–3 ss sitronsaft  
etter smak 
Olivenolje og/eller  
oliven til pynt

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Hell yoghurten i en bolle. Finhakk dill og skrelte hvitløksfedd. Skrell agurken og 
skjær i to. Hvis den har store frø, skjær en gang til på langs og fjern frøene med 
skje. Riv agurken (ikke bruk blender!) og klem ut overflødig vann for hånd, eller 
bruk et filter som f.eks. osteklede, kjøkkenhåndkle eller en fin sil. Prøv å få bort 
så mye vann som mulig – yoghurten skal ikke være vassen. 

Ha agurk, dill, hvitløk, salt, pepper og sitronsaft i yoghurten og rør godt. Hvis 
blandingen er for tykk, ha i mer revet agurk eller vann. På dette stadiet er det 
lettere å tilsette væske enn å fjerne den. Dryss litt olivenolje over blandingen og 
pynt gjerne med noen oliven. Denne tzatzikien kan serveres umiddelbart. Det 
anbefales imidlertid å sette den i kjøleskapet i minst 2-3 timer slik at den får 
stå og trekke. Da smaker den enda bedre!

Foteini er profesjonell homøopat og utdannet klinisk psykolog. Hun lærte å lage  
mat fra både mor og bestemor, som begge var flinke til å gi maten det spesielle,  
rustikke,hjemmelagde preget. De små hemmelige triksene hun har lært av dem  

gjør Foteinis greske oppskrifter helt uforglemmelige.

Gresk mat



Greek Tzatziki (dip)
INGREDIENTS
1 kg pot of full-fat  
(10%) plain Greek yoghurt
1 medium cucumber
2 cloves of garlic
1 tablespoon of fresh dill 
Salt
White pepper to season
2-3 tablespoons of lemon  
juice to taste 
Olive oil and/or olives for  
decoration

Serves 8

DIRECTIONS
Pour the yoghurt into a bowl. Finely chop the dill and peeled garlic cloves.  
Peel the cucumber and cut it in half. If it contains large seeds, slice again 
lengthwise and remove the seeds with a spoon. Grate the cucumber (do not 
use a food processor!) and strain the excess water away either by hand or filter 
using a cheesecloth or fine strainer. Try to remove as much water as possible – 
you don’t want the yoghurt to be watery. 

Add the cucumber, dill, garlic, salt, pepper and lemon juice to the yoghurt and 
stir well. If the mixture is too thick, add more grated cucumber or water. At 
this stage it is easier to add liquid than to remove it. Drizzle the mixture with 
some olive oil and, if you wish, add some olives for decoration. This tzatziki 
dip can be served immediately. However, it is recommended to place it in the 
fridge and let the ingredients blend for at least 2 to 3 hours. This makes it even 
tastier!

GreekFood
Foteini is a professional homeopath and trained clinical counselling psychologist.  
She learned her cooking from her masterful mother and grandmother who were  

skilled in giving their cooking that rustic, homemade feeling. The little secrets that she  
learned from them make Foteini’s Greek recipes unforgettable.
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INGREDIENSER
800 g karbonadedeig 
2 store løk 
2 fedd hvitløk 
2 middels store egg 
4–5 skiver brød 
1 ss salt 
Svart pepper (smak til)
1/2 ts spisskummen 
1/2 kopp frisk, hakket dill 
100 ml ouzo 
Olivenolje til steking 
Hvetemel til steking

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Legg brød i en stor bolle og fukt lett med lunkent vann. Klem på brødet for å 
fjerne overflødig vann, ha i ouzo og sett til side. Finhakk løk, hvitløk og dill og 
ha i brødblandingen. Tilsett karbonadedeig sammen med egg, spisskummen, 
salt og pepper. Kna med hendene til alt er godt blandet. Dekk bollen med plast 
og sett i kjøleskapet i 30–40 minutter. Jo lenger du lar blandingen stå, dess 
mer vil krydderet trekk inn, og aromaen bli bedre. Etter 40 minutter kan du 
begynne å lage kjøttboller! Ta porsjoner fra blandingen på størrelse med en 
spiseskje og form til små baller. 

Ha mel i en flat bolle og rull kjøttbollene i melet. Rist av overskytende mel og 
legg kjøttbollene på et brett eller bakepapir. Trykk forsiktig på dem, slik at de 
blir litt flatere. Varm olivenolje i en stor stekepanne på middels temperatur. Ha 
i kjøttbollene (8–10 stykker om gangen) og stek i ca. 10 minutter til de er brune 
på utsiden og ikke rosa inni. Gjenta til alle kjøttbollene er stekt. Kjøttbollene 
smaker best med tzatziki, en grønn salat og masse ouzo (selvfølgelig!). Jo mer 
salt, pepper, spisskummen og dill du har i dem, dess mer ouzo vil du drikke.

Ouzo keftedes (kjøttboller med ouzo)
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Ouzo keftedes (ouzo meatballs)
INGREDIENTS
800 g minced beef 
2 large white onions 
2 cloves of garlic 
2 medium eggs 
4-5 slices of bread 
1 tablespoon of salt 
Black pepper (to season)
1/2 teaspoon of cumin 
1/2 cup of chopped fresh dill 
100 ml ouzo 
Olive oil for frying 
All-purpose flour for frying

Serves 8

DIRECTIONS
Place the bread in a large bowl and moisten slightly with lukewarm water. Then 
squeeze the bread to remove any excess water, add the ouzo and set it aside. 
Finely chop the onion, garlic and dill and add them to the bread mixture. Add 
the minced beef along with the eggs, cumin, salt, and pepper. Work with your 
hands until the mixture is thoroughly blended. Cover the bowl with plastic wrap 
and place in the fridge for approximately 30 to 40 minutes. The longer you le-
ave the mixture the better the aromas and seasoning will blend together. After 
40 minutes we’re ready for rolling and frying! Take one-tablespoon portions of 
the mixture and roll into small balls. 

Place the flour in a shallow bowl and coat the meatballs. Shake off any excess 
flour, and place the meatballs onto a tray or baking sheet, pressing gently to 
flatten them a little. Heat the olive oil in a large pan over medium heat. Add the 
meatballs – 8 or 10 at a time – and fry for about 10 minutes until they are nicely 
browned on the outside with no pink colour on the inside. Repeat until all the 
meatballs are cooked. The meatballs are best served cool with tzatziki, a nice 
green salad and lots of ouzo (of course!). The spicier you make them by adding 
more salt, pepper, cumin and dill, the more ouzo you will drink.
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Dolmades (fylte vinblad)
INGREDIENSER
500 g vinblad på glass 
500 g ris 
2 store løk 
5–6 vårløk 
1 kopp hakket dill 
1/2 kopp hakket 
peppermynte 
1 kopp hakket persille 
1 middels stor tomat 
Saft fra 3 sitroner 
Salt
Pepper 
1 kopp olivenolje

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Sjekk hvor salte vinbladene er. Hvis du synes de er for salte, kan du legge  
dem i en bolle med kaldt vann. Skift ut vannet jevnlig helt til de er passe salte.  
Skjær bort stilkene, og la bladene renne av i et dørslag. Begynn på fyllet. Skyll 
risen til vannet er klart. La risen renne godt av og ha i en stor bolle. Finhakk 
dill, persille, peppermynte og vårløk (inkludert den grønne delen). Riv eller  
finhakk løk og tomat. Bland de hakkede og revne ingrediensene med risen. 
Tilsett salt og pepper, saften fra 1 sitron og halvparten av olivenoljen. Smak 
til med evt. mer krydder og/eller olje. Ha litt olivenolje i en stor gryte og dekk 
bunnen med noen vinblad (bruk de som er revet i stykker eller er veldig store). 

Legg et vinblad i den venstre håndflaten (hvis du er høyrehendt), brett det ut, 
la den nederste delen av bladet vende mot håndleddet og den glatte, glinsende 
siden vende inn mot håndflaten. 

Legg 1 full teskje risblanding nederst på bladet. Bruk mindre hvis bladet er lite. 
Brett den nederste delen av bladet over fyllet mot midten. Brett de to sidene 
inn mot midten og rull fast sammen – men ikke for stramt, siden fyllet må ha 
plass til å utvide seg under koking. Legg de fylte vinbladene (med skjøten ned) 
i bunnen av gryten i en sirkel. Når du er ferdig med det første laget, legger du 
et nytt lag over det første. Pass på at det ikke er mellomrom mellom de fylte 
vinbladene. Da er det mindre risiko for at de åpner seg under koking. Hvis du 
ikke får lagt et helt lag, er det bedre å legge eventuelle ekstra vinblad og fyll 
til side. Denne oppskriften er nok til 2–3 lag og ca. 60 dolmades. Dryss resten 
av olivenoljen og sitronsaften over vinbladene. Legg en tallerken med bunnen 
opp over vinbladene for å holde dem nede og tilsett varmt vann opp til kanten 
av tallerkenen. Pass på at vannet ikke dekker bunnen av tallerkenen. Sett på 
middels varme til vannet begynner å koke. Slå ned varmen og la småkoke i 45 
minutter til risen er saftig og myk. Fjern tallerkenen etter 30 minutter og sjekk 
om du trenger mer krydder og/eller varmt vann. Når vinbladene er ferdige, slår 
du av varmen og lar dem hvile i 10–15 minutter med lokket på. Ta vinbladene 
forsiktig ut av gryten og legg på en tallerken. Dolmades kan serveres varme 
eller kalde med vanlig yoghurt som forrett, tilbehør eller hovedrett.



Dolmades (stuffed vine leaves)
INGREDIENTS
500 g jarred vine leaves 
500 g rice 
2 large white onions 
5-6 spring onions 
1 cup chopped dill 
1/2 cup chopped peppermint 
1 cup chopped parsley 
1 medium tomato 
The juice of 3 lemons 
Salt
Pepper 
1 cup of olive oil

Serves 8

DIRECTIONS
Check the saltiness of the vine leaves. If they are too salty for your taste, place 
them in a basin of cold water. Change the water frequently until you get the 
desired saltiness. Remove the stems and leave them in a colander to drain.  
Prepare the filling by rinsing the rice with water until the water comes out 
clear. Strain well and place in a large bowl. Finely chop the dill, parsley, pep-
permint and spring onions (including the green part). Grate or finely chop the 
white onions and tomato. Mix all the chopped and grated ingredients with the 
rice.  Add salt and pepper, the juice of 1 lemon and half the olive oil. Taste to 
check if you need more seasoning and/or oil. Drizzle some olive oil into a large 
pot and layer the bottom with some vine leaves (use the ones that are torn or 
very big).

Take one vine leaf; spread it in your left palm (if you are right-handed) with 
its base facing your wrist and the smooth, glossy side facing down. Place 1 
full teaspoon of rice mixture on the base. Use less if the leaf is small. Fold the 
lower section of the leaf over the filling towards the centre. Bring the two sides 
in towards the centre and roll them up firmly – but not too tightly because the 
filling needs space to expand during cooking. 

Place the stuffed vine leaves (folded side down) on the bottom of the pot in 
circular layers. When you have finished with the first layer, start on the one 
above. Be careful not to leave any gaps between the dolmades. This will pre-
vent them from cracking open during cooking. If you cannot complete a whole 
layer, it is better to set any remaining leaves and filling aside. This recipe ma-
kes 2-3 layers and approximately 60 dolmades. Drizzle the stuffed vine leaves 
with the rest of the olive oil and lemon juice. Place an inverted plate on top of 
the dolmades to hold them down and add hot water until the water level reac-
hes the rim of the plate. Make sure that the water does not cover the bottom 
of the plate. Set the heat to medium until the water starts boiling. Then reduce 
the heat to a low setting and slowly boil the dolmades for 45 minutes until the 
rice is juicy and tender. After 30 minutes remove the plate carefully and check 
to see if you need any more seasoning and/or hot water. When the dolmades 
are ready turn off the heat and let them rest undisturbed for another 10 to 15 
minutes with the pot lid on.  Carefully remove the dolmades and place them on 
a plate. Dolmades can be served hot or cold with plain yoghurt as an appetizer, 
side dish or main dish.
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Det beste med å reise er all den gode maten!
Ingrediensene kan variere, men jeg slutter aldri å like glo-
bal gatemat. Noe av det beste med å reise til nye steder 
er å prøve ny gatemat. Det er en herlig døråpner til nye 
kulturer og en måte å smake på menneskets historie. 

Når det er snakk om gatemat og grillmat, tenker man ofte 
først og fremst på øl, men vin kan også være fantastisk – 
hvis du velger riktig vin, vel å merke. Global gatemat for-
tjener et globalt vinutvalg. Mine anbefalte kombinasjoner 
omfatter viner fra Australia, Frankrike, Tyskland, Spania 
og California. Druer som vokser i varmt klima som Mid-
delhavet, Australia, Chile og California, modnes raskt, og 
vinene som produseres her har kraftig aroma og smaker 
søtere og modnere. Det er egenskaper som passer perfekt 
til grillmat. Den modne og søte vinen balanserer de sterke 
og røykaktige smakene fra grillmaten.

Ha alltid en flaske Pinot Noir på lur. Den passer til alle 
typer gatemat, som for eksempel kebab, pizza og take-
away. Vår venn Pinot Noir elsker svin i alle varianter, 
spesielt når kjøttet er oppskåret i skiver og perfekt krydret 
med pepper. En av de mest kjente (og stort sett sanne)  
reglene for kombinasjon av mat og vin er at ”Riesling 
passer til alt”.  Riseling er den mest allsidige bordvinen. 
Tyskland er kjent for sin Riesling, men vinen produseres 
også i Alsace og Australia. Den finnes i forskjellige grader 
av sødme, så det å velge en Riesling er stort sett et per-
sonlig valg. 

Hvis du ikke er Riesling-fan, passer Sauvignon Blanc, 
Chenin Blanc og mindre kjente viner som Sylvaner, Grüner 
Veltliner, Muscadet og Sancerre også utmerket til gate-
mat. Champagne eller musserende viner passer også 
godt til krydret gatemat. Boblene balanserer krydderne, 
og Champagne og musserende viner er mer allsidige enn 
det mange tror. 

Når solen skinner og det er varmt i været, er det på 
tide å fyre opp grillen og gjøre i stand til hagefest med 
familie og venner. Og ikke glem en god flaske vin til grill- 
favorittene!

Her er noen forslag:

GRILLET KYLLING / 
en Chardonnay fra varmt klima i Chile, California  
eller Australia.

FUGL ELLER FISK MED SITRON / 
en frisk Chardonnay fra Australia.

PØLSER, HAMBURGERE, BIFF OG KOTELETTER / 
en australsk Shiraz eller Zinfandel fra California.

SARDINER OG FET FISK / en hvitvin fra sør-Frankrike  
eller en spansk Albariño.

GRILLEDE REKER ELLER ANDRE SKALLDYR / 
en Chablis eller rosévin fra sør-Frankrike.

GRILLEDE GRØNNSAKER OG RØD PAPRIKA / en spansk 
Tempranillo som for eksempel Rioja eller en tørr Semillon 
fra Australia.

ASPARGES / en Sauvignon Blanc fra New Zealand.

GRILLEDE TOMATER / en Barberas eller en av de store  
italienske rødvinene, som for eksempel Montepulciano  
d’ Abruzzo. Disse har relativt høyt syreinnhold.

GRILLET HALLOUMI ELLER FETAOST / en Riesling fra  
Alsace, Rhône-vin eller andre viner fra sør-Frankrike.

INDISK MAT / en fyldig Chardonnay lagret på eikefat  
(til fugl eller fisk) eller en rød Loire.

THAIMAT / en Gewurztraminer, Sauvignon Blanc eller en 
tørr rosévin.

Det viktigste med thaimat er å unngå viner med mye  
tanniner. Du bør også unngå viner med sterkt eikepreg, 
som for eksempel flere av Chardonnnay-vinene fra  
California. 

Kombinasjon av mat og vin 
— anbefalt vin til global gatemat og grillmat

Lurer du på hvilke drinker du skal ha neste gang du skal ha fest? Eller hvilken vin som passer sammen 
med forskjellige eksotiske retter? Jolanta er vår sommelier og ekspert på kombinasjon av mat og vin. 

Sjekk tipsene hennes og finn akkurat den rette vinen til måltidet du skal servere.



Food and wine pairings  
— recommendations for global street food and BBQs

Are you wondering what drinks to chose for your next party? Or what wine will go well with 
these exotic dishes? Jolanta is our sommelier and food and wine pairing expert. Check out her 

tips and make your meals complete with just the right wine.
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The best thing about travelling is all the yummy food!
The ingredients may change, but my love of global street 
food never changes. Trying new street food is an essential 
part of travelling to new places. It‘s a delicious window on 
new cultures and a way to taste human history. 

Beer may be the first thing that comes to mind when we 
talk about street food and BBQs, but wines can be ama-
zing too – if you choose the right ones. Global street food 
deserves a global wine selection. My pairing recommen-
dations include wines from Australia, France, Germany, 
Spain and California. Grapes grown in hot climates such 
as the Mediterranean, Australia, Chile and California ripen 
easily and the wines they produce are full-flavoured and 
taste sweeter and riper. These characteristics are ideal 
matches for barbecued food. The ripeness and sweetness 
of the wines balances the hot and smoky flavours from the 
barbeque.

Always keep a bottle of Pinot Noir ready. This goes well 
with all kinds of street food such as kebabs, pizzas and  
take-aways. Our friend Pinot Noir loves pork in all its 
forms, especially when sliced and peppered to perfection.
One of the tried, tested and (mostly) true principles of 
food and wine pairing is that ”Riesling goes with any-
thing“. Riesling is the most versatile white table wine. 
Germany is well-known for its Riesling, but the wine is 
also produced in Alsace and Australia. It comes in varying 
levels of sweetness, so selecting a Riesling is very much a 
personal choice. 

If you‘re not a Riesling fan, then Sauvignon Blanc, Chenin 
Blanc, and less well-known wines such as Sylvaner, Grüner 
Veltliner, Muscadet and Sancerre all pair excellently with 
street food too. Champagne or sparkling wines also go 
well with hot and spicy street food flavours. The bubbles 
counterbalance the spices, and Champagne and sparkling 
wines are more versatile than many people realise.

When the skies are blue and the weather is warm, now 
is the time to fire up the grill and enjoy a backyard party 
with your family and friends. And don‘t forget a refreshing 
bottle of wine to complement your favourite barbecued 
meats and vegetables.

Here are some other suggestions:

BBQ CHICKEN / a warm-climate Chardonnay from  
Chile, California or Australia.

LEMON-FLAVOURED POULTRY OR FISH / a crisp  
Chardonnay from Australia.

SAUSAGES, HAMBURGERS, STEAKS AND CHOPS /  
an Australian Shiraz or Californian Zinfandel.

SARDINES AND OILY FISH / a southern French white  
or Spanish Albariño.

GRILLED PRAWNS OR OTHER SHELLFISH / a Chablis  
or southern French rosé.

GRILLED VEGETABLES AND RED PEPPERS / a Spanish  
Tempranillo such as Rioja or a dry Australian Semillon.

ASPARAGUS / a Sauvignon Blanc from New Zealand.

GRILLED TOMATOES / a Barberas, or one of the other  
major Italian reds such as Montepulcianno d’ Abruzzo. 
These have relatively high acidity.

GRILLED OR BARBECUED HALLOUMI OR FETA CHEESE /  
an Alsace Riesling, southern Rhône or another of the 
southern French white wines.

INDIAN FLAVOURS / a full-bodied oaked Chardonnay  
(with poultry and fish) or a red Loire.

THAI FLAVOURS / a Gewurztraminer, Sauvignon Blanc  
or a dry rosé.

The most important thing with Thai food is to avoid pai-
ring with a tannic wine. You should also avoid strong oaky 
wines, such as many of the Californian Chardonnays. 
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Vegansk pulled jackfruit
INGREDIENSER
1 boks jackfruit i lake  
(ikke sirup)
1 spiseskje chilipulver, 
eventuelt chilisaus
1 teskje spisskummen
1 teskje salt
1 teskje hvitløkspulver
1 teskje løkpulver
1 sjalottløk
0,5 kinesisk hvitløk
Olje til steking
1,5 desiliter barbecuesaus 
(gjerne en med lavt 
sukkerinnhold)
1 desiliter vann

FREMGANGSMÅTE
Hell laken av jackfruiten og skyll bitene godt. Kutt av den harde trekanten  
innerst på hver bit, denne er fra stilken og kan kastes.

Rør sammen chilipulver, spisskummen, salt, hvitløkspulver og løkpulver i en bolle. 
Ha i jackfruit og bland det hele godt sammen slik at all frukten dekkes  
av krydder.

Finhakk sjalottløk og hvitløk. Varm opp oljen til medium varme i en gryte og ha 
i og la sjalottløk og hvitløk surre et par minutter til det blir blankt. Ha i jackfruit. 
Pass på at alt krydderet blir med. La det surre et par minutter til – nå skal du 
begynne å lukte alle krydderne godt.

Ha i barbecuesaus og vann. La det hele koke opp, sett på lokk, skru ned varmen 
og la det småkoke i 20–25 minutter til frukten begynner å bli mør. Siste finish 
kan du enten ta på grillen eller i stekeovnen. På grillen  legger du frukten på 
folie og griller på direkte varme. I stekeovnen setter du frukten på 175 grader  
i 20 minutter.

Mens du griller frukten, eller etter at ovnsbakingen er ferdig, bruker du to gafler 
og drar fruktkjøttet fra hverandre, slik at du får «pulled pork»-konsistensen.
Serveres på sandwich, i burgerbrød eller i wraps. 

Vegansk mat med Mari
Mari trenger ingen introduksjon! Bloggen hennes vegetarbloggen.no er kjent  

av tusenvis av vegetarianere, veganere og andre som bryr seg om naturen og  
miljøet. I denne utgaven deler hun noen av sine sommerlige grilloppskrifter. 



Vegan pulled jackfruit
DIRECTIONS
Drain the jackfruit and rinse the pieces well. Cut the hard inner  
triangles away from each piece; these are from the stalks and can  
be discarded.

Mix the chilli powder, cumin, salt, garlic powder and onion powder  
in a bowl. Add the jackfruit and mix well, making sure that all the fruit 
becomes coated in the spices.

Finely chop the shallot and garlic. Heat the oil in a saucepan on  
medium heat, add the shallot and garlic and fry for a few minutes  
until they are glossy. Add the jackfruit. Don’t leave any of the tasty  
spices behind. Fry for a few more minutes – until you can really start  
to smell all the spices.

Add the barbecue sauce and water. Bring to the boil, cover, turn down 
the heat and leave to simmer for 20–25 minutes until the fruit starts to 
become tender.

Now you can finish it off either under the grill or in the oven. If you  
decide to use the grill, put the fruit on a sheet of foil and grill under  
direct heat. If you prefer the oven, put the fruit in at 175 degrees C  
for 20 minutes.

While the fruit is grilling, or after it has been finished in the oven, take 
two forks and pull the flesh apart, until it has the consistency of pulled 
pork. Serve in a sandwich, burger bun or wrap. 

INGREDIENTS
1 tin of jackfruit in brine  
(not syrup)
1 tbsp chilli powder, or chilli sauce
1 tsp cumin
1 tsp salt
1 tsp garlic powder
1 tsp onion powder
1 shallot
One half of a Chinese garlic
Oil for frying
150 ml barbecue sauce 
(preferably low in sugar)
100 ml water

VeganFood with Mari
Mari needs no introduction! Her blog vegetarbloggen.no  is well known to 

thousands of vegetarians, vegans and anyone that cares for nature and the 

 environment. In this edition, she shares some of her summer barbeque recipes. 
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Sunn mat
Johanna Dyngeland og Øystein Lunde Ohna er gode kokker som brenner for sunn mat. De 
vil gjerne dele noen av sine enkle og velsmakende hverdagsoppskrifter! Johanna er serti-
fisert helsecoach fra Institute of Integrative Nutrition. Hun har sin egen blogg matmagi.no 

hvor du kan finne inspirasjon og informasjon og bli bedre kjent med henne!
Øystein er mannen bak Resept, en vegansk restaurant som han drev i tre år. Han er utdan-

net akupunktør med en bachelorgrad fra University of Brighton i England. 

Frokostmuffins med Øystein
INGREDIENSER
4 kopper havregryn
1 ts salt
2 ts bakepulver
1 ts kanel
1/2 ts malt nellik 
1/2 ts tørket ingefærpulver
2 kopper ikke-meieri-melk
1/2 kopp dadler
1/2 kopp rosiner
1/4 kopp solsikkeolje
2 ss linfrø 
6 ss vann
1/2 kopp solsikkefrø  
(valgfritt)

8 personer

FREMGANGSMÅTE
Kjør havregrynene til mel i en blender. Bland havregryn, salt, bakepulver, kryd-
der og solsikkefrø i en stor bolle. Bruk en håndmikser og bland inn linfrø og vann 
til blandingen har en klissete konsistens.

Kjør så dadler, melk og olje i blenderen. Hell den våte blandingen over i de tørre 
ingrediensene og vend forsiktig inn. Dette gjør at røren ikke blir for tykk. Rør inn 
rosiner og hell røren over i muffinsformer. Stekes på 220 grader i 20 minutter til 
kakene er gjennomstekt.



Healthy Food
Johanna Dyngeland and Øystein Lunde Ohna  are healthy eating enthusiasts and great cooks. 

They want to share some of their easy and tasty everyday recipes! Johanna is a certified 
health coach from the Institute of Integrative Nutrition. She writes her own blog matmagi.no 

where you can find inspiration and information and get to know her better! Øystein is the man 
behind Resept, a vegan restaurant which he ran for 3 years. He is a qualified acupuncturist with 

a Bachelor’s degree from the University of Brighton in the UK. 

Breakfast Muffins with Øystein
INGREDIENTS
4 cups rolled oats
1 tsp salt
2 tsp baking powder
1 tsp cinnamon
1/2 tsp ground cloves 
1/2 tsp dry ginger powder
2 cups non-dairy milk
1/2 cup dates
1/2 cup raisins
1/4 cup sunflower oil
2 tbsp linseeds 
6 tbsp water
1/2 cup sunflower seeds 
(optional)

Serves 8

DIRECTIONS
Use a food processor to make flour from the rolled oats. Mix the oats, salt,  
baking powder, spices and sunflower seeds in a large bowl. Use a hand-held 
mixer to mix in the linseeds and water until the mixture has a sticky consistency.

Then mix the dates, milk and oil in the food processor. Pour the wet mixture into 
the dry ingredients and mix using a minimum of strokes. This will prevent the 
mixture from becoming too thick. Stir in the raisins and pour the mixture into 
muffin tins. Bake at 220 degrees for 20 minutes until cooked.
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Bokhvetebrød med Johanna
FREMGANGSMÅTE
Å lage ditt eget surdeigsbrød tar litt tid og øvelse i begynnelsen. Men når du 
først har laget surdeigen, kan du oppbevare «mordeigen» og alltid lage nytt 
brød med den, akkurat som du hadde gjort med fersk gjær.

Surdeigsbrød er mye bedre fordøyelig enn vanlig brød, og mye av plantesyrene 
som finnes i korn og frø blir nøytralisert gjennom syrningsprosessen. Du kan 
også bruke havremel eller hvete, spelt og rug hvis du tåler gluten. Mye tyder 
også på at gluteninnholdet blir drastisk redusert ved å langtidssurne brød. Det 
kan være en forklaring på hvorfor generasjonene før oss tålte brød langt bedre.

INGREDIENSER
2 kopper bokhvetemel
1/2 kopp sesamfrø
1/2 kopp solsikkefrø
1/2 kopp linfrø
1/2 kopp gresskarkjerner

Salt etter behov;  
jeg bruker ca. 1 teskje

Vann (deigen skal  
ligne på vaffelrøre  
i konsistensen)

SLIK LAGER DU SURDEIGEN
Bland 1/2 kopp vann og 1/2 kopp bokhvetemel i en (glass)skål og la den stå på kjøkkenbenken dekket med et  
kjøkkenhåndkle. Fyll på samme mengde vann og bokhvetemel både morgen og kveld i tre døgn. Da er surdeigen  
din ferdig. Du ser at det begynner å boble en del (hvis du bruker nymalt bokhvetemel, vil det boble enda mer).

Ha bokhvetemel og vann i den bruksklare deigen og rør til du får en smidig røre. Ta ut 1/3 del av deigen og oppbe-
var til neste brød. I resten av deigen tilsetter du alle de andre ingrediensene samt litt mer vann og rører godt til det 
blir en tykk, men fremdeles flytende deig. Jeg liker best å bruke en silikonbakeform; da setter ikke brødet seg fast. 
Sett formen på bakeristen i et varmt rom (bad) i minst 12 timer.

Stek på 210 grader i 40 minutter, ta brødet ut av silikonformen og stek i 10–15 minutter til, slik at du får en deilig 
skorpe på hele brødet. Det blir enda sprøere hvis du lar en liten ildfast form fylt med vann stå i ovnen mens brødet 
steker. Sørg for å ha rene hender og redskaper; da vil deigen ikke mygle. Deigen holder seg godt i kjøleskap med 
lokk på, ofte opptil flere uker. Før du lager nytt brød, tar du ut deigen, fyller på igjen med 1/2 kopp vann og 1/2 kopp 
bokhvetemel og lar stå i minst 6 timer for å aktivere deigen på nytt. Deigen lukter surt, og det finnes dem som må 
venne seg til lukten. Jo lenger deigen surner, desto surere blir smaken, og heveprosessen blir også bedre.



Buckwheat bread with Johanna
INGREDIENTS
2 cups of buckwheat flour
1/2 cup of sesame seeds
1/2 cup of sunflower seeds
1/2 cup of linseeds
1/2 cup of pumpkin seeds

Salt according to taste  
(I use about 1 teaspoon) 

Water (the dough should be 
roughly the same consistency as 
waffle mixture)

DIRECTIONS
Making your own sourdough bread needs a little time and practice.  
But once you’ve made the basic sourdough, you can keep the ’mother dough’ 
so that you’ll always be able to make fresh bread with it, just as if you had 
fresh yeast. Sourdough bread is much easier to digest than normal bread,  
and many of the phytic acids in the grain and seeds are  
neutralised during the fermentation process.

You can also use oatmeal or wheat, spelt and rye if you can tolerate gluten. 
Research indicates that the gluten content is radically reduced when you 
 slow-ferment the bread. This may explain why our forefathers were better  
able to tolerate bread.

HOW TO MAKE THE SOURDOUGH
Mix 1/2 cup water and 1/2 cup buckwheat flour in a glass bowl and leave to stand on the kitchen worktop, covered 
with a tea towel. Top up with the same quantities of water and buckwheat flour every morning and evening for 
three days. Your sourdough is now ready. You’ll notice that it will have started to bubble a bit. If you use freshly 
ground buckwheat flour, it will bubble even more.

Once the dough is ready, add the buckwheat flour and water and stir until the mixture is malleable. Remove  
a third of the dough and set it aside for your next batch of bread. Add all the other ingredients to the rest of the 
dough, along with a little water, and stir well until the dough is thick but still malleable. I prefer to use a silicone 
baking tin to prevent the bread sticking. Place the tin on a wire tray in a warm room (try the bathroom!) for at least 
12 hours.

Bake at 210 degrees C for 40 minutes and remove the bread from the tin. Then bake for another 10-15 minutes until 
the loaf has developed a lovely crust. The crust will be even better if you put a small ovenproof dish full of water in 
the oven while the bread is baking. Always make sure that your hands and utensils are clean. This will ensure that 
the dough doesn’t go mouldy. If you put the dough in a lidded container in the fridge, it will keep well for several 
weeks. Before making a new batch of bread, take the dough out of the fridge, top up with 1/2 cup water and 1/2 cup 
buckwheat flour, and reactivate it by leaving it to stand for at least 6 hours. The dough has a sour smell, and some 
people find this hard to get used to. The longer the dough ferments, the sourer it will smell, and the better it will 
rise.
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Gresskarkjernesalat
INGREDIENSER
Romanosalat
Cherrytomater
Rød paprika
Agurk
Avokado
Gresskarkjerner,  
(ristet i panne uten olje)
Salt
Økologisk eplesidereddik
Gresskarkjerneolje

FREMGANGSMÅTE
Denne salaten er laget på 1-2-3 og er en fantastisk lunsj. Gresskarkjerneolje  
kommer fra Østerrike og er et lite medisinsk mirakel, som inneholder mest 
antioksidanter av alle matoljer og virker positivt mot prostataproblemer.

Kutt opp alle grønnsakene og salaten. Bland salt, eplesidereddik og gresskar-
kjerneolje med en visp og hell over salaten. Bland godt og pynt med gresskar-
kjerner.

Pumpkinseed Salad
INGREDIENTS
Romaine lettuce
Cherry tomatoes
Red pepper
Cucumber
Avocado
Pumpkin seeds
(toasted in a pan  
without oil)
Salt
Organic apple  
cider vinegar
Pumpkin seed oil

DIRECTIONS
This salad is incredibly quick to make, and makes a fantastic lunch. The pump-
kin seed oil comes from Austria, and is a compact medical miracle, containing 
more antioxidants than any other food oil, and it has a positive effect against 
prostate problems.

Chop all the vegetables and the lettuce. Mix the salt, cider vinegar and pump-
kin seed oil with a whisk and pour over the salad. Toss well and garnish with the 
pumpkin seeds.
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Terez Hollo-Klausen / Anna Kron Film / film producer 

Christine Hansen / visual artist, art historian & art critique 

Elin Melberg / visual artist 

Jan Inge Haga / photographer 

Kristin Velle-George / visual artist 

Line Anda Dalmar / visual artist 

Margrethe Aanestad / visual artist 

Marie Von Krogh / photographer 

Odd Standard AS / product designers / tableware 

Planck Film AS / film producer 

Espen Basker Kluge / Qluge AS / music technology 

Stein Bjelland / Stein70000 / culture, entrepreneurship 

Studio Aase AS / architects 

Tommy Ellingsen / photograph 

Tamara Kuklina / SocialCooking.no & Grøtbar  

Hege Vatnaland / Illustratør, tegning, grafisk arbeid, layout m.m.  

Line Noer / Skribent og møteleder 

Anita Hamremoen / Fotograf 

Cory M Arcangel / kunstner, grafisk design  

Per Ove Haukland / Opp i Mente AS / regnskap  

Arnhild Sunnanå / Skribent og kunst-historiker 

Kristin Auestad Danielsen / Forfatter  

Chrysa Konsta / Klesdesign 

Guttorm Andreasen / Journalist, programleder, DJ, musiker, www.guttormandreasen.no  

Grethe Sivertsen / Eier og daglig leder for Kinkeliane.no   
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Babymat med Therese
I denne utgaven deler Therese sin kunnskap om babymat med unge 

 foreldre.  Hva skal jeg gi den lille skatten min i dag? Når kan jeg begynne med nye typer 
mat? Prøv noen av oppskriftene hennes, og husk å se etter grønnsaker hos lokale bønder og 

i butikker som fører økologisk mat.

EN SØT LITEN MOS
1 liten søtpotet 
1/2 fennikel
1/2 eple
1 teskje kokosolje
Et fingermål timian
Litt vann i bunn av 
gryten

EN INNHOLDSRIK MOS
1 liten pastinakk
1/2 squash (det er valgfritt 
om den skal skrelles)
1 potet
1 liten gulrot
1 hvitløksbåt
1 fingermål løpstikke
1 teskje kokosolje
Litt vann i bunn

På babymatkursene jeg holder har vi mange fine stunder. 
Jeg har valgt å bruke økologiske råvarer, så hvert kurs blir 
litt forskjellig avhengig av utvalget i de økologiske butik-
kene enten på Ullandhaug, eller filialen i byen. Foreldrene 
har med babyene sine, slik at de får smakt på forskjellige 
moser av frukt og grønnsaker og kombinasjoner med 
grøt. Det er fantastisk å se når babyer får smake på noe 
nytt! 

På Håpet økologiske AS kan man bestille økologiske 
grønnsakskasser som blir levert på døren en gang i uken. 
Det er fint, fordi man får et variert utvalg og kanskje noe 
nytt man aldri har brukt før.

På kursene deler vi erfaringer og kunnskap – dette er nok 
en periode av livet da mange blir bevisste på hva man 
putter i munnen på både babyen og seg selv.

På et av kursene laget vi to forskjellige moser:

Ha litt vann i bunnen av en gryte, ca. ett fingerledd. Kok 
grønnsakene til de er møre. Grunnen til at man skal bruke 
lite vann er for at man skal få i seg alle næringsstoffene. Hel-
ler man vannet fra, går man glipp av mange gode vitami-
ner. Mos grønnsaksblandingene med stavmikser. Frys ned i 
porsjoner. 

Vi laget også mandelsmør av ristede mandler uten skall. 
Bamix stavmikser har en tilleggsdel som er fin å lage man-
delsmør med. Kvern mandlene til oljen er skilt ut. Smøret 
kan brukes som smakstilsetter i mosene – både babyer og 
foreldre syntes dette smakte kjempegodt! 
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Babyfood with Therese
In this edition Therese shares her knowledge of baby food with 

young parents. What should I give my little treasure today?  When can  
I start introducing new food? Try some of her recipes, and remember  

to checkout local farms and organic shops for the vegetables.

A SWEET LITTLE PURÉE 
1 small sweet potato 
Half a fennel bulb
Half an apple
1 tsp of coconut oil
A sprig of thyme
A little water

A RICHER PURÉE
1 small parsnip
Half a squash 
(you decide if you want 
to peel it or not)
1 potato
1 small carrot
1 clove of garlic
A sprig of lovage
1 tsp of coconut oil
A little water

We enjoy some lovely moments during my baby food 
classes. I choose to use organic ingredients, so the con-
tent of the courses may vary depending on what is avai-
lable at the organic shop in Ullandhaug or their outlet in 
the centre of Stavanger. The parents bring their babies so 
that they too get to taste the fruit and vegetable purées 
and porridge combinations. It’s a fantastic sight watching 
babies experiencing new flavours! 

You can order organic vegetable boxes from the company 
Håpet økologiske AS – delivered to your door once a week. 
This is great because you get a varied selection and per-
haps something you’ve never tried before.

We share our know-how and experience during the co-
urses. This is a time in our lives when many people are 
especially conscious of what they and their babies are 
eating.

During one of the courses we made two different kinds 
of purée.

Pour about a fingertip’s depth of water into a pan. Boil the 
vegetables until they are soft. The reason for using so little 
water is so as not to lose too many nutrients from the vege-
tables. If you pour the water away, you will lose a lot of good 
vitamins. Use a hand blender to mix the vegetables into a 
purée. Divide into portions and freeze. 

We also made some almond butter from toasted almonds 
with the shells removed. The Bamix hand blender has an at-
tachment that is ideal for making almond butter. Crush the 
almonds until the oil is removed. The finished butter can be 
used as a tasty addition to the purées. Both the babies and 
their parents thought that it tasted amazing! 





 

  Maritime Museums Kafé: LIVBÅTEN  
 
Åpent (vinter: før 15 mai): Åpent (sommer: 15 mai - 15 sept):   
Tirsdag-onsdag: 11:00-15:00 Mandag-onsdag: 10:00-16:00 
Torsdag: 11:00-19:00 Torsdag: 10:00-19:00 
Fredag: 11:00-15:00 Fredag-søndag: 10:00-16:00  
Lørdag-søndag: 11:00-16:00  
 

Vi har åpent seks dager i uken og har gleden av å by på kalde og varme  
retter. Fra deilig fiskesuppe og wraps til grøt og kaker.  

Velkommen innom for en business-lunsj eller familiekos! 

 
www.museumstavanger.no // FB: museumstavanger // Straindkaien 22 // Tlf.: 51 84 27 00 / 407 69 679 

404 - Page not found

Page you are looking is Not Found
The page you are looking for does not exist. It may have been moved, or removed altogether. 
Perhaps you can return back to the site’s homepage and see if you can find what you are looking for.

BACK TO HOMEPAGE

OM BYGGET     BILDEGALLERI     LEIETAKERE     KONTAKT     FACEDUMP!     CINEMATEKET     LEDIGE LOKALER  



For mer informasjon: 
sjekk www.skape.no

spesialtrykk.no • 51 81 49 00

www.bloomstavanger.no
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GRØTBAR 

følg oss på facebook 
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Bli med! / Join us!
Vil du bidra til vår neste utgave av magasinet  

(kommer ut i august 2016)?
Som annonsør eller hjelpe med innhold?

Ta kontakt med Tamara for en uforpliktende prat 
over en kopp kaffe :)

Do you want to be a part of the next edition 
(coming out in August 2016)?

Would you like to be a sponsor or a content  
contributor? 

Get in touch with Tamara for a chat over
 a cup of coffee :)

E-post: tamara@socialcooking.no
Mob.: 968 28 927



       WWW.SOCIALCOOKING.NO
SOCIALCOOKING.NO
SOCIALCOOKING.NO

FOR THE UPDATED CALENDAR, POP-UP EVENTS AND FESTIVALS

GET IN TOUCH WITH US IF YOU WOULD LIKE TO  
ARRANGE PRIVATE COURSES, HEN-PARTIES,

BIRTHDAY CELEBRATIONS AND TEAMBUILDINGS

COME OVER TO OUR KITCHEN OR INVITE US TO YOURS!

Follow us

AND DON’T FORGET:
SOCIALCOOKING.NO GIFT CARD

IS THE BEST PRESENT FOR ANY OCCASION


