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Tallerkenmodellen - middag

1/3 av tallerkenen bør bestå av en proteinrik matvare som f.eks. kjøtt, 
fisk, fugl, belgvekster (bønner, linser, kikerter) eller egg. 
Minst 1/3 av tallerkenen bør bestå av grønnsaker/salat. Fyll gjerne
halvparten av tallerkenen med grønnsaker/salat!

Resten (maksimum 1/3 av tallerkenen) kan være potet eller brun ris/
coscos/bulgur, fullkornspasta, byggris, grovt brød eller pannekaker/
roti/injeera laget av grovt mel.

Noen middagstips
n Bruk lite fett/olje når du lager mat. Hell f.eks. ikke 
olje rett i kjelen, da blir det fort altfor mye. Bruk alltid 
en spiseskje for å måle opp passe mengde olje eller 
(flytende) margarin. (Når du tilbereder maten, regn 
maks 1 ss olje per person)
n Ha små middagstallerkener
n Unngå middagsrester, og lag akkurat nok med mat 
n Sitt til bords når du spiser, og unngå å gjøre andre 
ting når du spiser (TV, lese o.l.)
n Server middag til hele familien rett fra kjelen/
komfyren 
n Server vann til middag, og start middagen med å 
drikke et glass vann
n Spis sakte, og tygg maten godt
n Spis gjerne mer bønner og linser, og mindre kjøtt. 
La f.eks. en dag i uken være kjøttfri, det er bra for 
både helse og miljø
n Planlegg ukens middager, skriv handleliste og 
gjør ukeshandling. Det kan gjøre middagen både 
billigere og sunnere

Se flere råd i ‘Stor og Sterk’-brosjyren

fugl
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Utstyr du trenger

kniv

potetskreller

kjele

øse

skjærefjøl

rasp/rivjern

ildfast form

stavmikser

teflon stekepanne

potetmoser

bakepapir/folie

stekespade
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Grønnsaksoversikt

Agurk

Brokkoli
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Avokado

Hodekål

Blomkål

Paprika

Kålrot

Lime

Ruccula

Stangselleri
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Grønnsaker

Agurk Avokado

Ingefær

Rødløk Tomat

Rød chili

Grønn chili

Lime SitronRuccola

Rød paprika

Gul paprikaFennikel

Søtpotet

Hvitløk

juni                juli                august                september                oktober

BlomkålBrokkoli

Sellerirot

PurreStangselleri

Løk

Gulrot

Sukkererter

Isbergsalat

Hodekål

SquashRødbete

Potet

Grønnsaker i sesong smaker ofte bedre og er ofte 
billigere. Vi har laget en oversikt over når 
høysesongen for et utvalg grønnsaker er.
Alle disse grønnsakene brukes i våre oppskrifter
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Porsjonsstørrelser Salater

1 dl • (40 g) • 9 kcal

4 dl • (160 g) • 35 kcal

2 dl • (80 g) • 18 kcal

6 dl • (240 g) • 53 kcal

Råkost

1 dl • (40 g) • 12 kcal

4 dl • (160 g) • 48 kcal

2 dl • (80 g) • 24 kcal

6 dl • (240 g) • 72 kcal
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Porsjonsstørrelser Potet, Potetstappe  

0 cm 5 cm 10 cm 15 cm

En liten potet tilsvarer størrelsen til et egg. Det er ca 6 cm langt.

1 liten potet • (50 g) • 40 kcal

2 poteter • (150 g) • 120 kcal

1 dl • (100 g) • 90 kcal

2 dl • (200 g) • 175 kcal

1 medium potet • (75 g) • 60 kcal

3 poteter • (225 g) • 180 kcal 4 poteter • (300 g) • 240 kcal

1,5 dl • (150 g) • 130 kcal

2,5 dl • (250 g) • 220 kcal 3 dl • (300 g) • 260 kcal



1 dl • (60 g) • 80 kcal

1 dl • (50 g) • 70 kcal

1 ss • (15 g) • 20 kcal

2 dl • (120 g) • 160 kcal

2 dl • (100 g) • 135 kcal

1 dl • (60 g) • 70 kcal  2 dl • (120 g) • 150 kcal

4 dl• (240 g) • 320 kcal

4 dl • (200 g) • 270 kcal

3 dl • (180 g) • 220 kcal

3 dl • (180 g) • 240 kcal

4 dl • (240 g) • 300 kcal

3 dl • (150 g) • 200 kcal

17

Porsjonsstørrelser Fullkorn spaghetti, pastaskruer og brun ris
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Oppskrifter
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Næringsinnhold (350 g salat): 399 kcal, 31 g protein, 16 g fett, 30 g karbohydrat, 7 g fiber

Foto: PRIVAT

med pastaskruer og grønnsaker

Pasta Kok opp vann til pastaen, og kok pastaen som 
angitt på pakken. Kylling Rens kyllingen – ta bort skinn 
og bein. Del kyllingkjøttet i like store biter. Det er lettest å 
rense kyllingen med fingrene. Grønnsaker Skyll/skrell og 
del grønnsakene i cirka like store biter. Bland pasta, grønn-
saker og kylling. Mos avokadoen med en gaffel, og bland den 
sammen med de andre ingrediensene i salaten. Klem sitron-
saft over, og smak til med pepper.

 T I P S  
Bytt kyllingen med bønner, bogskinke, pølsebiter (mager variant, min-
dre enn 10% fett), røkelaks, egg eller tunfisk. 
Varier retten med å lage en annen dressing: pesto, balsamicoeddik eller 
lag en fransk dressing (4 spiseskjeer olje blandes med 1 spiseskje eddik 
samt 1-2 fedd hvitløk og eventuelt sennep/persille/annet krydder).

           1 porsjon 
1 skål salat 
(5,5 dl)

Ingredienser:

200 gram fullkorn  
pastaskruer
1 grillet kylling 
uten skinn
1 rødløk
2 tomater
0,5 agurk
1 paprika
30 sukkererter 
1 avokado 
1 beger ruccola eller 
annen salat
Sitron
Pepper

4 5  m i n

Olimata
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Næringsinnhold: (120 gram fiskekake, 160 gram gulrot, 
200 gram potetstappe): 350 kcal, 16 g protein, 11 g fett, 43 g karbohydrat, 8 g fiber.

Ingredienser:

10 små fiskekaker

Potetstappe: 
9 små poteter
1,5 dl ekstra lett melk
2 ss plantemargarin

Gulrotsalat:
8 gulrøtter 
(eller 10 små)
1 Sitron 
Pepper

med gulrotsalat og potetstappe

Fiskekaker Sett ovnen på 200 grader. Når ovnen er varm, 
legg fiskekakene på et bakepapir og stek de i 15-20 minutter.
Potetstappe Vask/skrell potetene og skjær de i små terninger.  
Kok potetene i lettsaltet vann i  10 minutter, eller  til de er 
gjennomkokte. Sil ut vannet. Mos potetene, tilsett 2 ss
plantemargarin og cirka 1,5 dl melk til ønsket konsistens. 
Smak til med salt og pepper. Gulrotsalat Skyll/skrell og rasp 
gulrøttene.  Klem over saften fra en sitron eller appelsin.

 

 T I P S  
Lag fiskekakene selv: Til 4-5 porsjoner trenger du: 600 g seifilet (fersk), 
2 ts salt, 1 ts malt pepper, 1 ss potetmel eller maizena, 1 egg, 2 dl melk, 
1 løk, 2 ss gressløk, 4 ss solsikkeolje til steking. Bruk fersk fisk, den 
binder bedre enn frossen. Pass også på at alle ingrediensene er så kalde 
som mulig. Finhakk løk og stek den i litt olje (skal ikke bli brun). Sett 
til avkjøling i kjøleskapet. Kjør fisken i foodprosessor sammen med 
salt, pepper og potetmel, og tilsett deretter egget. Spe med kald melk 
til farsen blir fin og smidig. Vend til slutt løk og finhakket gressløk inn 
i farsen. Stek fiskekakene i cirka 5 minutter på hver side. Sei er en billig 
fisk, og er ypperlig når man lager fiskekaker. Du kan også bruke hyse. 

           1 porsjon 
2 fiskekaker
2 dl potetstappe
4 dl raspa gulrot

3 0  m i n
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Næringsinnhold: (100 g laks, 150 g potet, 150 g brokkoli, 18 g ekstra lett rømme): 

450 kcal, 32 g protein, 21 g fett, 30 g karbohydrat, 7 g fiber

Ingredienser:

4-5 laksefileter
(cirka 500 – 
600 gram laks)
8 poteter
1,5 brokkoli
Ekstra lett rømme 
Sitron
Salt og pepper

med kokt potet og brokkoli

Sett ovnen på 200 grader. Poteter Kok opp vann til potetene, 
tilsett litt salt og kok til de er møre. Laksen legges på et bake-
papir og krydres med pepper og salt (eller sitronpepper).  
Laksen bakes i ovnen i 10-15 minutter. Før servering kan du 
klemme sitronsaft over. Brokkoli Kok brokkoli i noen minut-
ter i lettsaltet vann. Server retten med 1 ss ekstra lett rømme.

 T I P S  
Server laksen med fiskesaus istedenfor ekstra lett rømme. Kjøp fiskesaus 
på butikken eller lag selv. 
Vil ikke barnet spise brokkoli? Lag en brokkolimos ved å mose brokkoli-
en sammen med litt salt/pepper og eventuelt litt melk.
Vil du ha en mer spicy smak på laksen? Prøv ett av de tre forslagene 
under. 1. krydre fisken med tandori masala, 2. rasp litt hvitløk over fisken 
og krydre med sitronpepper, 3. lag en ingefær- og soyasausmarinade ved 
å blande noen spiseskjeer soyasaus med litt finhakket ingefær. Ha mari-
naden i en liten plastpose sammen med laksefiletene (minst 5 minutter).  
Deretter tas laksefiletene ut og bakes i ovnen.

           
1 laksefilet
2 poteter
5 buketter brokkoli
1 ss ekstra 
lett rømme 

3 0  m i n

Hadi
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Næringsinnhold (2 wraper - 100 g karbonade og bønnemix, 160 g grønnsaker, 20 g tacosaus, 

36 g ekstra lett rømme, 80 g tortillalefser): 465 kcal, 28 g protein, 14 g fett, 53 g karbohydrat, 7 g fiber

Ingredienser:

8 tortillalefser 
(små, fullkorn)
300 gram karbonadedeig 
(nesten 1 pakke)
1 boks brune bønner
2 ss olje
1 pakke tacokrydder
Litt vann 
0,5 løk
2 gulrøtter
0,5 isbergsalat 
2 tomater 
0,5 agurk 
1 boks hermetisk mais 
1 paprika 
Ekstra lett rømme/kesam 
Salsa/tacosaus

med grønnsaker og karbonadedeig

Sett stekeovnen på 200 grader. Karbonade- og bønnemix 
Stek karbonadedeigen i olje. Tilsett hermetiske bønner, taco-
miks og vann, og la koke noen minutter. Grønnsakene Løken 
renses og deles i små biter. Gulrøttene vaskes/skrelles og 
raspes. Tomat, agurk og paprika vaskes og deles i små biter. 
Salaten vaskes og deles i passe størrelse. Legg de ulike grønn-
sakene i forskjellige skåler. Ekstra lett rømme og salsa helles 
i hver sin skål. Rett før servering varmer du tortillalefsene 
noen minutter i ovnen. La alle lage sin egen wrap.  Tortilla-
lefsen fyller du med mest grønnsaker og litt av kjøtt/bønne-
miksen. Ta på salsa og ekstra lett rømme om du liker det - en 
spiseskje per lefse er passelig mengde.

 T I P S  
Bruk laks istedenfor karbonadedeig og bønner. Del laksen i små biter og 
stek sammen med tacokrydderet. Guacamole er supergodt til wrap, og 
kan brukes istedenfor rømme. Lag den ved å mose 1 avokado, og bland 
inn litt limesaft og eventuelt finhakket hvitløk, tomat og rødløk. 

           1 porsjon 
2 wraper
2 små tacolefser
4 ss karbonade og 
bønnemix
4 dl grønnsaker
2 ss tacosaus
2 ss ekstra lett rømme

4 5  m i n
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Næringsinnhold (500 gram suppe, 1 egg, 40 g brød, 5 g lettmargarin, 10 g ekstra lett rømme): 
373 kcal 15 g protein, 17 g fett, 35 g karbohydrat, 9 g fiber

Ingredienser:

2 ss olivenolje
2 fedd hvitløk
1 løk
2 gulrøtter (3 små)
2 bokser hakkede 
hermetiske tomater
5 dl vann
1-2 terninger 
grønnsaksbuljong
Oregano og basilikum – 
ca. 1 ss tørket eller 1 liten 
neve fersk
4 ss ekstra lett rømme
Salt og pepper
4-5 egg
Brød

med egg og brød

Finhakk hvitløk, løk og gulrot. Fres hvitløk og løk blank i 
olje. Tilsett gulrot, vann, buljongterninger, hakkede tomater 
og krydder. Kok opp.  La suppen småputre i cirka 10 minut-
ter, til gulrøttene er møre. Mos suppen med stavmikser. Kok 
videre i cirka 10 minutter. Om du synes suppen er for tykk, 
tilsett ekstra vann. Smak til med salt og pepper. Om du 
ønsker en mildere smak på suppen, tilsett 1 ts ekstra lett 
rømme, i hver skål, før servering. Server sammen med egg 
og grovt brød. 
 T I P S  
Om du ikke lager suppen selv, kjøp posesuppe og tilsett ekstra 
grønnsaker.

           1 porsjon
1 bolle (4,5 dl) suppe
1 skive
1 kokt egg
1 ts ekstra lett rømme

3 0  m i n
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Næringsinnhold (120 g kokt ris, 230 g wokblanding): 416 kcal, 28 g protein, 14 g fett, 40 g karbohydrat, 6 g fiber

Ingredienser:

2,5-3 dl brun ris
3 ss olje
5-600 gram rent/
strimlet svinekjøtt 
eller 5 svinekoteletter 
(eller kylling)
3 fedd hvitløk
1 liten løk
3 gulrøtter
0,3 hodekål (en stor bit) 
1 paprika
30 sukkererter
3-4 ss soyasaus 
(eventuelt 2 ss soyasaus 
og 2 ss sweet chilisaus)
Pepper

med grønnsaker, kjøtt og ris

Ris Kok opp vann til risen, og kok risen som angitt på 
pakken. Wokblandingen Finhakk hvitløk. Del kjøttet i strim-
ler. Skyll/skrell og del grønnsakene i cirka like store biter 
som kjøttet. Når stekepannen er varm tilsetter du litt av oljen. 
Stek kjøttet i små porsjoner på sterk varme sammen med 
hvitløken. Kjøttet er ferdig etter noen minutter/når det har 
skiftet farge. Etter at du har stekt kjøttet steker du grønn-
sakene. Stek også grønnsakene i små porsjoner. Når alt er 
ferdigstekt blandes grønnsakene og kjøttet i stekepannen.  
Smak til med soyasaus og pepper.

 T I P S  
Bruk laks eller kylling istedenfor svinekjøtt. Tilberedningen er den samme. 
Har du dårlig tid? Kjøp en pakke med frosne grønnsaker på butikken 
istedenfor å vaske/skrelle og kutte grønnsakene selv. Kjøp f.eks. wok-
grønnsaker og regn minst 150 gram grønnsaker per person til middag. 
Lyst å varieren woksausen? Istedenfor soyasaus kan du prøve denne 
woksausen: Løs opp 1 buljongterning i 1,5 dl kokt vann, tilsett 2 spise-
skjeer soyasaus og 2 spiseskjeer maizenna. 
Denne blandingen tilsettes grønnsakene og kjøttet. 
La koke noen minutter før servering. 

          1 porsjon
230 gram wok 
2 dl kokt ris 

3 0  m i n



33Størrelse på middagstallerken: 25 cm
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Næringsinnhold (400 gram lasagne, 120 gram råkostsalat): 365 kcal, 19 g protein, 12 g fett, 43 g karbohydrat, 8 g fiber

Ingredienser:

Tomatsaus:
3 fedd hvitløk
1,5 løk
4 store sjampinjonger
0,5 squash
0,25 brokkoli
1 gulrot
2 bokser hakkede 
hermetiske tomater
2 spiseskjeer tomatpure
1 buljongterning
1 ts sukker
1 ss oregano
1 ss basilikum
Salt og pepper

Hvit saus:
4 ss plantemargarin
6 ss hvetemel
8-10 dl ekstra lettmelk
1 neve fryst spinat 
(cirka 5 biter)
0,5 t-skje muskat
Salt og pepper

Råkostsalat: 
1 stk rødbet 
1 bit kål
0,5 gul paprika 
0,5 rødløk
4 gulrøtter
1 lime 

Hvitost, lettere
Lasagneplater

med grønnsaker

Sett stekeovnen på 200 grader.  Tomatsaus Finhakk hvitløk og løk, og 
del squash, sjampinjonger og brokkoli i mindre biter. Rasp 1 gulrot. Hell 
hakkede tomater i en kjele, og sett platen på middels varme. Stek hvitløk 
og løk blank, hell over i kjelen med tomater. Stek sopp, squash og gulrot, 
og hell over i kjelen med tomater. Brokkoli tar man direkte i tomatsausen. 
Tilsett så tomatpure, buljongterningen, sukker, oregano, basilikum, salt og 
pepper. La tomatsausen stå og småputre til du er ferdig med å lage den hvi-
te sausen. Hvit saus Smelt margarin, tilsett mel. Visp inn melk gradvis for 
å unngå klumper. Krydre den hvite sausen med salt, pepper og muskatnøtt. 
La den småkoke i cirka 10 minutter, tilsett deretter spinatputene. Finn fram 
en ildfast form. Legg først et lag med tomatsaus deretter ett lag med hvit 
saus og til slutt lasagneplater. Gjør dette to ganger (avhenger av hvor høy 
din ildfaste form er). Avslutt med et lag med hvit saus, og strø litt raspet ost 
over. Stek lasagnen på 200 grader i cirka 45 minutter.  Råkostsalat Mens 
lasagnen steker i ovnen lager du salat. Vask/skrell og rasp grønnsakene. 
Klem saften fra en lime over til slutt. Lasagnen gir rester - frys de ned!

           1 porsjon 
1 stykke lasagne
3 dl råkostsalat

9 0  m i n
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Næringsinnhold (100 g fiskepinner, 200 g potetstappe, 160 g råkostsalat): 

384 kcal, 24 g protein, 13 g fett, 38 g karbohydrat, 7 g fiber

Sine

Foto: KAJA N.

Ingredienser:

Fiskepinner:
650 gram torsk 
(5-6 torskefileter)
4 ss hvetemel
1 ts salt
0,5 ts pepper
1 egg
2 ss ekstra lett melk
1 dl griljermel
3 ss flytende margarin/
olje

Salat:
4 gulrøtter 
(eller 6 små)
0,3 kålrot
0,5 agurk
Sitron 
Pepper

Potetstappe: 
9 små poteter
1,5 dl ekstra lett melk
2 ss plantemargarin

med råkostsalat og potetstappe

Potetstappe Vask/skrell potetene og skjær de i små terninger.  
Kok potetene i lettsaltet vann i  10 minutter, eller  til de er 
gjennomkokte. Sil av vannet. Mos potetene, tilsett 2 ss 
plantemargarin og cirka 1,5 dl melk til ønsket konsistens. 
Smak til med salt og pepper. Fiskepinner Skjær torsken i 
mindre biter. Bland hvetemel, salt og pepper i en vid skål. 
Pisk sammen egg og melk i en annen skål. Ha griljermel i en 
tredje skål. Vend fiskestrimlene først i hvetemel med salt og 
pepper,  deretter i egg- og melkeblandingen.  Vend dem til 
slutt i griljermelet. Stek de panerte fiskestrimlene i flytende 
margarin/olje i en varm stekepanne til de er gyllenbrune, 
cirka 4 minutter på hver side. Råkostsalat Skyll/skrell og rasp 
grønnsakene.  Klem over saften fra en sitron.

 T I P S  
Har du brød som er noen dager gammelt? Lag ditt eget griljermel. Skjær 
brødet i mindre biter og kjør det i kjøkkenmaskinen. Du kan også kjøpe 
fiskepinner med nøkkelhullsmerket. 
Egg/mel/griljermel kan sløyfes, salt og pepre fisken og stek som angitt 
over. Raspet rødebete, agurk og kål er også godt i råkostsalaten.  

 

          1 porsjon
2 fiskepinner
2 dl potetstappe
4 dl råkostsalat

6 0  m i n
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Næringsinnhold (120 g kokt spaghetti, 250 g kjøttsaus, 120 g salat): 

402 kcal, 23 g protein, 13 g fett, 44 g karbohydrat, 11 g fiber

Bjørn

Ingredienser:

200-250 g fullkorns-
spaghetti

Kjøttsaus:
4 ss olje
2 fedd hvitløk
2 små løk
0,25 sellerirot
2 gulrøtter (3 små)
1 pakke karbonadedeig 
(400 gram)
2 bokser hakkede 
hermetiske tomat
3 ss tomatpure
0,5-1 buljongterning
2 ts basilikum
2 ts oregano
1 ts sukker
Salt og pepper

Salat:
0,25 kål 
1 gul paprika
1 agurk

med kjøttsaus og salat

Spaghetti Kok opp vann til spaghettien, og kok som angitt 
på pakken. Kjøttsaus Finhakk hvitløk og del løk i små biter. 
Rasp gulrot og sellerirot. Stek karbonadedeigen. Når den er 
ferdig stekt, etter cirka 5 minutter, legger du den over på et 
fat. Stek så hvitløken sammen med løken til løken blir blank, 
tilsett så gulrot og sellerirot. Etter noen minutter tilsetter du 
tomatpure og hakkede tomater, deretter buljong, basilikum, 
oregano, sukker, salt og pepper. Tilsett også den stekte 
karbonadedeigen. La kjøttsausen putre på lav varme i minst 10 
minutter, gjerne lengre. Hell i litt vann, underveis, om du synes 
sausen er for tykk. Mens kjøttsausen putrer lager du salaten. 
Salat Skyll kål, agurk og paprika og del de i små biter. Klem 
saften av 1 lime over når du er ferdig. Smak til med pepper. 

 T I P S  
Vil du ha en jevn tomatsaus uten synlige grønnsaksbiter? Mos tomat-
sausen før du tilsetter karbonadedeigen. 
Tilsett en ekstra boks med hermetiske tomater om du vil ha en drøyere saus. 

          1 porsjon
2 dl kokt spaghetti
3 dl kjøttsaus 
3 dl salat

6 0  m i n

Foto: PRIVAT
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Næringsinnhold (500 g suppe, 60 g brød, 30 g mager smøreost): 

420 kcal, 15 g protein, 8 g fett, 65 g karbohydrat, 12 g fiber  

Ingredienser:

3 ss olje
2 hvitløk
1 løk
0,5 chili (kan sløyfes)
6 gulrøtter
5 poteter
1 stor søtpotet
1,5 liter vann
Cirka 2 terninger buljong 
Kesam/ekstra lett rømme 
(kan sløyfes)
Pepper

med søtpotet og gulrot

Finhakk hvitløk og løk. Ha løk og hvitløk i en kjele sammen 
med oljen. La frese på lav varme. Vask/skrell de andre grønn-
sakene, og del i små biter. Tilsett grønnsakene i kjelen etter-
som du er ferdig med å kutte de opp. Rør jevnlig i gryten 
så det ikke brenner seg. Tilsett cirka 1,5 liter vann. Vannet 
skal dekke grønnsakene og litt til. Om du vil ha en tynnere/
tykkere suppe tilsett mer/mindre vann. Ha 2 buljongternin-
ger i suppen, og la den småkoke i cirka 30 minutter til alle 
grønnsakene er myke. Mos suppen med en stavmikser. Server 
suppen sammen med brød/rundstykker/rugsprø, med mager 
smøreost. Om du vil ha en rundere smak på suppen, tilsett 
ekstra lett rømme/kesam før servering - 1 ts er passe menge.

 T I P S  
Omtrent alle grønnsaker kan brukes i suppen, f.eks. rødbete, gresskar, 
spinat, kål, kålrot og sellerirot. 
Vil du at suppen skal smake mer, så prøv deg frem med ingefær, allehån-
de, laurbærblad, timian, basilikum og persille. 
Tilsett hermetiske bønner eller linser om du vil at suppen skal mette 
enda mer.

          1 porsjon
1 bolle (4,5 dl) suppe 
2 små skiver med 
mager smøreost

3 0  m i n
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Næringsinnhold (125 g fiskeboller, 100 g saus, 150 g poteter, 160 g gulrøtter): 

342 kcal, 16 g protein, 6 g fett, 52 g karbohydrat, 7 g fiber

Ingredienser:

3 ss margarin
4 ss hvetemel
4 dl ekstra lettmelk
Kraft fra fiskebolleboksen
1 boks fiskeboller, med 
nøkkelhullsmerket
8 poteter
8 gulrøtter
Salt og pepper
Karri (kan sløyfes)

i hvit saus med poteter og råkost

Fiskeboller Varm olje eller margarin i en kjele. Tilsett 
hvetemel, og deretter tilsetter du melk og kraften fra 
fiskebollene gradvis. Visp godt for å unngå klumper. 
La sausen koke på svak varme i cirka 5 minutter. 
Tilsett fiskebollene. La fiskebollene ligge i den hvite 
sausen til de blir varme. Poteter og gulrøtter Kok poteter. 
Skrell og rasp gulrøttene. Ha karri direkte i den hvite 
sausen eller ta på til slutt.

           1 porsjon 
4 fiskeboller  
2 poteter 
4 dl raspa gulrot
1 dl saus

3 0  m i n

Foto: PRIVAT

Omar
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Næringsinnhold (120 g pasta, 100 g kjøttboller, 160 g salat): 
412 kcal, 24 g protein, 15 g fett, 41 g karbohydrat, 8 g fiber

Ingredienser:

200-250 g fullkorn 
pastaskruer

Kjøttboller:
1 gulrot
0,5 løk
400 gram karbonadedeig
2 ss vann
Basilikumblader 
(kan sløyfes)
4 ss olje 
til steking

Salat:
3 tomater
½ agurk
½ isbergsalat
1 liten boks mais

med pastaskruer og salat

Pasta Kok opp vann til pastaen og kok pastaen som angitt på 
pakken. Kjøttboller Finhakk løk og rasp gulroten. Ha 
karbonadedeigen i en stor bolle. Tilsett løk, raspet gulrot og 
vann. Kna deigen sammen til du har en smidig deig der alle 
ingrediensene er godt fordelt. Ha gjerne i litt salt og pepper. Trill 
små, faste kjøttboller. Det blir 16-20 kjøttboller. Stek kjøttbol-
lene i en varm stekepanne, på middels varme, til de er gylne og 
gjennomstekt. Salat Skyll og del opp grønnsakene til salat.

 T I P S  
Vil du ha mer smak på kjøttbollene? Bland i litt paprika, hvitløk, basili-
kum og/eller persille. 
Om du savner saus til kjøttbollene kan du enkelt lage en tomatsaus basert 
på en boks hermetiske tomater, buljong og litt krydder.
Kjøttbollene er inspirert av en oppskrift i boken Pappechef.

          1 porsjon
4 kjøttboller
2,5 dl pastaskruer
4 dl salat

4 5  m i n
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Næringsinnhold (350 g suppe, 3 rugsprø, 10 g lett plantemargarin, 100 g brokkoli): 

432 kcal, 21 g protein, 14 g fett, 49 g karbohydrat, 15 g fiber

Ingredienser:

0,5 chili
1 cm ingefær
2 fedd hvitløk
1 løk 
2 stykk gulrot
3,5 dl røde linser
2 ss olje
1 liter vann
2 buljongterninger
1 ts malt 
spisskummen
1 brokkoli
Salt og pepper

Suppe Finhakk hvitløk, ingefær og chili. Del løk og gulrot i 
små biter. Varm olje i en gryte og tilsett spisskummen, 
hvitløk, chili og ingefær. Skyll linsene. Stek lett i noen 
minutter før du tilsetter løk, gulrot og skylte linser. La det 
surre noen minutter, tilsett vann og buljong. Kok opp og la 
det småkoke i cirka 15 minutter til linsene og gulrøttene er 
møre. Bruk en stavmikser og miks til suppe. Brokkoli kok 
opp litt saltet vann i en kjele. Kutt brokkoli i buketter. Kok 
brokkolien i noen minutter. Server suppen sammen med 
brokkoli og rugsprø (eller knekkebrød/brød).

 T I P S  
Hermetiske linser kan brukes istedenfor tørre linser.
For å variere denne retten kan du tilsette en boks hermetiske tomater 
eller kokosmelk. 

 
          1 porsjon
1 liten skål suppe (3,5 dl)
3 buketter brokkoli 
3 rugsprø med lett 
plantemargarin

3 0  m i n

Trym

Foto: PRIVAT



49

Næringsinnhold (120 g kokt ris, 100 g fisk, 150 g grønnnsaker): 
400 kcal, 29 g protein, 10 g fett, 35 g karbohydrat, 5 g fiber.

Ingredienser:

2,5-3 dl brun ris
650 gram laks eller torsk 
(cirka 1 fiskefilet til hver)
1 squash
3 gulrøtter
1 løk
30 sukkererter
1 paprika
4 ts olivenolje
Pepper og salt

i folie med ris og grønnsaker 

Sett stekeovnen på 170 grader. Ris Kok opp vann til risen, 
kok risen som angitt på pakken.
Fiskepakken Vask/skrell grønnsakene, og del de i mindre 
biter.  Del fisken i terninger. Du lager en fiskepakke til hver, 
og trenger 4 ark med aluminiumsfolie som pensles med 1 
t-skje olje. Legg grønnsakene og fisken på folien. Krydre med 
det du ønsker. Pakk så folien godt sammen. Fiskepakken 
stekes på 170 grader i cirka 10-15 minutter.
Server fiskepakken sammen med kokt ris.

 T I P S  
La barna ta del i matlagingen og lage sine egne fiskepakker med de 
grønnsakene og den fisken de liker. 
For å variere denne retten kan du bruke andre grønnsaker, tilsette 
finhakket hvitløk eller chili, presse en sitron over eller ha en spiseskje 
ekstra lettrømme eller soyasaus i fiskepakken. 
Denne oppskriften er fra godfisk.no.

          1 porsjon
2 dl kokt ris 
1 fiskepakke 
(0,5 laksefilet og 0,5 tor-
skefilet + grønnsaker 
(f.eks. 0,5 gulrot, 
10 sukkererter, litt løk, 
paprika og squash)

3 0  m i n
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Næringsinnhold (150 g kokt ris, 100 g kyllingfilet, 150 g grønnsaker): 

368 kcal, 33 g protein, 7 g fett, 40 g karbohydrat, 5 g fiber.

Ingredienser:

2,5-3 dl brun ris
4 kyllingfileter
3 gulrøtter
0,5 kålrot
1 squash
1 rødløk
4 ss olje
Salt og pepper

med grønnsaker og ris

Sett stekeovnen på 200 grader. Ris Kok opp vann til risen, 
og kok risen som angitt på pakken. Grønnsaker og kylling 
Vask/skrell grønnsakene. Del opp grønnsakene i cirka like 
store biter. Legg de ferdigkuttede grønnsakene på et bakepa-
pir i en langpanne eller i en ildfast form. Fordel 4 
spiseskjeer olje over grønnsakene. Del kyllingfiletene i to, og 
legg de sammen med grønnsakene. Strø på litt salt og pepper. 
Stek retten i ovnen i cirka 30 minutter. 

 T I P S  
Tilbered kyllingen i en stekepose om du synes det er 
vanskelig å bevare saftigheten.

          1 porsjon
1 liten kyllingfilet
2 dl kokt ris
3 dl grønnsaker

4 5  m i n
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5 om dagen
det vil si

2,5 porsjon 
frukt og bær 

& 
2,5 porsjon 
grønnsaker 

hver dag. 

Hvor mye er 
1 porsjon? 

Barn:Det barnet 
får plass til i 
hånden sin

Ungdom og voksne:
100 g (ca det man 

får plass til i 
hånden) 

Spis gjerne mer!
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Grønnsaker, frukt og bær inneholder vanligvis lite energi (kalorier) og mange 
næringsstoffer (fiber, vitaminer (f.eks. A, C, E, folat) og mineraler (f.eks. kalium)
som kroppen trenger. Det er viktig å spise grønnsaker, frukt og bær for å ha en god 
helse, og det forebygger blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer senere i livet. 
Grønnsaker som en del av kostholdet er også viktig for å få til en vektnedgang eller 
en stabilisering av vekten. Grønnsaker inneholder svært lite energi (kalorier) og er 
ypperlig som mellommåltid, og bør alltid være en del av måltidet. 

Hvorfor grønnsaker, frukt og bær?

Noen foreldre synes det er vanskelig 
å få barna sine til å spise grønnsaker 
spesielt, men også frukt og bær. 
Hva kan man gjøre for å få barn og 
voksne til å  spise mer grønnsaker?

n Grønnsaker må være tilgjengelig hjemme, 
og for å spise mer grønnsaker må barna bli vant 
til den litt bitre smaken. Det er derfor viktig at 
barna smaker på grønnsakene, og at de ikke 
bare blir liggende i kjøleskapet eller på tallerkenen. 

n Gjør det til en vane å tilby barna grønnsaker til 
de ulike måltidene. Det bør alltid ligge grønnsaker 
på tallerkenen til middag – uansett hva barnet sier. 
Det er viktig at foreldre ikke gir opp. Prøv igjen og 
igjen, men ikke tving barna til å smake eller spise 
grønnsaker.

n Man må smake på en grønnsaker 10-15 ganger 
før man blir vant til og liker smaken av den.

n Introduser grønnsaker til barna fra de er små 
(4-6 måneder).

n Gå foran som et godt forbilde – spis grønnsa-
ker selv. Barn gjør ofte som sine foreldre eller eldre 
søsken. 

n La barna delta i planlegging av måltidene 
(velge hvilke grønnsaker som skal serveres til 
middag), være med å handle inn grønnsaker på 
butikken og ta del i matlagingen. Dette kan bidra til 
at barna blir kjent med grønnsakene, og kan gjør til 
at barna smaker på flere grønnsaker.

n En grønnsakssmakeliste kan være motiverende 
for å få barna til å smake på grønnsaker. 

Hvordan få barn til å spise mer grønnsaker?

Fire eksempler på 
250 gram grønnsaker
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n Finn ut hva barna liker! Prøv ulike typer grønn-
saker, og server de på forskjellige måter, f.eks. kokte, 
bakte, wokede eller rå (oppdelt i biter, raspet eller 
hele). Ferske grønnsaker smaker ofte bedre enn frosne. 

n Del opp grønnsakene og server som snacks, man 
spiser ofte mer om grønnsakene er delt i biter. Del 
opp kålrot, gulrot, tomat, paprika, kål, stangselleri, 
brokkoli, blomkål, og servere med eller uten en dip 
laget av f.eks kesam og krydder.

n Ha oppdelte grønnsaker lett tilgjengelig i
kjøleskapet slik at barna tar grønnsaker når de blir 
sultne. Gulrøtter kan f.eks. oppbevares i vann i 
kjøleskapet. 

n Send med grønnsaker på skolen og i 
barnehagen – 1 gulrot eller oppdelte grønnsaker 
i en boks (agurk, paprika, tomat, stangselleri osv.). 
Ha også grønnsaker på skiven.

n Kålroten er en god og billig grønnsak. Skrell den, 
del den i mindre biter, og spis den rå eller kok den 
sammen med litt potet og lag en kålrotstappe. 

n Tilsett ekstra grønnsaker der det er mulig. Gulrot 
og sellerirot i pastasausen (de kan moses sammen 
med tomatsausen). Lag potetmos og tilsett sellerirot 
eller andre grønnsaker. Lag en grønnsaksmos/-stappe 
av f.eks. brokkoli og gi det et morsomt navn.

n Grønnsaker trenger ikke å være dyrt! 
Tradisjonelle grønnsaker som kålrot, gulrot, 
løk og purre er stort sett rimelig hele året. 
Grønnsaker i sesong er også billigere. 
Grønnsaker på internasjonale butikker er 
ofte rimeligere enn Meny, Rema, Rimi osv. 

n Dyrk grønnsaker i vinduskarmen! På våren 
kan man kjøpe frø og dyrke f.eks. gulrøtter i en 
melkekartong. 

Alle foto: PRIVAT

«Når du spiser brokkoli kan 
du tenke at du er et stort 

troll som spiser trær»
Sine 9 år

Grønnsakssmakeliste

1 53 7 92 64 8 10 PremieGrønnsaker

Ofte må man smake på grønnsaker mange ganger for å bli vant til og for å like smaken. 
Å smake på en grønnsak 10 ganger er ofte en god start! Sett ett kryss eller ett klistermerke 
for hver gang barnet smaker på en grønnsak, og avtal en premie etter 10 smaksprøver. 
Premien bør være noe annet enn mat (f.eks. kino, svømmetur, en leke etc.).

Mohammed

Olimata

Sine

Mohamad
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