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Småretter / salater /gratenger / kål 

LØVETANNSALAT 

Legg unge, helst blekede løvetannblad kaldt i kjøleskapet et par timer. Deretter kan bladene 

legges i en salatbolle som på forhånd er gnidd inn med hvitløk. Eller de kan blandes med 2 

finklippede blad av ramsløk. Hell fransk dressing over.  

 

SOLØYE 

1 tynn skive grovt rugbrød med smør 

1 matjessildefilet (i ring midt på skiva) 

Hakket, gul løk + 

Hakkede rødbeter + 

Litt kapers legges omkring 

1 rå eggeplomme legges forsiktig i matjessildens sirkel som en sol. 

 

I Lars Andersson og Jan Olshedens flotte bok: DRAM MED SMAK AV NATUR , 

 finner vi oppskriften på kvann med soløye. 

Til dette drikkes en kald øl og en kvannedram! 

 

 

 

SPAGETTI MED HVITLØK OG OLIVENOLJE 

Mange pastaeksperter kan sverge på at dette er den beste sausen i verden for spagetti, mange 

italienere mener også det. 

Kok så mye spagetti som du kan spise og rør inn god olivenolje, litt salt, massevis av presset 

hvitløk og nykvernet sort pepper. 

Det trengs ikke mer tilbehør enn en god flaske kraftig rødvin. (Hørs deilig ut! Red.anm.) (Fra 

”En liten bok om hvitløk”) 

Zinkoral sugetabletter, eller å tygge persille, hjelper mot dårlig ånde etter å ha spist mye 

hvitløk. 

Hilsen sekretær Randi. 
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OSTEBLANDINGER  vi kan lage av følgende ostetyper: 

Philadelphia. 

1. Merian, salvie, ringblomstkronblad, hvitløk, 
                 Saft av en sitronbåt. 

2. Persille, rosmarin, hvitløk og salt. 
Kremost m\apelsin, m/urter. 

3. Pimpernell 

4. Basilikum 
Cottage-cheese. 

5. Løpstikke, paprika, sitrondråper og salt.  
 

 

RØDBETSALAT ( til 8-10 pers) 
 

o Ca. 15 syltede rødbeter 
o 1 rødløk 
o 2 epler 
o 1 ss sukker 
o 2-2 ½ dl majones 
o 2 2 ½ dl crème fraiche 
o eventuelt salt 

 

Hakk rødbetene grovt, - løk og epler fint. Bland majones og crème fraiche og tilsett sukker. 

Rør blandingen litt etter litt sammen med de hakkede rødbetene til salaten får ønsket 

konsistens. Ta eventuelt i litt mer majones. Salt etter smak. 

 

 

Soppomelett 
 

3 egg 

1 håndfull blandingssopp 

1 dl hakket vårløk 

smør til steking 

salt og pepper 

1 ss rømme el. creme fraiche 

 

Fres sopp og vårløk i smør i en panne til soppen er fin og brun. Hell de 

piskede eggene over soppen med salt og pepper. Stek på lav varme til 

eggemassen stivner .Serveres med litt rømme eller creme fraiche på toppen. 
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Feta-salat 
 

o 1 salathode skylles og strimles 

o 3 tomater i skiver 

o 1 løk i meget tynne skiver 

o 15 sorte oliven uten sten 

o 150 g fetaost i tynne skiver eller terninger 

o Marinade: 

o 3 ss olivenolje 

o ½ ss vineddik 

o salt og pepper 

Serveres med godt brød, gjerne olivenbrød og f.eks. god rød drikke. God appetitt! 

 

 

 

 

 

Løpstikke - og gulrotsalat 2 porsj. 

  

2 hakkede løpstikkeblader 

3 gulrøtter, revet 

1 eple, revet 

125 g yoghurt naturell 

2 ss majones 

1 ts salt ( om nødv.) 

salatblader 

1 løk skåret i ringer 

gressløk 

 

Bland sammen revet gulrot, eple, løpstikke, majones og yoghurt. Legg salatbladene pent opp på et 

fat, og fyll dem med løpstikkeblandingen. Pynt med noen rå løkringer, gressløk og bitte små 

løpstikkeblader.  
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Enkel omelett med skogsopp 1 porsj. 

 

2 egg  

2 ss vann  

litt salt  

litt smør til steking  

Fyll:  

1 dl stekt sopp  

Fremgangsmåte:  

Visp sammen egg, vann og salt og hell røren i en liten stekepanne. Den må være så varm at en 

smørklatt freser når den slippes i. Trekk røren inn mot midten slik at massen på toppen flyter ut til 

sidene. Bruk stekespade av tre eller plast.  

Legg fyllet på den ene halvdelen og brett den andre halvdelen over. Hvelv omeletten over på 

tallerken slik at undersiden kommer opp. Da tar omeletten seg penest ut.  

 

 

Salat med kantareller og rimsopp 

 

1 pk ruccolasalat                4 klasetomater 

3 soltørkede tomater          1 håndfull kantareller 

2-3 store rimsopper           2 ss smør 

2 ss gressløk                      2ss olivenolje 

salt og pepper 

 

Skyll ruccolaen og la den renne av seg. Skjær de friske tomatene i grove biter, og skjær eller 

klipp de soltørkede tomatene i strimler. Stek soppen i smøret til den er gylden, bland inn 

hakket gressløk og smak til med salt og pepper. Dryss soppen over salaten, og vend inn 

tomatene og litt god olivenolje. 
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Potetform med løk og frukt 6 porsjoner 
 

6-8 store poteter 

3  løk 
10 hvitløkfedd  
2 epler 
6 ferske fiken 
150g  kantarell (andre soppslag) 

2 dl   olivenolje 

Frisk timian, rosmarin og laurbærblad (etter ønske og smak) 

Salt og pepper.  

 

Skrell poteter, løk og hvitløk.  

Skjær poteter og løk i mindre biter 

Legg poteter, løk og hele hvitløkfedd i en stor form, 

hell over olivenolje og bland godt. 

Sett formen i ovnen på 225 grader i ca. 30 min. 

til alt har fått en fin farge, og er nesten mørt. 

Dryss på salt og pepper, legg epler i biter, halve fiken og kantareller. 

Dryss på krydderurter og laurbærblad, hell over litt olivenolje igjen. 

Stek videre i ca. 15 min. til potetene er helt møre.     

 

 

Eple – og potetgrateng  4 porsjoner   
 

500 g melne poteter 

3 epler 

1 løk 

2 ss smør 

Salt og pepper etter smak 

2½ dl matfløte 

3 dl reven hvitost 

 

Still stekeovnen på 200 grader. Skrell potetene og skjær dem i skiver. Vask eplene og skrell 

dem, skjær i båter. Skrell løk og del i halve ringer. 

Smør en ildfast form og fordel poteter, epler og løk lagvis i formen. Dryss salt og pepper 

mellom lagene. Hell over matfløte og dryss over reven hvitost. Stek på nederste rille i ovnen, 

ca. 40 min. Server gratengen rykende varm med tilbehør som noen skinkeskiver – event. røkte 

pølser, grønn salat og frisk frukt/bær. 
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Rødkål ( til 8-10 personer) 

Rødkålen blir bedre hvis den lages dagen før den skal spises. 

1 kg rødkål 

1 finhakket rødløk 

1 finhakket eple 

50 g smør 

3-4 ss balsamicoeddik el. annen god eddik 

½ l rødvin 

3 dl buljong el. god kraft 

4 hele nellikspiker 

3 hele allehånde 

2 laurbærblader 

1 ½ dl solbærgele 

Salt og pepper 

 

Skjær vekk rotstilken og strimle kålen fint. Bruk ostehøvel hvis du ikke har food-processor. Finhakk 

løken og eplet. Smelt smøret i en stor kjele. Fres løk, eple og kål i 5-10 min på ikke alt for sterk varme. 

Ha i eddik, vin, buljong og krydder. La det koke en times tid, til væsken har kokt bort. Tilsett geleen 

mot slutten av koketiden og smak til med salt og pepper. 
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Middagsretter 
 

Adjapsandali  

Izoldas vegetarrett fra Georgia 
 

15 auberginer 

4 røde paprika 

4 grønne paprika 

7 gulrøtter 

5 løk 

10 store poteter 

2 hele hvitløk 

4 chili 

fersk oregano, dill og koriander – en stor håndfull av hver 

3 bokser hermetiske tomater i biter 

2 krus vann ca. 

salt, tørket oregano og paprika pulver (evt. chili pulver for sterkere smak) 

solsikkeolje 

Auberginene kuttes opp i store biter, legges i en bolle og strø en del salt over. La stå 

under press i ca en time. Bruk hendene og klem ut så mye vann som mulig. Legg så 

auberginen over i en ovnspanne, tilsett solsikkeolje og sett den inn i stekeovn på 200 

grader til den har fått litt farge, ca 30 min. 

Paprika, gulrøtter og løken kuttes i småbiter og has i en stor kjele med solsikkeolje. 

Sterk varme til å begynne med, rør hele tiden så det ikke brenner seg fast. Etter at 

løken har fått litt farge, settes varmen ned. 

Stekes ca 30 min før potetbitene og hermetiske tomater has i. Kokes videre ca  

30 min. 

Tilslutt blandes resten av ingrediensene i; stekt aubergin, hvitløk i små biter, chili i 

biter, opphakket fersk oregano, dill og koriander. Ha i ca. 2 krus med vann hvis det blir 

for tykt. Kokes sammen ca 5 min. 

Salt, tørket oregano og paprikapulver/chilipulver tilsettes etter smak og behag. 

Oppskrift til 15-20 personer. 

Serveres med brød. 

Lykke til!  Vera 
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Gresk Spinatpai.  Denne retten er nok til stor stekeovns langpanne + en mindre form. 

Paideigen var gjort av: 

1 kg hvetemel 

1 – 2 ts salt 

2 – 3 ss olivenolje 

1 ss vinagre / eddik 

1 ts bakepulver 

6 dl lunket vann 

Paideigen skal eltes sammen og ha liggetid i kjøleskap for lettere å kunne bli kjevlete ut. (Filodeig 

(rispapir) kan også brukes.) 

Sophia tok to kvarte deler av paideigen, la de på hverandre med godt med olivenolje mellom.  Med 

godt med hvetemel på bakeplata kjevlet hun dette emnet tynt ut, slik at denne duken mer enn 

dekket hele langpanna. 

Fyll: 

3 poser frosset spinat (a 450 g, innkjøpt i Sverige) varmes i kjele over plata og vannet helles av. 

3 egg 

½ kopp olivenolje 

3 ts havsalt 

Mye nymalt pepper fra pepperkverna 
1 bunt dill, opphakket 
1 bunt persille, opphakket 
1 eske rukolasalat, opphakket 
1 purre 
2 bunter vårløk (eller annen løk) 
2 pakker fetaost (Didone, kjøpt i Sverige) 
+ rikelig ekstra olivenolje 
+ salt og pepper 
 

Innholdet ble strødd jevnt utover i forma og paiduken ble brettet rundt samt at nytt mindre emne ble 

kjevlet ut og lagt over til lokk.  Litt mer olivenolje og litt vann druslet over. 

Lokket ble rutet opp i serveringsstykker og paien satt i stekeovn på 200 – 220 grader, midt i ovnen 

Steketid: 45 – 60 min. avhengig av ovn.  Skal være lett brunstekt under. 

 

MARINERTE HVITLØKSKLØFTER 

 200 g hvitløksfedd 

1 ss balsamico-eddik 
1 ss herbes de Provence 
2 dl olivenolje 

  

1. Rens hvitløksfedd og ha de på en liten krukke eller glass med lokk. 
2. Hell over balsamico og krydder. 
3. Fyll på med olivenolje til slutt.    Grethe 
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Vårruller – 20 stk 

400 g svinekjøttdeig 

6 stk scampi, hakkes 

100 g løk, hakkes 

150 g gulrøtter, rives 

50 g glass-spagetti (halv bunt, ligge i vann til den er myk (noen få minutter) klippes 

1 ts salt 

1 ts pepper 

1 ts sukker 

1-2 ts kyllingbuljong 

En pakke Filo (det er ca 40 stk rispapir i pakken). 

 

Alt (bortsett fra Filo) eltes godt.  Ta en god ss av deigen (en liten kjøttkake).  Rulles avlang og pakkes i 

Filo.  Frityrolje varmes til 180 grader C.  Vårrullene stekes lysebrune ca. 8 min.  Serveres med ris, 

sweet chili sauce for chicken fra Pantai og østers saus fra Maggi.  Lykke til!! 

 

 

 

 

Her følger oppskrift på den meget velsmakende lammegryta fra Illstorp Lustgård. Prøv den!  
GÅRDENS LAMMEGRYTE (4 pers.) 

  

800 g benfritt lammekjøtt (bog eller stek) 
5 dl kremfløte 
5 dl creme fraiche 
100 g svarte oliven 
200 g marinerte hvitløksfedd 
1 dl hvitt vin 
1 ss herbes de Provence 
salt/pepper 

 

1. Skjær kjøttet i biter, brunes ordentlig i stekepanne. 

2. Legg kjøttet i varm gryte og fres med vinet og hvitløk. 

3. Tilsett oliven, fløte, creme fraiche og herbes de Provence. 

4. La det putre i 20 min. 

5. Smak til med salt og pepper. 

6. Server med kokte poteter og grønnsaker. 
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Urtepannekaker 

400 g  Sopp  

200 g  Fenalår, spekeskinke e.l  

100 g  Mandelflak  

6 dl  Melk  

2 1/2 dl  Hvetemel  

3  Egg  

3 ss  Friske urter  

1/2 ts  Salt  

1 ss  Olje /smør til steking  

Assortert salat    

 

Hell hvetemel i en bolle. Visp sammen egg, melk og bland det gradvis inn i melet. Rør godt til røren er 

glatt og uten klumper. Rør til slutt inn salt og hakkede urter. Bruk krydderurter som f.eks. rosmarin, 

basilikum, timian - gjerne en blanding. 

La røren stå og svelle i ca. 1/2 time før pannekakene stekes. 

Fres soppen i olje til den blir gyllen. Fordel den på pannekakene som rulles sammen med noen skiver 

av fenalår. Dryss over mandelflak. 

Server pannekakene med en frisk salat 

 

KOTELETTER MED TIMIAN 
Fra Anemette Olesens bok ”Spis dit ukrudt”, har jeg sakset følgende oppskrift: 

 6 lammekoteletter 
            Marinade  av: 

 2 ss timian 
 2 fedd hvitløk 
 1 dl rødvin 
 1 dl olje 
 litt salt og pepper 
 1 ss revet skall av 1 sitron 

 

Lammekotelettene legges i en marinade av ovenstående ingredienser, og trekkes i 2 døgn før de 

stekes i panne eller ovn med dressingen (marinaden) overheldt. Beregn  

ca. 30 min. i ovn el. ca. 2-3 min. på hver side ved steking i panne. 

På samme måte kan poteter bakes overheldt med samme dressing. Beregn da ca. 50 min. til baking i 

ovn.  
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Kyllingwok til 20 personer: 

2,5 kg ris 

3 kg kyllingfileter 

4 kg grønnsaker: gulrøtter, brokkoli, purre sukkererter, løk, paprika, søt paprika 

Hvitløk 

Sukkerkulør 

Mais- eller rapsolje 

Thai sweet chilisaus 

Maggi soya saus 

Knorr smakstilsetting Hat Nen Tu Thit 

Hvit pepper 

 

Tillaging 

Ris kokes for seg. 

Skjærer opp kyllingfiletene i cm-tykke strimler, skjærer gulrøter og paprika i strimler, løken i båter, 

brokkoli i halve buketter.   

Kyllingbitene stekes i panne med: mye oppvarmet olje, løkbåter av en stor løk, opphakket en hvitløk, 

4 barneskjeer sukker, 6 barneskjeer salt, 3 barneskjeer Knorr, sukkerkulør, hvit pepper, litt soya. 

Grønnsakene i blanding stekes i panne (relativt sterk strøm på panna) med mye oppvarmet olje + 

hvitløk + 3 barneskjeer Knorr. 

Alt blandes i en stor wok og stekes under lokk i 10 – 15 minutter. 
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Supper 
 

Fra en gjest på hjemmesiden vår, Eva Stallemo, har vi fått følgende oppskrift: 

 
Det er snart vår, da kommer den mest næringsrike planten/urt opp av jorden - BRENNESLEN! her er 
oppskrift på en suppe : 
 
1 - 2 l nye nesleskudd (plukk av stilker!) 
1 l vann 
litt gressløk 
bitteliten løpstikke (hvis du har) 
4 poteter 
1 buljongterning 
1 dl fløte 
 
Nesleskuddene kokes myke i 1/2 liter vann m/gressløk. Kjøres deretter i hurtigmikseren. Skrell og del 
potene i skiver og kok dem i 1/2 liter vann sammen med buljongterningen. Potetene moses og 
nesleblandingen helles opp i gryten og får et oppkok. Spe med ca. 1 dl. fløte og tilsett finhakket 
løpstikke. 
Vitaminbombe fra Skedsmo Hagelag. 
 
 
 
 

NESLESUPPE, vanlig 

11/2 - 2 liter nye nesler skylles i rennende vann og kokes myke i ½ liter vann sammen med litt 

løpstikke. Mal eller kjør i mikser. Kok 3-4 skrelte poteter i skiver i ½ liter buljong til de er myke. Mal 

eller kjør i mikser. 

Bland nesleblandingen med potetjevningen og spe med mer buljong hvis suppen blir for tykk. Varm 

opp og tilsett finhakket kjørvel til slutt etter smak.  

 

 NESLESUPPE, med rømme 

200 g rensede nesleblad 

30 g smør 

30 g hvetemel 

1 1/2 l kraft (ev. buljongterning) 

Salt etter smak. En knivodd muskat kan tilsettes. Serveres med en klatt rømme. 
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MILD LØKSUPPE 

Skjær løken i biter eller skiver. Til sammen  ca 1 ,5 liter. 

Ha fettstoff i gryta; smør, margarin eller olje. Hell løken i sammen med: 

2 ts timian 

1 ts salt 

3 ts sukker 

1 ts salvie 

 

La det surre til det blankt. Grovriv 3 middels store poteter og ha oppi. Spe med melk og vann, 

halvparten av hver, ca 2 liter. La det hele surre videre på svak varme til løken er helt mør. 

Smak til med salt og kryddersalt. De som liker pepper eller sar, kan ha i dette, og skal det være 

selskapssuppe, kan en jo ha i en fløteskvett også! Urteloff og rundstykker er godt ved siden. 

LØPSTIKKE 

 
Løpstikke er en viktig bestanddel i enhver kulinarisk urtesamling. Smaken minner om selleri. Den gir 

maten kjøttsmak og brukes i supper, gryteretter og buljong. Ha også friske, unge blader i salater. Gni 

inn kyllingen med dem, og gjør det samme med salatbollen. 

Knus frø og bruk dem i brød og bakverk, dryss dem over salater, ris og potetmos. Hvis du bruker 

rotstokken som grønnsak i gryteretter, må du fjerne det bitre skallet. 

 

Løpstikke-suppe 4 porsj. 

25 g smør 

2 midd.store løk, finhakk. 

500 g poteter, skrelt og skåret i terninger 

4 ss finhakket løpstikkeblader 

8,5 dl kylling - eller hønsebuljong 

3 dl melk eller 1 1/2 dl fløte 

revet muskatnøtt 

salt og pepper 

 

Smelt smøret i en tykkbunnet kjele, og fres løk og potet-terninger i 5 minutter til det er mykt. Tilsett 

hakkede løpstikkeblader, og kok bladene i 1 minutt. Hell i buljongen og kok opp, krydre med salt og 

pepper. Legg på lokk og la det småkoke på svak varme til potetene er møre ( ca. 15 minutter).    Press 

suppen gjennom en sikt eller kjør den i hurtigmikser og hell over en klype muskat og varm opp. Ikke 

koke!,- da skjærer den seg !!! Smak til med krydder. Smaker deilig både varm og kald. Server den 

pyntet med hakkede løpstikkeblader. 
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SOLVEIGS Løpstikke-suppe 
 

1 løk  

2 ss smør  

200 g (2 middels store) gulrøtter  

200 g poteter (i oppskriften står persillerøtter)  

1 liter kraft (vann/buljong)  

salt og pepper  

4 ss creme fraiche  

3 ss hakket løpstikke  

 

Smelt smøret i en kjele og tilsett løk i tynne skiver. Fres forsiktig i 5 minutter. Kok løk, 

gulrøtter og poteter i 30 minutter til de er møre. Mos grønsakene med purepresse (jeg skar 

gulrøttene i terninger) og ha det opp i kjelen. Tilsett den varme kraften fra grønnsakkokingen 

og buljong. Varm suppen igjen, smak og rør i creme fraiche. Tilsett hakket løpstikke og la 

suppen trekke i noen minutter. Salt og pepper.  

 

Løpstikkesuppe I: 

2 løk, 3ss hvetemel, 3 ss smør, 1 l vann, 2 hønsebuljong, 4 poteter (eller mer), 6 ss løpstikke, smør. 

Løken skjæres opp og surres i smør i 5 minutter.  Ha i hvetemel.  Ha i 6 ss løpstikke.  Kok opp vann og 

ha i buljong.  Ha i de hele potetene, som kokes møre.  Ta stavmikser og mose dem.  Suppa er ferdig.  

 

Løpstikkesuppe II: 

25 g smør, 2 middels store løker, finhakket, 500 g poteter, skrelt og skåret i terninger, 4 ss finhakket 

løpstikkeblader, 8,5 dl kylling- eller hønsebuljong, 3 dl melk eller 1 ½ dl fløte, revet muskatnøtt, salt 

og pepper. 

Smelt smøret i en tykkbunnet kjele og fres løk og potet-terninger i 5 minutter til det er mykt.  Tilsett 

hakkede løpstikkeblader, og kok bladene i 1 minutt.  Hell i buljongen og kok opp.La småkoke på svak 

varme til potetene er møre (ca. 15 minutter).  Press suppen gjennom en sikt eller kjør den i 

hurtigmikser og hell over en klype muskat og varm opp.  Ikke koke! da skjærer den seg! Smak til med 

krydder.  Smaker deilig både varm og kald.  Server den pyntet med hakkede løpstikkeblader. 

 

Løpstikkesuppe III: 

1 løk, 2 ss smør, 200 g gulrøtter, 200 g poteter, 1 l kraft (vann og buljong), salt og pepper, 4 ss crème 

fraiche, 3 ss hakket løpstikke. 

Smelt smøret i en kjele og tilsett løk i tynne skiver.  Fres forsiktig i 5 minutter.  Kok løk, gulrøtter og 

poteter i 30 minutter i kraften til de er møre.  Mos grønsakene med purrepresse eller stavmikser og 

ha det opp i kjelen.  Varm suppen igjen, smak og rør i crème fraiche.  Tilsett hakket løpstikke og la 

suppen trekke i noen minutter.  Salt og pepper. 
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Kremet septembersuppe  

1 persillerot  

1 liten sellerirot  

1 gulrot  

2 poteter  

1 løk  

1 l hønsekraft  

2 dl melk  

1 ss lettrømme (kan sløyfes)  

2-3 skiver dagsgammelt brød i små terninger  

 

Vask og skrell grønnsakene (ta vare på persillebladene) og del dem i grove biter. Kok disse møre i 

kraft og melk. Mos med stavmikser. Rist brødterningene i en varm panne. Kok suppen opp igjen. NB! 

Virker suppen tykk, spe med mer kraft. Smak til med salt og pepper. Server septembersuppen med 

hakkede persilleblader, brødkrutonger og evt. en rømmeklatt.  

Tips: Samme enkle fremgangsmåte brukes på andre suppevarianter. Prøv gjerne med brokkoli og 

blomkål.  

 

TOMATSUPPE 

40 g margarin 

60 g grønnsakblanding ( løk,purre,selleri,gulrot) 

20 g baconsvor 

35 g hvetemel 

80 g tomatpure 

1 l lys kraft 

100 ml (1dl) kremfløte 

 

1. Fres grønnsakene og baconsvoren i margarin 
2. Ha i mel og fres det hvitt 
3. Tilsett tomatpure. Spe med lys kraft 
4. La suppa koke i ca. 45 min. 
5. Sil den og leger med fløte 
6. Garnityr : Kokt makaroni eller hardkokt egg i båter 
og hakket, frisk basilikum. 
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POTETSUPPE 

1 kg poteter 

3 purrer 

2 l vann 

Salt og pepper 

1 dl fløte eller melk 

Del potetene i terninger, purren i tynne ringer. 

Kokes 1/2-3/4 time og moses i food-processor eller stavmikser. 

Krydderurter hakkes og drysses over.  

 

Karvekålsuppe …. 

Det første vi gjør er å ha litt smør i kjelen ca. 100 gr.. 

Smeltes og spes med mel . Ca 2dl mel til  2 Pers. spes ut til passe tykkelse 

med varmt vann .Ha i kjøttbuljong etter smak .kan tenke meg 4 terninger.av 

suppebuljong Den med Oksen på mer eller mindre etter smak. 

Kokes litt med svak varme .En knivsodd med salt for å få bort eventuell 

vannsmak.+ masse finhakket karvekål ..Til sist har du i ren kremfløte + litt 

Gul konditorfarge så mye  att du ser det blir en fin gulfarge . (Lekkert ) 

God appetitt og lykke til ! 

 

Hilsen Marie Grandahl . 

 

 

Soppsuppe med paprika og persille 
 

½ kg blandingssopp 

2 fedd med hvitløk 

2-3 ss smør 

3 dl matfløte 

1 liten neve kruspersille 

1 rød paprika 

salt og pepper 

gurkemeie 

litt sitronsaft 

 

Rens og kutt soppen og legg den i en kjele eller ei panne sammen med smør, paprika i tynne 

skiver og hakket hvitløk. La det surre til soppen safter seg og er godt gjennomvarm. 

Hell i fløten, la det koke opp, og smak til med salt,  

pepper og gurkemeie. La det koke i 5 minutter. Du trenger ikke bruke annen væske enn 

dette – saften fra soppen, paprikaen og fløten lager til sammen en perfekt blanding. 

 Dryss med hakket persille og drypp over noen sitrondråper rett før servering 
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Traktkantarellsuppe 

 
1 l fersk traktkantarell (3-4 dl frossen) 

1-2 ss smør/margarin 

4 ss mel 

ca. 1 l kraft/buljong 

1 ss tomatpure 

1,5 dl fløte 

1 ss sitronsaft 

½ ts chilipepper (pulver) 

salt, pepper 

persille 

 

1.  Skjær soppen i biter 

2.  Ha smør i kjelen og fres soppen sammen med chili noen minutter 

3.  Strø hvetemel på og rør godt, spe med kraft/buljongen – litt om gangen 

4.  Smak til med tomatpure, salt og pepper 

5.  La alt koke ca. 10 min. 

6.  Ha tilslutt i fløten og sitronsaften 

7.  Strø persille over og server suppen, gjerne med sopprundstykker 

 

 

Sopp-suppe (Eva Weme) 

½ til 1 ½ løk  blankes i smør 

1 liter sopp i kraft 

og 1 buljongterning blandes sammen 

4 dl melk 

2 dl vann 

3 ss mel blandes ut i litt væske 

salt 

meierismør 

3 dryss pepper 

½ beger rømme eller mer 

persille 

diverse urter i gir god smak ! 
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Sauser / dressinger / smør 

PESTO - BASILIKUMSAUS 

Pesto brukes flittig i det italienske kjøkkenet. Også i Provence er den vanlig, der kalles den pistou. 

2 store pressede hvitløksbåter 

50 g pinjenøtter (ev. skoldete mandler eller valnøtter) 

ca. 3 dl basilikumsblad 

3 toppede ss revet parmesanost (helst fersk) 

1-1½ dl olivenolje 

1 ss sitronsaft 

salt 

 

Pinjenøttene males, basilikumsbladene hakkes meget fint, alt blandes unntatt oljen som tilsettes 

dråpevis. En food-processor kan også brukes, - oljen tilsettes da litt etter litt mens maskinen går. 

"Sausen" skal bli som en tykk røre. Den er ganske drøy, - 1-2 ss er alt som trengs for å foredle en bakt 

potet eller en porsjon nykokt, dampende pasta. Pesto er også godt til nypoteter, røkt fisk og i 

grønnsak- og tomatsuppe. 

 

Bentes URTESMØR til loff 

Mange sukket henført over loffen med urtesmør som Bente hadde laget til årsmøtet. Her er 

hemmelighetene: 

meierismør 

basilikum 

pimpernell 

kruspersille 

timian 

hvitløk 

appelsinsaft 

Blandes sammen. Mmmmmmmm! 

Ellers gjelder fortsatt regelen om at "man tager hva man haver"! 

Urtesmør vi laget på et møte:  

1. Luftløk 
2. Salvie 
3. Basilikum, dill og løpstikke. 
4. Sitronmelisse og ringblomstkronblad. 
5.  

Dette serverte vi med spiralloff og diverse kjeks. Veldig velsmakende.  
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DET VELSMAKENDE HJØRNET 
 
Hvis man har blomkarse i hagen, kan man lage falsk kapers av frøene. Følgende oppskrift står 

i en svensk bok ”Fiskesup och jägarkrydda” av Arne Broman.  

 

Blomkarsefrø blandes med ½ dl sukker og 1 ½ dl salt samt 2 dl vann i en skål. La det stå over 

natten. Vannet siles vekk. Kok en lake på 2 ½ dl vineddik og 2 ½ dl vann, ½ ts  hel 

hvitpepper, ½ ts malt muskatblomme, 2 kryddermål natriumbensonat  og et par laurbærblad. 
 
 

Dressing av agurkurt: 

2 dl agurkurtblomster, 1 dl finhakket gressløk, 250 g stenfrie oliven, 4 dl oliven- eller 

solsikkeolje, saften av 3 sitroner eller  

1 dl eddik, 2 finhakkede tomater. 

Rist alt sammen, Denne dressingen er dekorativ på en frisk, grønn salat. 

Gyldendals lille urtebok.  

Blomster på menyen av Anemette Olsen. 
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Sirup / syltede saker / marmelader 

 

”OPPSKRIFT PÅ LØVETANNSIRUP” 

Min mor traff en gang en kvinne som bar løvetannblomster i forklelommen. På spørsmål om 

hva hun skulle bruke dem til, fikk hun oppskriften på denne fine sirupen som jeg herved gir 

videre til dere. 

2 håndfuller med løvetannblomster og 1 liter kaldt vann settes over varmen og varmes 

langsomt til kokepunktet. Trekkes så av platen og skal stå natten over. 

Dagen etter helles blomsterknoppene over i et dørslag og får dryppe fra seg. Blomstene 

presses senere godt med begge hender. Saften blandes med 1 kg. råsukker og en halv 

sitron i skiver (sprøytet sitron må skrelles først). Mer sitron gir for mye syre. Settes på 

kokeplaten uten lokk. For at vitaminene ikke skal bli ødelagt, skal platen settes på det 

laveste. Slik fordamper væsken uten koking. 

Massen skal stå og bli kald et par dager. Da blir det også lettere å finne ut om konsistensen 

er riktig. Er den for tynn, kan den surne. Det skal være en passe  tyktflytende sirup som 

smaker godt på brødskiver m.m. 

En gang arbeidet en snekker hos oss, som jeg inviterte til aftens. På det tidspunktet brukte 

familien løvetannsirup som pålegg. Snekkeren ba om en smaksprøve, og trodde først at det 

var honning, enda han drev med bier. Han ble så begeistret og sa at det smakte like godt 

som honning. Jeg får tilføye at mennesker med dårlige nyrer ikke tåler syrene i honning, men 

løvetannsirupen tåler de. 

 

Te: 1 toppet teskje røtter skal ligge i  

 2,5 dl vann natten over. Varmes  

 dagen etter til kokepunktet og 

 siles. Skal drikkes i små slurker 

 en halv time før og etter frokost. 

 

Stilker: 5 - 10 rå stilker tygges og spises,- hver dag.» 
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Gulrotmarmelade 

½ kg revne gulrøtter 

1-2 sitroner eller litt sitronsyre 

vann 

350-400 g. sukker 

1 ¼ dl. kokevann etter gulrøttene 

  

Kok de revne gulrøtter og de finsnittede sitronskall møre i minst mulig vann. Sil fra 

kokevannet. Kok en sukkersaus av sukker og kokevann. Ha i gulrøtter, skall og tynne 

sitronskiver, og kok det hele til en stiv marmelade. Helles på varme hermetiseringsglass og 

settes kjølig for oppbevaring. 

 

Gulrot og rabarbra marmelade 

 

500 g. gulrøtter 

500 g. rabarbra 

200-250 g. sukker 

 

Kok de revne gulrøttene møre i minst mulig vann. Ha i frisk eller oppbevart rabarbra og kok 

det hele til mos. Ha sukker i mosen og gi det hele et godt oppkok. Marmeladen er lite 

holdbar, så en bør lage lite om gangen. Istedet for rabarbra kan benyttes stikkelsbær friske 

eller oppbevarte. 

 

 

Syltede gresskar 
 

I forbindelse med ”Gresskar-turen” kom  Marie  med en oppskrift på syltede 

gresskar som hun mener vi bør prøve : 

 

 Kok en lake av vann, hvit pepper, eddik, sukker, dill, ingefærkuler og sennepsfrø. 

Ha små biter av gresskar oppi og la dem koke til de er møre. Fyll dem på glass eller 

noe annet.  

 

Man kan også koke bitte små biter av gresskar som man tørker etterpå, og bruker 

som sukat. Iflg .Marie blir de ”gørgode” å ha i boller. 
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Syltede traktkantareller 

2,5 liter traktkantarell  

1 kg sukker 

2,5 dl eddik, 7% 

1,5 ts hel nellik i en tøypose 

 

Rør ut sukkeret i den oppvarmede eddik i en ekstra stor gryte. Tilsett soppen og 

la det småkoke i 2 timer. 

Slå det varmt over i passende glass og sett på lokk med en gang. 
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Desserter 

ROSENDALS TYTTEBÆRPÆRER 

o 4-5 store pærer (ca. 1 kg) 

o 4-5 dl tyttebærsyltetøy 

o 2 dl vann 

o 2 kanelstenger 

o noen nellikspiker 

o 2-4 dl sukker (i forhold til hvor søtt syltetøyet er) 

o 1 sitron til sitronvann 

 

Skrell pærene men la stilken sitte på. Legg dem i sitronvann så de ikke blir brune.  

Kok opp vann, syltetøy, sukker og krydder. Legg i pærene og la det trekke i 15-25 minutter 

avhengig av  størrelse, modenhetsgrad og pæresort. Rør om forsiktig av og til så ikke noe  

brenner seg fast.  Serveres med pisket krem eller vaniljeis til. Godt! 

 
Rabarbra – dessert ,  event med epler og jordbær. 

500 g renset rabarbra i biter 

1 dl hvetemel 

4 ss sukker 

4 egg 

5 dl melk 

 

Legg rabarbra event med eplebiter eller bare  

epler og jordbær i bunnen av en paiform og  

ha eggedosisblandingen med de øvrige  

ingrediensene over. 

Stekes til den er lys brun og massen er nokså  

stiv. Dryss melis over desserten.  

Serveres varm med is, vaniljesaus eller krem 
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Kaker / brød 

Fra Solveigs urtehage: 

EPLEKAKE MED SITRONMELISSE 

¾ dl smeltet smør eller margarin 

2 ¼ dl sukker 

½ ts salt 

3 ts bakepulver 

3 ¾ dl hvetemel 

¾ dl appelsinjuice 

¼ dl vann 

2 egg 

revet skall av ½ sitron 

2 ss hakket sitronmelisse 

2-3 epler 

4 ss mynte 

1 dl hakkede mandler eller hasselnøtter 

3 ss sukker 

 

Bland sammen smeltet smør, sukker, salt og hvetemel, med bakepulver, appelsinjuice og vann. Tilsett 

eggene, sitronskallet og sitronmelissen. 

Smør en form, ca. 24 cm i diameter. Slå i ca. halvparten av deigen. Skrell eplene og stikk ut 

kjernehuset. Del eplene i tynne båter som legges oppå deigen. Fordel resten av deigen oppå. Strø 

over mynten, mandlene og sukkeret. 

175 graderi ca. 40 minutter nederst i ovnen. Prøv med kakenål, kaken skal være tørr.  

Til langpanne går det 3 porsjoner. 

 

HORN med urter ( fra Årdal & Eriksen "Arbeidsbok for kjøkken") 

1 kg hvetemel 

120 g margarin 

10 g sukker 

10 g salt 

75 g gjær 

6 dl melk 

 

Deigen blandes som for vanlig gjærbakst.  

Del deigen i to og kjevl ut emnene til ca 40 cm i diameter. Del hvert emne i åtte, dryss ønsket 

urtekrydder utover og trill sammen til horn. Heves. Pensle med egg, melk eller vann. Strøs med urter 

- for eksempel; Basilikum, oregano, krydder fra Provence, rosmarin, karve eller annet du liker! 
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URTELOFF (hentet fra "Urter året rundt" av Hanna-Marie Hillestad (Hilds urtehage): 

1/2 l melk 

1 dl vann 

25 g margarin 

 

Smelt margarinen, tilsett vann og melk, varm det til det er lunkent (ca 25-30 grader). Løs opp 50 g 

gjær i litt av væsken, og bland inn: 11/2 ts salt og ca 1 kg hvetemel. La deigen heve til den er dobbelt 

så stor. Kna deigen til den er smidig, og del den i tre. 

Klem den flat, eller kjevl den ut til en firkant, og dryss over litt basilikum, oregano eller det krydder du 

ønsker. 

Rull deigen sammen, legg den i en form, og stek til loffen er pent gylden og det lyder hult når du 

banker den fra undersiden. Ønsker du krydderet fordelt over hele loffen, blander du det inn i melet. 

Denne oppskriften kan også brukes til rundstykker. 

 

SJOKOLADE- OG VALNØTTKAKE 

En deilig myk kake som kan nytes som den er til kaffen, eller som dessert, da gjerne med 

friske bær kjørt i foodprocessor. 

 

150 g smør 

150 g kokesjokolade 

2 dl sukker 

2 ss kakao 

4 egg 

2 dl mel 

1 ts bakepulver 

1 ½ dl valnøtter, grovhakka 

stekes i 175 grader ca. 30 minutter. 

 

Smelt smør og sjokolade.  

Visp egg og sukker luftig 

Bland i smør - sjokoladeblandingen og mel blandet med kakao og bakepulver. Hell i formen. 

Trykk ned valnøttene. Legg gjerne noen hele oppe på som pynt.  

Avkjøles. Dryss på melis til pynt! 
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Fra et av våre medlemmer, Judith Thorsen, har vi fått oppskrift på: 

 

BANANKAKE 
 3 egg 
 3 dl sukker 
 3 dl hvetemel 
 100 g margarin 
 1 ts bakepulver 
 1 ½ banan 
 (evt. 2 ss kokos) 

Smelt og avkjøl margarinen. Mos bananene. Visp eggedosis. Bland i mel og bakepulver (og evt. 
kokos) litt etter litt. Ha i smelta margarin og moset banan. 
Stekes i rund, smurt form på 175 grader C i 55-60 min. Midterste ribbe. 
 
 

KARVEKRINGLER 
 250 g mel 

 125 g margarin 

 litt salt 

 1 ¼ dl melk 

 1 egg 

 ½ pk gjær 

 karve 

Smuldre margarinen og melet sammen med saltet. Lunk melken og rør ut gjæren i den. Visp 

egget lett sammen. Ha det i og bland deigen. Ha også i litt karve. Deigen settes til heving på et 

lunt sted. Når den er hevet til dobbel størrelse, slår man den ned, triller den i tynne stenger og 

former dem til kringler, som settes på en smurt plate.  

La kringlene stå litt før du pensler dem med sammenvispet egg og strør litt karve på.  Stekes 

ved 200 grader i 8-10 min. 

 

Håper de smaker! 
 
 

LAVENDELKAKER FRA PROVENCE 
Ca. 60 kaker. 

 100 g hasselnøtter 

 50 g mandler 

 ca. 100 g kokesjokolade 

 150 g smør 

 2 dl sukker 

 1 dl honning 

 1 egg 

 3-4 ss lavendelblomster 

 1 ss vaniljesukker 

 knapt 6 dl (350g) hvetemel 

 2 ts bakepulver 

Begynn med å hakke nøtter, mandler og sjokolade grovt. Hakk også opp lavendel-blomstene.  

Rør fett, sukker og honning porøst, bland i egget, melet, som først er blandet med bakepulver 

og vaniljesukker. Tilsett alt det hakkede. Ta litt mel på hendene og form deigen til 6 ganske 

smale ruller (like lange som steke- 

brettets kortside) som legges tre og tre på hvert 

brett. Bruk gjerne bakepapir. Klapp lengdene så de blir flate. 
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Stekes på 190 grader i ca. 15 minutter. La de kjølne i ca. 15 minutter. Deretter skjæres 

lengdene på skrå med en skarp kniv i smale biter. Vend kakene om på siden og stek dem i 

ytterligere 10 minutter til. 

 

 

 

 

Focaccia - olivenbrød 

30 g gjær 

3 dl lunkent vann 

1 ts sukker 

1 ts salt 

2 ss olivenolje 

ca. 6,5 dl hvetemel 

olivenolje til å smøre formen 
På deigen: 

1,5 dl god olivenolje (jeg syns det blir vel mye, heller bare litt godt over) 

5 ts grovt havsalt 

kvister av frisk rosmarin eller noen ts tørket 

 

Rør gjæren ut i litt av vannet. Ha den i en matprosessor sammen med resten av vannet, sukker, 

salt og olivenolje. Hell melet litt etter litt i blandingen til deigen former seg til en ball. Sett 
deigen til heving under en plastpose eller kjøkkenhåndkle i 30 minutter. 
Kjevle deigen ut til en 2cm tykk leiv. Legg den i en smurt liten langpanne eller på et brett og la 

den heve i 30 minutter til. 

Lag deretter ”fingerhull” i deigen, hell over olivenoljen, strø på rikelig med havsalt og 

rosmarinkvister. Stek brødet på 250 grader i 20-30 minutter. 

Lykke til!!!!                       Vera 

  

 

 

 

 

 

 



29 

 

KIRSTENS (VERAS) krydderkake 

 
Enkel opskrift til 2 små brødformer, 

Dobbel oppskrift til 3 store brødformer 

 

10dl hv.mel 

5 dl sukker 

6 dl kefir 

2 dl soyaolje (flyt.bremykt eller solsikkeolje) 

1ts. ingefær 

1ts. nellik 

1 topp. ts. kanel 

1 topp. ts. kardemomme 

2 ts. natron 

2 dl rosiner 

 

Stekes v/175 grader i ca. 1 time 
 

GULROTKAKE 
o 4 egg 
o 3 dl sukker 
o 3 dl hvetemel 
o 2 ts natron 
o 2 ts kanel 
o ½ ts revet muskatnøtt 
o 1 ts kardemomme 
o ½ ts ingefær 
o 1 ts salt 
o 1 ts vaniljesukker 
o 1 ½ dl nøytral olje 
o 5 dl revne gulrøtter 

GLASUR: 

o 1 pk. Naturell kremost 
o 60 g mykt smør 
o 1 ts vaniljesukker 
o 4 dl melis 

 

1.   Visp egg og sukker til eggedosis 

2.   Bland alt det tørre og rør inn i    eggedosisen. Bland inn olje og revne gulrøtter. 

3.   Hell røren i en smurt kakeform, 24 cm. Stek kaken på nederste rille på 180C ca. 1 time. Avkjøl. 

4.  Bland sammen ost og smør, rør inn vaniljesukker og melis. Smør glasuren på den avkjølte kaken. 

Lag mønster med gaffel. 
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VØRTERKAKE 
 

o 1 flaske vørterøl + skummet melk 
(totalt 6 dl væske) 

o 1 dl sirup i lunken væske 
o 50 g gjær røres ut 
o ½ kg (1 l) rugmel 
o ½ kg hvetemel 
o 1 ts salt 
o 1 ts pepper 
o 1 ts nellik 
o ½ dl sukker 

Alt det tørre blandes og has i . 

Deigen arbeides godt og heves til dobbelt størrelse. 

Tilsett rosiner, 50 g, og del deigen til 2 el. 3 runde kaker. Pensles med melk etter ny heving og stekes 

ved 200C i ca. 35. min. 

 

 

FIN JULEKAKE 
 

o 6 dl melk 

o 250 g smør 

o 200 g sukker 

o 1 kg hvetemel 

o 2 ts kardemomme 

o 75 g gjær 

o 250 g rosiner 

o 200 g sukat 

 

Smelt smør og sukker, tisett melken. Avkjøl til 37C. Rør ut gjæren. Elt i melet blandet med 

kardemomme. Deigen skal arbeides blank og smidig og skal slippe bollen. Dekk deigen med 

plast og klede, og la den heve til dobbelt størrelse.  

 

Ta deigen på bordet. Del den i to, og fordel rosiner og sukat i emnene, elt dem godt, og form 

til runde, glatte kaker. Sett dem på smurt plate, eller plate dekket med bakepapir. Kakene 

sprekker ikke så lett hvis du skjærer rundt kanten med kniv, og trykker kakene godt ned på 

midten. La kakene heve godt. 20-30 min.  

 

Pensle med sammenvispet egg. Stek dem på nederste rille i ca. 45 min. ved 175C. 

 

Julekake skal være godt gjennomstekt, men ikke få for tykk skorpe. Derfor er det viktig at 

steketemperaturen  ikke blir for høy. 
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TYTTEBÆR-BRØD 
 

I boka ”Ville planter til mat og glede”skrevet av Inger Lagset Egeland, som var på møtet 

vårt i mars, finner vi oppskriften på dette gode brødet. Det er forøvrig Judith Thorsen fra 

Halden som har sendt inn oppskriften og Vera Fosser bakte det til siste møte. Det smakte 

aldeles nydelig med bare smør på. 

 

1 dl grov rug 

1/2 dl hvetekli 

1/2 dl linfrø 

1 dl rørte tyttebær 

1 dl rosiner 

3 ts salt 

3 toppete ts karve 

4 dl lunkent vann 

 

Alle indegrediensene blandes og står natten over i en glassbolle under klede. Neste morgen 

tilsettes : 

25 g tørrgjær (en liten pose) 

ca 2 l hvetemel 

5dl varmt vann 

 

Bland gjær i melet, tilsett det varme vannet og blandingen fra igår. Elt godt og sett til 

heving. Form tre små brød, legg dem i godt smurte brødformer og sett dem til heving.  

(Kan stekes uten form også) Stekes på 225 grader i ca. 30 min, event. 5 minutter ekstra på 

sidene når de er ute av formene. 

Passer både som ventebrød og til forskjellige middags- og kvelds-retter. 

 

 

Små soppbrød 
2,5 dl vann eller melk 

25 gr. gjær 

1 ts salt 

½ ss sukker 

2 dl havregryn eller grovt rugmel 

2 ss olje 

ca. 4,5 dl hvetemel 

1 dl soppmel (ikke doble soppmelet ved dobbel porsjon – 1-1,,5 dl ca.) 

 

1.  Varm melken til lunken, ha i gjær og olje. Tilsett sukker , salt og havre/rug 

2.  Ha i soppmel og mel og elt til smidig deig. 

3.  Hev til dobbel størrelse 

4.  Elt, og bak ut. Del i passende emner (ca 14 emner) og sett på stekebrett 

5.  Etterhev 

6.  Stekes ved 225 grader i ca. 10 min 
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GROVE BRYTEBRØD MED URTER 
 

50 gram gjær løses i 7 dl lunkent vann, 

50 g margarin smeltes og has i, 

       1 strøken ss salt og 1 ss sukker blandes  

og has i, det meste (3/4) av et 

sammenpisket egg has i (resten gjemmes 

til å pensle oppå) 

18-20 dl mel, til sammen, 

men has i litt etter litt. 

 

Det kan brukes bare hvitt, siktet hvetemel eller man kan lage sin egen blanding.  

 

Et forslag til grove, gode brytebrød kan være:      

4 never bokhvete, 1 neve hirse, 3 never sesamfrø, 2 never solsikkefrø, 2 never grovt 

sammalt hvete, 1 neve hvetekim og resten siktet hvetemel. Det blir også spennende smak 

om en erstatter noe av melet med tørkete urter som nesle, timian eller bergmynte. 

 
 

Rør alt raskt sammen i mixmaster. Heves i 30 minutter. Rulles ut til ca. 30 boller som settes tett 

inntil hverandre i to smurte springformer (mål  først at begge går i ovnen samtidig. Hvis ikke kan 

en bruke langpannen istedenfor springformene) Etterheves i 30 min. 

Pensles med egg og strøs med karve, valmuefrø, timian eller bergmynte, event. noen boller av 

hver. 

Stekes i 15-20 min i 225 grader. Avkjøles i en enhet i bakeklede på rist. 

Varier brytebrødets innhold etter hvilken rett som det skal serveres sammen med.  

 

 

 

Doble nøttemarengsflarn  med  krem (Ca. 15 stk.) 
Noen ganger får vi mye eggehvite til overs. Det var vel et sånt tilfelle som disse marengsflarn kom til. 

4 eggehviter 

2 dl melis 

1 ½ - 2 finhakkede hasselnøtter 

Stivpisket krem 

 

Stivpisk eggehvitene. Rør inn melis og nøtter Smør ut ganske store, runde flarn på smurte plater. Stek 

på 100 grader i ca. 40 min. Legg sammen 2 og 2 med krem mellom når de skal serveres 
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Oste-eplekake  (Til selskap?) 
 

125 g. smør 

2 dl sukker 

Rør dette til lett og luftig i miksmasteren og tilsett: 

2 ts kanel 

3 egg 

2 epler (som rives i det grove på rivjernet) 

2 dl. hvetemel 

1 ½ ts. bakepulver 

 

Det tørre som tilsettes, røres inn med slikkepott. 

Formen må smøres og være strødd.  

Stekes ved 175 grader ca. 40 min. 

 

Glasur : 

250 g naturell kremost 

1 dl melis 

1 ts vaniljesukker 

Røres sammen, og tas på kaka når den er kald. Pyntes med oppskjærte eplebiter som er 

dyppet i sitronsaft for ikke å bli brune. Disse legges pent oppå kaka. 

 

Rosendals krydrete pepperkaker (Ca. 350 små eller 150 store) 

Deigen er meget holdbar, man behøver ikke bake ut alt på en gang. Men ikke oppbevar den for kaldt, 

da den kan bli tørr. Disse pepperkakene blir sprø og litt harde. 

4 ½ dl lys sirup 

300 g smør (romtemp.) 

4 ½ dl farin 

1 egg 

4 ts. Nymalt nellik 

6 ts. Malt kanel 

4 ts. Nymalt ingefær 

4 ts. Nystøtt kardemomme 

13-15 dl hvetemel 

 

Kok opp sirupen. Rør om. La den avkjøles litt. Rør inn farin, egg, krydder og smør. Tilsett mel ( den 

minste mengden, - spar resten til utbaking) Arbeid godt med deigen så alt blandes ordentlig. La den 

hvile kjølig, men ikke kaldt, til neste dag. Kjevl ut deigen tynt og ta ut figurer. Legg dem på smurte 

plater el bakepapir. La dem steke på 180 – 200 grader i ca. 8 min. 
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KÄLLAREN DIANAS LINGONBRÖD (Tyttebærbrød) 

 
 1 dl grov rug (”rågkross”) 

 ½ dl hvetekli 

 ½ dl linfrø 

 1 dl tyttebær (knuste eller som    

           syltetøy) 

 3 ts salt 

 3 ts karve 

 1 dl rosiner 

 4 dl lunkent vann 

  

Bland ingrediensene og la det stå over natta i bollen under et klede. 

 

Neste morgen tilsettes: 

 1 pose tørrgjær (=25g tørt) 

 ca. 2 l hvetemel 

 5 dl godt lunkent vann 

  

Bland tørrgjær og mel. Tilsett vannet. Bland. Tilsett så blandingen fra dagen før.  

Alt blandes godt og heves. Lag 3 brød og legg dem i smurte former. Heves igjen.  

 

Stekes i ca. 30 min. på 225 grader C. Deretter i 5 min. uten form. 
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Drikker / te/ likører / vin / saft 

 
MYNTELIKØR 

35 cl hvit rom (el. 45% sprit) 

5 toppskudd av mynte (grønn-, pepper- eller krusemynte) 

1 dl sukker 

(noen dråper grønn konditorfarge) 

 

Mos mynten i en bolle sammen med sukkeret. Hell over spriten. Siles etter 30 min. Farg likøren, hvis 

du ønsker den grønnere. Likøren serveres iskald, gjerne med isklump. 

 

HUMLEØL 

½ liter humle"kongler" 

225 g malt 

225 g sukker 

25 g gjær 

4,5 liter vann 

 

Kok humlen i 15 min. Siles. Bland inn sukker og malt. Avkjøles. Gjæren røres ut i litt sukker og 

tilsettes. La dette stå tildekket i 5 dager. Tas over på flasker. La bunnfallet ligge. 

Pass på å løsne på korken, hvis trykket blir for stort. Hvis det derimot er dødt, tilsettes 1 ts. sukker på 

hver flaske og la de stå en uke. 

Ølet kan normalt drikkes etter 10-14 dager. Helles forsiktig over i en mugge, men la bunnfallet ligge! 

 

VEIKANTBLANDING - en te-oppskrift: 

Åkersnelle (hele sommerplanten), løvetann (blad), geitrams (blad før blomstring) og ryllik (blomster 

og blad). 

Den vanligste måten å lage urtete på, er å slå kokende vann over de knuste plantedelene, som så står 

og trekker i 10-15 min.  

NB! Åkersnelle skal kokes opp fra kaldt vann. 
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ALKOHOLFRI VELKOMSTDRINK 

Tips til sommerens hagefest: 

Lett søtet peppermynte-te serveres i pene glass med sitronskive over kanten og med innefrosset 

borago-blomst. 

 

Alkoholfri sommerbolle: 

5 dl appelsinjuice, 5 dl ananasjuice, 1 l eplesider, saften av 2 sitroner, 3 bananer i skiver, 2 

appelsiner i skiver, en neve agurkurt-blomster. 

Bland saften og legg i frukten. Serveres i en bolle med isbiter. Pyntes med blomster av 

agurkurt rett før servering. 
 

Neste oppskrift kommer fra Gretha Parmer som, - hvis du er flittig, frister med gylden 

terrassedrikk neste sommer! 

 

LØVETANNVIN 

1 kg løvetannblomster (det gule) 

3 kg sukker 

10 l vann 

1 pk hetvinsgjær 

 

 Legg blomstene i en kjele o.l. og hell over 7 liter kokende vann. 

 Siles av innen 24 timer, men ikke før 12 timer. Tilsett 1 kg sukker + 1 l vann + gjær 

 Etter 14 dager: 1 kg sukker + 1 l vann 

 Etter enda 14 dager: 1 kg sukker + 1 l vann 

 Står på ballong og gjærer ca. 3 mnd. 

 Stikkes om og tilsett 1 svoveltablett 

 Settes kjølig på ballong fram til jul 
Stikkes om og has på flasker  

 Lagres, - blir bedre og bedre 

 Vær sterk! 
      Velbekomme! 

 

KVANNEDRAM 

Både rot, blad og frø kan brukes.  

Legg en kvist kvann på en flaske med brennevin, trekkes i et døgn og kvannedrammen er 

klar. 

Tør du prøve? BON APPETITT! 
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Hjemmelaget øl er godt! Her kommer en oppskrift på einerøl fra Alette Golden 

Husmorskole: 

EINERØL 

 50 l. silt einerlåg, kokt på einerkvister med bær 

 75 g humle, kokt ½ time i litt vann og så silt 

 1 ½ kg sukker, omtrent halvparten brunet for fargens skyld 

 1 ½ kg sirup 

 100 g gjær 
 

Alt blandes. Tilsett gjæren når det er litt avkjølt. Gjæres i ett døgn.  

Fjern skummet og hell ølet over i et annet kar. Pass på at bunnfallet ikke følger med! Står et 

døgn til og bunnfallet fjernes på nytt. 

La det stå noen timer før det tappes på flasker. Ølet bør stå en uke før det brukes og være 

oppbrukt i løpet av 3 - 4 uker.  

(fra Hilds urtehage: Urter året rundt) 

 

Sølvis blomsterlikør. 

1 god neve ringblomster (kun kronblad) 

5 rosekronblad( fjern det hvite på kronbladene) 

5 etasjeblomster + små blader( 5- 10 stk.) 

1 god neve eplemynte 

3 små blad spansk kjørvel 

10 – 20 stk. prikkperikumblomster . 

Bland alt på et passende glass, hell 32% Brennvin Spesial over det hele og skru på lokket, bland 

(vend) det . 

 

La det stå i 5 – 7 dager, vend det noen ganger hver dag. 

Etter disse dager: 

KOK SUKKERLAKE: 

½ –1 dl vann 

1 ½  – 2 dl sukker  

Sukkeret bør bare være oppløst. Avkjøl sukkerlaken, sil i mens blomstene av spriten, hell så spriten 

på passende flaske og bland i sukkerlaken som er avkjølt. 

Dette blir en frisk og meget god likør, vel verd å prøve.                                        Sølvi 
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TYTTEBÆRLIKØR 
3 dl bær 

35 cl sprit 

2 dl sukker 

 

Ha alt sammen på en flaske og la det stå i to måneder. Rist av og til. Sil av. Man kan ha i en 

kanelstang hvis man vil, man kan lage likøren av dypfryste bær hvis man vil. Husk bare på å 

redusere sukkeret med ca. ½ dl hvis de dypfryste bærene er sukret. 

Bland siden litt av likøren med hvitvin eller champagne. Fra Lkiører med smak av natur av Töringe og Åberg. 

Denne likøren passer utmerket til aperitiff. (Red. anm.) 

 

 

GRØNN TØRSTEDRIKK 

 

2 l skallerkål 

1 l kaldt vann 

2 dråper sitronsaft 

Isterninger 

 

Skvallerkålen skylles og moses. Tilsett vannet og sil blandingen. Smak til med sitrondråper og 

mer vann. Serveres i glass med isterninger. 

 

 
 
Solbær-juice 

 
½ liter solbær 

100 solbærblader 

1 kg sukker 

1 liter kokende vann 

1 pk sitronsyre 

 

Alt blandes i en bøtte. Siles etter 3 dager. Røres i  2-3 ganger  per .dag. 

Fryses i 2 dl beger eller kartonger. 

Blandes ut med vann til 1 liter saft 
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Småknask 

LØVETANNGODT 

Trill forvellede løvetannknopper i griljermel og fres dem i smør eller margarin. Spises som snacks. 
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Urter som medisin 

Solveigs TE MOT FORKJØLELSE 

 - very hot: 

1/2 litervann kokes opp med  

2-3 ts ingefær 

1-2 ts pepper 

1 ts basilikum 

 

2 ts svart, ren te trekkes 

smak til med 2 ts sukker og litt melk! 

 

VARMENDE VINTERDRIKK 

 – god forkjølelsesdrikk! 

Eplejuice – varmes opp sammen med urtene i ca 5 min. 

Salvie 

Fersk ingefær 

Søtes med litt honning, brunt sukker eller lignende  

 

 

DÅRLIG FORDØYELSE 
 
Ta 2 toppet ss hvetekli og 1 ss jordbærsyltetøy. 
Alt dette skal blandes i et glass med kefirmelk. 
Dette skal drikkes 2 timer før leggetid 
 
I Boragos gjestebok har  Dagny Owrenn gitt følgende råd:  
 
Olivenolje er bra på insektstikk og plager etter brennmaneter og brennesle. 
 
Avkok av kjerringrokk hjelper mot mange varianter av vorter.  
1  neve kjerringrokk pr. liter vatn, kokes i 1-2-3 timer og siles. Ha beina, hendene oppi i 20-30 
minutt, en gang pr. dag i 5-15 dager. Da kan vorta vanligvis pirkes bort uten at det blør. 

 

. 
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KAFFEBUSKEN 

 
Et annet av våre medlemmer, Helga Løwengreen, har sendt inn et interessant stykke om kaffe.  

 

Kaffebusken (Coffea arabica), er egentlig et tre som kan bli opptil 7 m høyt, men på 

kaffeplantasjene beskjæres det til buskhøyde for å forenkle innhøstingen av fruktene. Etiopia 

er kaffebuskens hjemland. Tradisjonen med å drikke kaffe kommer antakelig fra Etiopia, eller 

kanskje fra Arabia hvor man begynte å dyrke kaffe allerede på 1400-tallet. Tyrkerne lærte å 

sette pris på denne drikken av araberne. Brenningen bestemmer smaken. 

Kaffe kan brukes ved tretthet, konsentrasjonsproblemer, migrene, hodepine og 

fordøyelsesbesvær.  

 

Bare les følgende tips. 

 

 

SVART KAFFE MOT HODEPINE 

 1 kopp sterk, varm kaffe 

 saften fra en halv sitron 

 sukker etter smak. 

Rør sitronsaft sammen med nytrukket kaffe og søt den etter smak. Denne kaffen kan 

brukes som et rasktvirkende kjerringråd mot hodepine. 

 

 

 

APPELSINKAFFE MOT BAKRUS 

 1,5 dl sterk, varm kaffe 

 1 dl appelsinjuice 

 druesukker eller honning etter smak 

Bland kaffe og appelsinjuice under omrøring og søt drikken med druesukker eller 

honning. Drikk kaffen varm. 

 

 

FOR FORDØYELSEN 

 1,5 dl sterk, varm kaffe 

 1 ss fløte 

 sukker etter smak 

En kopp kaffe tilsatt fløte og evt. litt sukker, og som drikkes i ro og mak etter maten, har 

en gunstig virkning på fordøyelsen. 

 

 

 

MOT RYNKER 

 

Det sies at de sirkulasjonsstimulerende stoffene i kaffen kan glatte ut rynker rundt øynene. 

Rør 30 g kaffegrut inn i 2 piskete eggehviter. Stryk blandingen rundt øynene og la det 

virke i 20 min. vask ansiktet og smør inn huden med en fet krem. 

 
 


