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Bakt laks med soya, ingefær og chili
Bakt torsk med soya, ingefær og chili
Ratatouille
Rotmos
Byggris
Salat
Havre- og nøttekjeks
Jordbæris
Kransekakestenger

INNHOLD





Dette trenger du:

4 pers
600 g laksefilet uten skinn og ben 
0,5 dl soyasaus med mindre salt
3 ts frisk ingefær, finsnittet eller revet 
0.5 stk rød chili, finhakket 
2 fedd  hvitløk, finhakket eller tynt skivet 
2 ts sesamolje 
0.5 stk lime (revet skall og saft)

Slik gjør du:

1. Del filetene slik at du får fire jevne stykker 
2. Legg laksestykkene over i en smurt ildfast form. 
Rør sammen soyasaus, ingefær, chili, hvitløk, sesam-
olje, limeskall og limesaft. 
3. Legg en skje saus på hvert fiskestykke. Bak laksen 
ved 150 grader i ca 15 minutter

Bakt laks med  
soya, ingefær og chili





Dette trenger du:

4 pers
600 g torskefilet uten skinn og ben 
0,5 dl soyasaus med mindre salt 
3 ts frisk ingefær, finsnittet eller revet 
0.5 stk rød chili, finhakket 
2 fedd  hvitløk, finhakket eller tynt skivet 
0.5 stk lime (revet skall og saft)

Slik gjør du:

1. Del fileten slik at du får fire jevne stykker 
2. Legg torskestykkene over i en smurt ildfast 
form. Rør sammen soyasaus, ingefær, chili,  
hvitløk, limeskall og limesaft. 
3. Legg en skje saus på hvert fiskestykke. Bak 
torsken ved 150 grader i ca 15–20 minutter

Bakt torsk med  
soya,ingefær og chili





Dette trenger du:

4 porsjoner
2 ss Vita hjertego’ Optimal olje 
2 løk, grovhakket
1 aubergine (2 hvis de er små), kuttet i terninger
2 fedd hvitløk, finhakket
1 stor squash, kuttet i terninger
2 paprika (forskjellig farge), kuttet i terninger
1 boks hermetiske tomater, evt 4 modne flådde 
tomater 
2 ts tørket urtekrydder 
1 laurbærblad 
1-2 ts balsamicoeddik 
seltin, grovmalt pepper

Del auberginer opp i terninger, dryss med 1 ts 
seltin og la stå i 15–20 min. I mellomtiden kan 
de resterende grønnsakene kuttes opp.
Skyll av seltinen fra auberginbitene (bitterstoffer 
trekkes ut av auberginene).
Varm olje ved middels varme i en vid gryte eller 
panne med høye kanter.
Tilsett grovhakket løk og la surre i 2–3 min til den 
er blank.
Tilsett aubergine, finhakket hvitløk, squash og 
paprika i terninger og stek i 4–5 min.
Tilsett hermetiske tomater (evt flådde tomater delt 
i fire) og urtekrydder, kok opp og la småkoke i 
20–30 min. 
Smak til med seltin, pepper og balsamicoeddik.
Server ratatouille som tilbehør til stekt fisk, kylling 
eller kjøtt.

Ratatouille





Dette trenger du:

4 porsjoner
250 g potet 
250 g kålrot 
2 stk gulrot 
100 g knollselleri (sellerirot) 
100 g persillerot 
1 dl Vita hjertego’ Mat (matfløte)
50 g Vita hjertego’ Steke og Bake (margarin)
seltin og pepper etter smak 

Slik gjør du:

Skrell potetene og røttene, og skjær alt i ternin-
ger. Kok dem i vann med litt seltin til de er møre 
– ca. 20 minutter. Sil av vannet (spar gjerne på 
dette i tilfelle det er behov for væske i stappen). 
Tilsett matfløte og margarin, og bruk en hånd-
moser eller stavmikser for å mose grønnsakene. 
En håndmoser gir en grovere stappe enn bruk 
av stavmikser. Smak til med seltin og pepper, og 
bruk eventuelt litt av kokevannet hvis stappen er
litt tykk/tørr.

Rotmos





Byggris boil in bag

Kok opp rikelig mengde med vann. Tilsett litt salt 
(Seltin) og legg kokeposen i kjelen. La koke på 
svak varme under lokk i ca. 12-15 min. Ta po-
sene ut med gaffel og la vannet renne av. Klipp 
opp posene og hell ut byggrisen i en skål. Server 
byggrisen som tilbehør til kylling, fisk, kjøtt eller 
gryteretter.

Hele byggryn

Legg byggrynene i vann kvelden før. (De må 
ligge i bløt 8 til 10 timer). Kok byggrynene i det 
samme vannet som grynene har ligget natten 
over. Byggrynene skal kokes sammen med litt salt 
(Seltin) i cirka 40 minutter til du kjenner at gry-
nene er myke. Sil av og server som tilbehør. 

Byggris





Dette trenger du:

6 porsjoner
1 pk salat (ruccola, lollo, hjertesalat)
1 agurk
1 pk cherrytomater
5 reddiker

Dressing:
Saft fra ½ sitron
2 ss Vita hjertego’ Optimal olje
Seltin og pepper etter smak

Slik gjør du:

Vask alle grønnsakene. Riv eller kutt salaten  
i grove biter. Kutt agurk og reddik i mindre  
biter, kutt cherrytomatene i to, og bland det  
med salaten.

Lag dressingen og bland den i salaten. 

Salat





Dette trenger du:

Til ca 25 stk
150 g margarin, Vita hjertego’ Steke og Bake
120 g Sukrin Gold
6 dl havregryn
4 ss Fibra (eller sammalt mel)
1 stort egg
50 g hasselnøtter, hakket

Slik gjør du:

Sett ovnen på 180 grader. Smelt margarin og 
tilsett sukrin. Bland inn havregryn og fibra, og 
tilsett egget. 

Del opp deigen/røren i to porsjoner. I den ene 
porsjonen kan hakkede nøtter tilsettes. 
Dekk to stekeplater med bakepapir. Form deigen 
til 25 små kuler ved hjelp av to skjeer, og fordel 
de utover på stekeplaten. Trykk kulene litt flate 
med skjeen. 

Stek kakene midt i ovnen ved 180°C i ca 12 
min, til de er lett gyldne. Avkjøl kakene på platen 
i ca 10 min. Flytt dem så over på rist med en 
stekespade og la de avkjøles helt.

Havre- og nøttekjeks





Dette trenger du:

for 4 personer
200 g usukrede jordbær, fryste 
(eller bær etter ønske)
3 dl TINE Kesam Mager
1/2 dl Sukrin melis (kanskje litt mindre)
Pynt:
10 friske bær

Slik gjør du:

Bland bær, noe av melisen og kesam i en food-
processor og la maskinen gå til alt er godt blan-
det. Smak til med Sukrin melis, da behovet vari-
erer ettersom hvor søte bærene er. Kan serveres 
med en gang, men da blir isen mer som softis.
Etter ca 3 timer i fryseren, kan du lage kuler som 
kan fryses videre til de skal spises. Husk å ta dem 
ut av fryseren i god tid før servering ettersom de 
tiner sakte.

Serveres med friske bær og gjerne havre- og nøt-
tekjeks.

Jordbæris med kesam





Dette trenger du:

Til ca 25 stk
200 g mandler
50 g sukrinmelis
1 ss fibra (sammalt mel)
1/3 ts bakepulver
1 stor eggehvite

Slik gjør du:

Mal mandlene, sikt inn sukrin, mel og bakepulver. 
Kna inn eggehviten. 
Deigen kan settes kaldt litt, slik at den blir lettere 
å trille ut.
Trill kransekakedeigen ut til fingertykke pølser. 
Kutt i stenger på ca 5 cm lengde. Legg stengene 
på et stekebrett med bakepapir. 
Stekes ved 200 grader i ca 10 minutter.

Kransekakestenger





SMÅ GREP, STOR FORSKJELL
Råd for et sunnere kosthold

• Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede 
mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

• Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke,  
og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.

• Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.

• Spis grove kornprodukter hver dag.

• Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.

• Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.

• La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet.

• Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør.

• Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i matlagning og på maten.

• Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.

• Velg vann som tørstedrikk.

• Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.

les mer på: www.helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering
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