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EVERYONE NEEDS

Kulinarisk Team

a hand sometimes

Foto: Farrukh Wahab Manzoor

Kjære
samarbeidspartner,
Vi i Nortura PROFF jobber hver eneste
dag for å inspirere deg og ditt kjøkken
til å lage alle tiders måltider. Mat er
noe av det viktigste for oss alle. Og det
er, og bør også være, noe av det mest
meningsfylte og spennende man kan
jobbe med. Det syntes i hvert fall vi.
I Trend & Tradisjon ønsker vi å oppdatere deg på de viktigste trendene
vi ser at kommer i vårt marked.
Og vi håper at du, også i denne
utgaven, lar deg inspirere til å utnytte
noen av disse trendene – og ser muligheter i både oppskriftene og råvarene.
Enten om du liker den gule trendfargen, liker å se for deg retter som
kunne vært tatt fra «Game of Thrones»
eller er nysgjerrig på det japanske
kjøkkenet, så håper vi du vil bla deg
gjennom og la deg inspirere.
Er du intressert i å utforske noen
av disse trendene nærmere, så har vi
veldig lyst til å diskutere mulighetene
sammen med deg.
Ta kontakt med din PROFFer, så finner
vi på noe spennende sammen!

God lesning 😊
Hilsen

«Vi har som mål å inspirere
deg til å ta vare på,
utvikle og fornye
norsk matkultur!»

I NORTURA PROFF ER VI ET TEAM AV ENGASJERTE
MEDARBEIDERE MED LIDENSKAP FOR GODE NORSKE RÅVARER.
VI ER ALLE EKSPERTER PÅ VÅRE RESPEKTIVE OMRÅDER OG HAR
ET FELLES ØNSKE OM Å FÅ FREM DET BESTE NORGE HAR Å BY PÅ.
VI ER KLARE FOR Å STØTTE DEG OG BIDRA TIL SUKSESS.
UNIK KUNNSKAP
Nortura PROFF representerer en unik
kunnskap om norsk matproduksjon,
råvarer, konseptutvikling og drifting.
Vi har en felles tro på at matglede som
fundament er det største av alt!

GARANTERT NORSK
Med Gilde og Prior på laget kan du
garantere dine kunder norsk mat! Vi har
en dyrehelse og en dyrevelferd i Norge
som vi kan være veldig stolte av, og som
igjen gir en kjøttkvalitet i verdensklasse!
7 av 10 norske bønder leverer kjøtt til
Nortura; noe som gir oss den beste og
mest stabile tilgangen på kjøtt i markedet.
Vi vet at leveringssikkerhet er ekstra
viktig for våre kunder.

KONTROLL PÅ VERDIKJEDEN
Nortura er stolte av å eie hele
verdikjeden og det har to viktige

BIRGER FRIMO, KAPTEIN
NORTURA PROFF
KULINARISK TEAM

fordeler for deg som kunde:
Vi har full kontroll på alt som skjer
fra A til Å. Og vi kan invitere deg inn;
slik at vi kan øke kunnskap og gi innsikt
om hvor produktene kommer fra og
hvordan de har blitt behandlet på veien.
Økt kunnskap om produktene dine
gir økt salg for deg!
Mattrygghet og dyrevelferd
er viktigst av alt – og Nortura
jobber hele tiden med å være best
i klassen!

AKTIV KUNNSKAP
Vi jobber tett med noen av verdens
beste kokker, som f.eks Arne Brimi og
De norske kokkelandslagene. Kunnskapen
vi får gjennom slike samarbeid fører til
bedre produkter. Og vi fører også
kunnskap videre til kundene våre.
Slik sikrer vi deg den beste
inspirasjonen.

VI HAR HØYE AMBISJONER PÅ Å LEVERE PERFEKT PÅ DET SOM
KUNDENE ER OPPTATT AV. OG VI JOBBER KNALLHARDT HVER DAG
FOR Å LEVE OPP TIL AMBISJONENE:

1
Vi skal være
ledende innen
konseptutvikling
og innovasjon

2

3

Vi skal være
markedets
mest inspirerende
samarbeidspartner

Vi skal være
bransjens beste
markeds- og
salgsorganisasjon
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The t

H

vis du ser på en rett
og den ikke frister,
påvirker det også
sannsynligvis hvordan du bedømmer
retten totalt. Du har
sikkert opplevd når
du er på restaurant,
at en servitør går forbi med noen andres
mat – og du tenker; ”Det så godt ut… lurer
på hvilken rett det er..?” Farge og fargespill
er et av de viktigste verktøyene man bruker
for å lage fristende tallerkener.

aste o

f

Gen Z yellow
Den aller heteste trendfargen akkurat nå er
gul! Alle toner av gul dukker opp på motevisninger, blogger, interiørdesign og i sosiale
medier. Fargen kalles for «Gen Z yellow», da
populariteten i de yngre alderssegmentene
er sterkest. Hvor trenden kommer fra, er
sammensatt, men mange peker på digitale
flater som brukes mest av unge. Applikasjoner som Snapchat, Bumble og ikke minst
emojis er sterkt preget av gult i designet.
Dette, kombinert med bølgen av 90-talls
nostalgi (les mer på side 20), gjør at fargen
dukker opp praktisk talt overalt. På mange
måter er gult den spontane, uanstrengte og
utadvendte lillesøsteren som alle liker – og
kanskje ønsker at de var? Bortsett fra at
gult blir regnet som kjønnsnøytral, noe som
passer generasjon Z som hånd i hanske. De
er nemlig spådd å bli den mest fordomsfrie
generasjonen noen sinne.

DET SIES AT DEN FØRSTE «BITEN»
DU TAR AV MATEN – DET ER MED ØYNENE.
DU SER DANDERINGEN OG DE VAKRE
FARGENE NÅR RETTEN SETTES FORAN DEG.
ALLE SANSENE TAS I BRUK.
DUFTEN GIR DEG VANN I MUNNEN,

paprika, mango, bananer, ost, honning,
egg, gurkemeie, safran. Listen kan bli lang.
Råvarer som nyter godt av den gule trenden,
er smaker som ananas og banan, som
brukes som alibi for å få inn den populære
fargen i retter, både for smakens skyld og
for utseendet. Sitroner kalles «the ultimate
crossover», da bilder eller former av sitron
også sniker seg inn som trykk på klær, i
interiør og annen mote. Restauranter bruker
også i økende grad interiør inspirert av
råvarer som eggeplomme, sitron og sennep,
gjerne i kontrast til blek grått eller naturstein.
Så kast deg på trenden og bli inspirert
til å sette noen av disse gule rettene på
menyen.

Hvordan smaker egentlig en farge?
Fargetrender begynner etter hvert å bli like
viktig som mat- og drikketrender, også i vår
bransje. I hvert fall om du ønsker å holde
deg i forkant av mengden. Fra et visuelt
ståsted kan den gule fargen gi et bredt
spekter av naturlige råvarer; sitroner,

Generasjon Z
Generasjon Z er født mellom 1996 og 2012.
Dette er en generasjon som er født rett
inn i den teknologiske alderen, i en multikulturell verden og der krigen mot terror
er høyst reell. De har aldri opplevd en verden uten internett eller uten å være online.
Gen Z er også opptatt av å bli hørt – og lar
seg ikke kneble. Sosiale media blir ikke kun
brukt til underholdning og moro, men til å
uttrykke meninger og til debatter. Til tross
for at personalisering er en viktig del av å
uttrykke at JEG er unik, er de opptatt av at
alle grupper skal ha plass i verden. Denne
generasjonen er spådd å bli den mest fordomsfrie noen sinne. De søker sannhet og
fakta – og er opptatt av etikk og toleranse.
Les mer om de kulturelle generasjonene på
side 15.
(Kilder: urbandictionary.com, mckinsey.com)

Even a small pop of yellow
can lift an entire look”

OG NÅR DU SPISER FYLLES MUNNEN
MED TEKSTUR OG SMAK…

motedesigner Pip Edwards
(Kilder: Trendhub September 2018, Sindroms, bespoke.world, pe-nation.com)
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Tyrkisk pide med lam, spinat og egg

Skotske egg med betesalat
4 porsjoner

8 stk
500 g hvetemel
1,5 ss tørrgjær (ca. ½ pk)
1 ts salt
2 ts gurkemeie
4 dl vann, lunkent
3 ss olivenolje
Fyll:
0,5 løk
2 hvitløkfedd
400 g Gilde kjøttdeig av lam
2 ts oregano
1 ts spisskummen
1 ts røkt paprika
Salt og pepper
1 gul paprika
200 g spinat
100 g fetaost
8 stk Prior Egg

Ha de tørre ingrediensene
til deigen i en bolle. Rør inn
lunkent vann og olivenolje
og elt til en smidig deig,
ca. 10 minutter. Dekk til og
la heve i ca. 1 time eller til
dobbel størrelse.
Finhakk løk og hvitløk
og fres i en panne med litt
olje eller smør.
Ha i kjøttdeigen og stek
videre mens kjøttet hakkes
i biter. Krydre med oregano,
spisskummen, røkt paprika,
salt og pepper.
Del gul paprika i biter og
vend inn. Stek til kjøttet
er akkurat gjennomstekt.
Forvell spinat og klem ut
vannet.

4 stk Prior Egg
250 g Prior kyllingkjøttdeig
1 ts gurkemeie
Salt og pepper
Olje til fritering
Panering:
2 dl hvetemel
2 stk Prior Egg
2 dl brødkrumme/Panko
Betesalat:
2 gulbeter
2 gule gulrøtter
0,5 fennikel
Sennep-vinaigrette:
2 ss sitronsaft
4 ss olivenolje
1-2 ts Dijonsennep
Salt og pepper

Lag betesalat. Skrell beter og gulrøtter.
Høvle betene, gulrøttene og fennikel fint med en
mandolin. Visp sammen ingrediensene til
vinaigretten og vend med grønnsakene.
Kok opp vann og kok egg i 4-6 minutter til bløtkokte.
Legg over i iskaldt vann til avkjølt.
Skrell og legg til side.
Elt krydder inn i kjøttdeigen, del i fire og press
til flate disker, gjerne på litt plastfolie.
Pakk hvert egg inn i kjøttdeig. Pass på at det er helt
dekket og et jevnt lag rundt egget.
Ha mel i en dyp tallerken, pisket egg i en annen og
panko i en tredje. Dypp eggene først i mel, så egg og
så panko til helt dekket med panering.
Varm olje i en stor gryte (5-6 cm full) til ca. 180 °C
og friter eggene til gyllenbrune, 5-6 minutter.
Vend på dem underveis. La renne av seg på litt
kjøkkenpapir og server med betesalat.

Ha deigen ut på et
melet bord og del i 8 emner.
Kjevle hvert emne ut til en
oval. Legg forvellet spinat,
kjøttfyll og fetaost i biter
i midten av ovalen. Fold
deigen opp langs kanten og
knip sammen i hver ende
slik at du får en avlang
båt-form. Pensle kanten
med olje (ev. egg).
Stek i forvarmet ovn
på 220 °C i 8-10 minutter.
Ta dem ut og lag en grop i
midten av hver.
Knekk et egg i gropen og
stek videre i 6-8 minutter,
eller til deigen er gyllen og
eggehviten er satt.

Pide

– tyrkisk «pizza»»

Pide brukes egentlig om flere typer bakverk i Tyrkia,
så at vi kaller det pizza er nok ikke helt riktig , men i
hvert fall beskrivende.

8

Ordet «Pide» kommer opprinnelig fra «Brød» på
arabisk. Den er formet omtrent som en båt og
toppes ofte med kjøtt, grønnsaker eller strimlet
ost (men ikke saus). Her kan du bruke det du har tilgjengelig, men om du ønsker å henge med på trenden med smaker fra Midtøsten, så er lam et godt
tips! For ekstra smak og wow-effekt kan du knekke
et egg på toppen helt på slutten av steketiden.
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Kyllingbryst
med safranris
4 porsjoner
4 stk Prior Kyllingbryst
Salt og pepper
2 ss olivenolje
1 gul løk
2 hvitløkfedd
1 ts spisskummen
1 ts safrantråder/ev. gurkemeie
2 stjerneanis
1 hel kanelstang
6 kardemommefrø
0,5 sitron
ca. 2 dl grovhakket grønnkål
8 dl kyllingkraft
4 dl basmatiris

Sitronpasta
med kyllingkjøttdeig

Krydre kylling med salt og pepper
og brun i en varm panne med olje.
Stek til brun på alle sider, 6-8 minutter.
Løft ut av pannen og sett til side.
Senk temperaturen på pannen,
finhakk løk og hvitløk og fres i pannen
til mykt. Ha i krydder, sitronskall og saft
og fres i 30 sekunder til.
Rør inn grønnkål i biter og hell i kraft og ris.
Rør godt, legg kyllingen på
toppen, dekk med lokk og la småkoke
i 20 minutter, eller til risen er kokt.

4 porsjoner

Kok pasta etter anvisning på pakken.

400 g pasta
4 ss olivenolje
1 ss finrevet sitronskall
0,5 ts salt
1 ts honning
3 sjalottløk
400 g Prior kyllingkjøttdeig
3 dl kremfløte
1 sitron
2 dl revet fersk parmesan
Svart pepper
Urter eller fennikeltopper til pynt

Finhakk sjalottløk og fres i en varm panne med olje,
sitronskall, salt og honning i ca. 2 minutter. Ha i kjøttdeigen og
stek til akkurat gjennomstekt mens kjøttet hakkes i biter.
Hell over fløte og la småkoke i et par minutter
eller til sausen tykner.
Hell vannet fra pastaen (spar på litt av kokevannet).
Press over saften fra en 1 sitron og vend godt.
Rør revet parmesan over i sausen og vend inn pastaen med litt
av kokevannet. Spe med nok kokevann til du har en kremet saus.
Server med kvernet pepper, revet sitronskall og litt grønt.

HOW WONDERFUL

THE COLOUR

TREND:

Hot Honey

YELLOW IS.
IT STANDS FOR
THE SUN.

Søtt og spicy – en klassisk kombinasjon
som også fungerer med honning.
Kombinasjonen honning og chili
(for eksempel chipotle eller habanero)
gir en ekstra piff på smaken! Fungerer
til både søte og salte retter.

– Vincent Van Gogh
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Harissa

Harissa er en tyktflytende rød chilipasta
som har opprinnelse i Tunisia. Den er
både sterk og søt på én gang og har en
smaksdybde som få andre chilisauser kan
matche. Sausen finnes i utallige varianter
med kryddere som karve og koriander
(eller med de krydderne du ønsker).
I dag er denne fargesterke sausen
utbredt i store deler av Midtøsten
– og svarer på dagens mattrender
også her i Europa.

Harissa-marinert indrefilet av
svin med sitroncouscous
Harissa
2 rød chili
2-3 tørkede chili, ev. røkt
1 ts hel karve
1 ts korianderfrø
1 ts hel spisskummen
4 hvitløkfedd
1 ts salt
2 ss sitronsaft
4 soltørkede tomater
eller tørkede aprikoser
2-4 ss olivenolje

4 porsjoner
1 sitron
2 hvitløkfedd
1 ss honning
2 ss olivenolje
6 ss harissa (se egen oppskrift)
2 ts spisskummen
1 ts gurkemeie
0,75 kg Gilde Indrefilet av svin

Kjør alle ingrediensene
i en kjøkkenmaskin med knivblad.
Ha nok olje i til at du får
en tykk pasta.

Sitroncouscous:
1 sitron
4 dl couscous
4 dl vann
1 gul paprika
2 gule gulrøtter
250 g gule cherrytomater
4 ss gule blomster,
f.eks. anisblomster til pynt
Sett ovnen på 200 °C.
Finriv skallet på sitronen og press ut saften.
Kjør sitronskall, -saft, hvitløk, honning,
olivenolje, harissa, spisskummen og gurkemeie
i en blender eller kjøkkenmaskin med knivblad.
Gni svinefileten inn med blandingen.

Flower power

Spiselige blomster gjør et comeback på
tallerkenen i år. Nærhet til naturen og mer
bruk av naturlige råvarer er to av de trendene
dette svarer på. Mange topprestauranter har
også etablert egne hager eller drivhus der de
dyrker sine egne råvarer. De er også mer
utforskende og eksperimentelle med å bruke
nye planter, spirer og blomster for å utnytte mer
av ressursene. I tillegg til vakkert utseende,
blir blomster nå også brukt mer som
smakstilsetning i rettene. Ulike varianter
av blomster har ulike smaksprofiler som
kan gi både søte og salte retter
en ekstra smaksdimensjon.

Legg over i en ildfast form og stek i ovnen
i ca. 20 minutter eller til ønsket kjernetemperatur
(65-70 °C). La kjøttet hvile i 15 minutter
før det deles i skiver.
Lag sitroncouscous ved å dele sitron i skiver.
Press ut saften i vannet.
Ha i skivene og kok opp.
Del paprika og gulrøtter i små terninger.
Del tomater i to eller fire.
Hell det kokende sitronvannet over couscousen,
dekk til og la stå i 5 minutter.
Rør couscousen luftig med en gaffel
og vend inn grønnsakene.

CREATE
YOUR
OWN
SUNSHINE

(Kilder: Trendhub; 2019-20 Food and Drink Mega Trends, etkjokken.com, telegraph.co.uk)
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De kulturelle
Generasjonene

Sitronmuffins med valmuefrø,
lemoncurd og marengs
12 stk
225 g hvetemel
2 ts bakepulver
175 g sukker
2 sitroner, finrevet skall og saft
2 ss valmuefrø
3 stk Prior Egg
1,5 dl lettrømme
175 g smør, smeltet og avkjølt noe

Vi vet alle at det er stor forskjell på hva våre besteforeldre, vi selv og
våre barn mener om saker og ting. Dette kalles generasjonsforskjeller
og gjenspeiler det faktum at vi alle er “barn av vår tid”. Vårt verdigrunnlag, holdninger og preferanser vil av den grunn være styrt av hva som
var de gjeldene verdiene og holdningene i den kulturen vi ble født og
vokste opp i.

Skjær et hull i toppen på muffinsen og hul ut
med en skje slik at du får plass til fyll,
men la det være igjen en kake-kant rundt hele
og i bunnen. Fyll med lemoncurd.

Når vi skal vurdere hva som påvirker folks verdigrunnlag, holdninger,
preferanser og atferd må vi ikke bare studere deres primære sosialisering for å forstå dem. Vi må også ta hensyn til hvilken kulturelle
generasjon de tilhører. Vi må med andre ord se på når de ble født, da
dette forteller mye om deres verdigrunnlag og forventninger. Faktisk
avgjør dette i stor grad deres “virkelighetsbilde“, verdigrunnlag, holdninger og preferanser. Her er en oversikt:

Pisk eggehvitene til nesten stiv. Spe inn sukker
og Maizena og pisk videre til helt stiv og blank.
Ha over i en sprøytepose og dekk toppen
på muffinsen med marengs. Bruk en brenner
og svi marengsen før servering.

Fyll:
12 ss lemoncurd
(se egen oppskrift s. 19)
Marengstopping:
3 eggehviter
150 g sukker
1 ss Maizena

GENERASJON ALPHA
(født etter 2013)

GENERASJON X
(født mellom 1965-1979)

GENERASJON Z
(født mellom 1996-2012)

BABYBOOMERE
(født mellom 1946-1964)

MILLENNIALS
(født mellom 1980-1996)

DEN STILLE GENERASJONEN
(født mellom 1928-1945)

*Årsintervallene er ikke presise og nøyaktige, da det ikke finnes
standarddefinisjoner på når generasjoner begynner og slutter.

Sett ovnen på 180 °C og kle en
muffinspanne med muffinsformer.
Ha mel, bakepulver, sukker,
finrevet sitronskall, sitronsaft og
valmuefrø i en bakebolle. Tilsett
egg, lettrømme og smeltet smør
og visp til en klumpfri røre.

Produkter brukt i oppskriftene
VARENR.

EPD-NR.

MATR.NR.

PRODUKT

VEKT

461428

4215349

5000001347

Gilde Kjøttdeig av lam

2,5 kg

Fryst

370114

4380416

5000003617

Prior Egg S/M/L 6 pk

4,54 kg

Fersk

370101

238634

5000001095

Prior Egg M/L 8x30 stk

16,3 kg

Fersk

FERSK/FRYS

376247

4685376

5000001687

Prior Egg fra frittgående høner M/L 4x30 stk

370592

4380424

5000004507

Prior Egg økologiske M/L/XL 8x30 stk

375343

1580513

5000002243

Prior Kjøttdeig av kylling

375573

1582873

5000001643

Prior Kyllingbryst

5,0 kg

Fryst

393284

4134300

5000004453

Prior Kyllingbryst

2,0 kg

Fersk

375335

1580455

5000001694

Prior Kyllingfilet ca 140-170g

5,0 kg

Fryst

393274

4134243

5000000128

Prior Kyllingfilet ca 150-180g

2,0 kg

Fersk

393711

4866398

5000000799

Prior Kyllingfilet ca 200-250g

399937

4905493

5000001236

Matboden Kyllingfilet

374233

4979514

5000001670

Matboden Kyllingfilet m/skinn

374246

5254172

5000006452

Matboden Kyllingfilet presset ca 120g

N

T

N

Y HE

7,56 kg

Fersk

15,2 kg

Fersk

3 x 2,0 kg

Fryst

10,0 kg

Fersk

N

5,0 kg

Fryst

N

2 x 2,25 kg

Fryst

N

5,0 kg

Fryst

N

T

N

Y HE

T

N

Y HE

T

N

Y HE

N

Y HE

T

Fordel røren i muffinsformene,
fyll til 2/3 fulle, og stek
midt i ovnen i ca. 20 minutter.
Avkjøl på rist.

428393

631432

5000005390

Gilde Svin indrefilet

0,75 kg

Fersk

428398

516799

5000005179

Gilde Svin indrefilet

0,75 kg

Fryst

376075

1564400

5000003160

Prior Eggehvite

2 x 5,0 kg

Fryst

(Kilder: https://estudie.no/generasjoner, https://www.careerplanner.com/Career-Articles/Generations.cfm)
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Sitron
TRENDINGREDIENS:

SITRON ER EN KLASSISK INGREDIENS
OG GÅR ALDRI AV MOTEN.

DEN ER PÅ MANGE MÅTER DEN ULTIMATE
INGREDIENSEN NÅR DET GJELDER Å
SKAPE BALANSE I EN RETT
OG DEN FREMHEVER ANDRE SMAKER
I TILLEGG.
u kan bruke hele
sitronen, båter, skiver,
bare skallet eller bare
saften. Sitronen kan
brukes i de fleste retter;
forretter, hovedretter,
desserter, drinker, kalde
retter og varme retter,
søtt eller salt, kjøttretter, fiskeretter, vegetarretter eller kaker! Noen dråper sitron
hindrer misfarging av oppskårede frukter
og grønnsaker som avokado og epler, eller
den kan være med på å fremheve farge på
f.eks syltet rødløk. Sitronen kan også brukes
til å tilberede kjøtt eller fisk, som i retten
ceviche. Der er det syren i sitrusen som

bryter ned bindevevet i kjøttet eller fisken.
Til fermentering eller sylting kan sitronen
erstatte eddik.
Og nå er den altså en av de mest omtalte
trendingrediensene i 2019. Da britiske
Prince Harry og hans Meghan Markle giftet
seg i 2018, valgte de en sitron- og hylleblomstkake som har bidratt sterkt til at
sitrontrenden har vokst i styrke. Du kan
finne igjen både bilder eller former av sitron
som sniker seg inn som trykk på klær, i
interiør og annen mote. Derfor har sitronen
blitt kalt «the ultimate crossover». Da Midtøsten-kokk Yotam Ottolenghi lanserte sin
nye kokebok «Ottolenghi Simple» i 2018,
var det kun sitronen som prydet omslaget.

Amalfi-sitron
Amalfi-sitronen er regnet som
verdens beste sitron. Den dyrkes
i sitronhager langs Amalfi-kysten sør
for Napoli i Italia. Den er i sesong
kun i januar-mars, har en søtere smak
enn vanlige sitroner og ekstra mye
saftighet. Disse sitronene leveres
ofte med bladene på. Amalfisitronen
har geografisk beskyttelse (IGF)
på samme linje som andre
landbruksprodukter i Italia som
kommer fra et bestemt område.

Om sitron

Sitron er fra gammelt av kjent som krydderog medisinalvekst. Den kommer opprinnelig
fra området sør for Himalaya. Senere ble
planten bragt videre til Europa av Columbus
og det er nå produksjon av sitron i landene
rundt Middelhavet og USA.
Sitron har lavt energi - og fettinnhold og
et høyt innhold av vitamin C. Vitamin C
styrker immunsystemet og øker opptaket av
jern fra andre matvarer. Sitron har også et
høyt innhold av kostfiber som er gunstig for
fordøyelsen.
Sitronen er, ved siden av fersken og
granateple, én av de tre hellige frukter,
ifølge buddhismen.

(Kilder: trendhub, frukt.no, Wikipedia, bama.no)
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Lemoncurd

Sitronkylling i form

3 stk Prior Egg
200 g sukker
3 sitroner, saften
2 ts finrevet sitronskall
3 ss smør

4 porsjoner
0,5 dl olivenolje
0,5 dl eplejuice
2 ss hvitvinseddik
0,5 dl appelsinjuice
1 sitron, finrevet skall og saft
2 ss sennep
3 ss brunt sukker
2 hvitløkfedd
1 ts gurkemeie
1 ts malt koriander
1 ts malt paprika
Salt og pepper
2 løk
2 fennikel
1 sitron
4 stk Prior kyllingfileter
Frisk oregano til servering

Kok opp sukker, sitronsaft og sitronskall til sukkeret er løst opp.
Ta av varmen.
Visp eggene og sil gjennom en fin sil over i sukkerlaken
under konstant omrøring.
Sett kjelen tilbake på varmen og kok under omrøring i 3-4 minutter
eller til tykk. Pass på så eggene ikke koagulerer.
Ta kjelen av varmen og avkjøl noe før smør røres inn.
Ha over på glass og oppbevar i kjøleskapet til helt avkjølt,
gjerne over natten.
Holder seg i kjøleskap i 1-2 uker.

Bland sammen olje, eplejuice,
eddik, appelsinjuice, finrevet
skall og saft av sitron, sennep
og brunt sukker.
Mos hvitløk i en morter
og bland med resten av de
tørre krydderne. Ha 1 ts av
blandingen i oljeblandingen og
gni resten godt inn i kyllingen.
Del løk og fennikel i båter,
sitron i skiver, og vend
i oljemarinaden. Legg i
kyllingen og la marinere
i kjøleskapet i 1-2 timer.
Sett ovnen på 200 °C.
Fordel alt i en langpanne,
pass på at kyllingfileten ligger
med skinnsiden opp (hvis du
bruker kyllingfilet med skinn).
Stek i ovnen i 25-35 minutter.
Pynt med frisk oregano og
server gjerne med ris til.

PRODUKTER
1580455

5000001694

Prior Kyllingfilet ca 140-170g

374246

5254172

5000006452

Matboden Kyllingfilet presset ca 120g

374233

4979514

5000001670

Matboden Kyllingfilet m/skinn

370101

238634

5000001095

Prior Egg M/L 8x30 stk

VEKT

FERSK/FRYS

5,0 kg

Fryst

Y HE

N

5,0 kg

Fryst

N

2 x 2,25 kg

Fryst

16,3 kg

Fersk

T

375335
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VARENR.
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HVORFOR KOMMER DET
TILBAKE?

90TALLET
ER TILBAKE!
DU HAR
KANSKJE LAGT
MERKE TIL AT VI
SER ELEMENTER FRA
90-TALLET I MOTEBILDET
ELLER PÅ TV-SKJERMEN?
FRIENDS ER PÅ NETFLIX – OG
POPULÆRT BLANT DE YNGRE,
TONYA HARDING ER TILBAKE I FILMUTGAVE, SPICE GIRLS SKAL PÅ TURNE
I 2019. TIL OG MED CASINO ER TILBAKE
PÅ SKJERMEN! TIÅRET VAR FYLT AV STERKE
FARGER (ENDA MER ENN 80-TALLET!), SPENNENDE
NYVINNINGER OG MASSE GØY! NOSTALGIEN ER TIL
Å TA OG FØLE PÅ. ER DU KLAR FOR EN
LITEN REISE TILBAKE?

20
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Millennials, det vil si de som er
født mellom 1980-1996 (se side
15), vokste opp på 90-tallet.
Og ingen er så nostalgiske
som denne generasjonen.
Det var den perioden med
de største endringene i
moderne historie, og selv
om det var spennende, så
kan det også gjøre at de
ser tilbake til en enklere
tid uten smarttelefoner
og internett. Undersøkelser viser også
at man er mer villig
til både å kjøpe og
dele ting på sosiale
medier dersom man
kjenner på nostalgi.
Nostalgi blir regnet

+TA

LK

TH
E

som en positiv følelse, og er blant
annet med på å bedre humøret,
å få mennesker til å føle seg mer
inkludert sosialt - og rett og slett
gi livet mening. Litt høytsvevende,
tenker du kanskje? Men det er
faktisk med på å få mennesker
til å føle seg bedre. Og 90-tallet
var også en stor fest – hvorfor
skal festen slutte selv om man blir
voksen?

Mattrender på 90-tallet
Som på andre områder i samfunnet, var det en sterk utvikling
innen mattrender på 90-tallet.
Vi fikk tilgang på et bredere
utvalg av matvarer. Det som en
gang var veldig eksotisk, ble mer
vanlig. Nordmenn trykket taco
til sitt bryst, og tex-mex bølgen
var sterk gjennom hele 90-tallet.
Vi byttet også oftere ut poteter
med ris og pasta. Lørdagskylling
fra frysedisken var noe mange
hadde på menyen på starten av
90-tallet, men i 1994 kom en stor
endring som vi kan se i nordmenns matvaner den dag i dag.
Nemlig at Prior lanserte kyllingfilet i gule skåler. Og i årene etter
dette utviklet det seg et bredt
utvalg av produkter av hvitt kjøtt,
mer som vi kjenner det i dag.

TO
HA
ND
+_
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HVA SKJEDDE?
1991 Kong Olav V dør
1992 TV2 blir etablert
1992 Sovjetunionens fall
1993 Internett kommer (den
første web-browseren
blir lansert)

1994 EU-avstemningen
1994 OL på Lillehammer
1995 Schengen-avtalen trer
i kraft

1996 Første innskudd i
Oljefondet

1997 Prinsesse Diana dør
1998 Oslo lufthavn
Gardermoen åpner

1998 Norge slår Brasil
1999 Valutaen Euro
etableres

1999 Y2K panikk
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HVA HADDE VI
I DISCMANEN?
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_
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All that and a bag of chips

DETTE SÅ VI PÅ KINO
(BILLETTEN KOSTET 50,-)

Pulp fiction
Trainspotting
Waynes World
Clueless
Titanic
Dum og dummere
Thelma & Louise
Danser med ulver
Skrik
The Matrix
Løvenes konge
Hjemme alene
Schindlers liste
Terminator 2
Seven
Nattsvermeren
Fucking Åmål
Forrest Gump
Jurassic Park
Groundhog Day
Independence day
Saving Private Ryan
Mrs. Doubtfire
Toy Story
Fire bryllup og en gravferd
Døden på Oslo S

80- og tidlig 90-tall var også
“junk food”-perioden. Dette
var før vi begynte for alvor
å bekymre oss for helsen og
hva mat hadde å si for den.
På 90-tallet kom all maten som
var inspirert av pop-kultur.
Tegneserie-figurer og andre
figurer ble laget om til fargerike
godterier, frokostblandinger og
til og med kyllingbiter formet
som smilefjes eller dinosaurer…
Kjendiser som reklamerte for
mat kom også for fullt. Du husker
reklamen med blant annet Bjørn
Dæhlie og Johan Olav Koss som
drakk et stort glass melk i bar
overkropp? Mye av dette er kanskje
ikke noe å lengte tilbake til, men
som alle trender som vender
tilbake, så kommer 90-tallet
tilbake i en mer raffinert utgave…

HVA SÅ VI PÅ TV?
Friends
Seinfeld
X-files
The fresh prince of Bel Air
Beavis & Butthead
Cheers
Ally McBeal
My so called life (Angela)
Twin peaks
The Simpsons
Melrose Place
Beverly Hills 90210
Chicago Hope
De syv søstre
Reisesjekken
Casino
Lille lørdag
Midt i smørøyet
Frida med hjertet i hånden
XLTV
Askeladden
Jeopardy
Mot i brøstet
The Julekalender
Gutta på tur
Mandagsklubben
South Park
Fangene på fortet

Schwing!
Matretter inspirert av 90-tallet er
allerede på menyen flere steder
internasjonalt. Rettene er ikke
nødvendigvis inspirert av maten
på 90-tallet, men av musikken,
filmer eller annet. I Sydney finnes
det en 90’s grunge-inspirert
japansk restaurant; Kid Kyoto,

I Glasgow finnes det en Nirvanatema café og i New York har
gastropuben «5th and Mad»
(og flere) hatt Clueless brunch.
Dette er noen av eksemplene.
Oppdaterte varianter av 90’sretter settes også på menyen
rundt omkring; som kroketter,
kylling nuggets og til og med
kjøttpudding i ny variant. n

(Kilder: trendhub, ranker.com, pastemagazine.com, bustle.com, wikipedia, nrk.no, Prior Matglede gjennom 75 år, indiwire.com,
filmsite.org, VH1, “The Nostalgia Effect: Do Consumers Spend More When Thinking about the Past?”, Coschedule.com )
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REM
Nirvana
Madonna
Sir Mix-A-Lot
New kids on the block
Dr. Alban
Whitney Houston
Oasis
The Prodigy
Spice Girls
Aqua
Lene Marlin
Alanis Morissette
Mariah Carey
Red Hot Chilipeppers
Ace of base
Backstreet boys
TLC
Pearl Jam
Bryan Adams
Rednex
Coolio
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2.

NYHET!

SPRØPANERT
KYLLINGBURGER

NYHET!

SPRØPANERT
KYLLING
CHICKY BITS
Kylling Chicky bits er digge
kyllingbiter med ekstra sprø og god
panering. Nuggets’ene er laget av
norsk kyllingfilet og panert med
sprø maispanering. Disse små
kyllingbitene veier ca 22 gram og
passer supert på barnemenyen!
Server de gjerne sammen med
smaksrike dipsauser – eller som en
del av et snacksmåltid.

4 stk Prior kyllingburger
4 salatblader
8 skiver tomat
4 stk hamburgerbrød
4 ss rømmedressing
Guacamole
2 tomater
1 vårløk
2 avokado
1 lime
Tabascosaus
Salt og pepper
Frisk Koriander

Friter chicky bits. Vi anbefaler
å bruke 180 °C i 3 min og 20 sek
(fra fryst tilstand). Server med
rømmedressing.

PRIOR KYLLING CHICKY BITS
SPRØPANERT, STEKT 22 G

Friter kyllingburgerne.
Vi anbefaler å bruke
180 °C i 3,5 min
(fra fryst tilstand).
Server i hamburgerbrød med salat,
tomat, guacamole
og rømmedressing.

TILBEREDNINGSTIPS
Stekes fra frossen tilstand i frityr
ved 180 °C i ca. 3,5 minutter.
PRIOR KYLLINGBURGER
SPRØPANERT, STEKT 90 G
5x1,0 kg, fryst
Varenr. 374250
EPD-nr. 5280706
Matr.nr. 5000006621

N

Y HE

N

T

N

Y HE

SJEKK OGSÅ UT
VÅRE ANDRE GODE
KYLLINGPRODUKTER:

Rømmedressing
3 dl lettrømme
1 ss hvit balsamicoeddik
1 ts honning
Salt og pepper
2 ss finhakket oregano

Diablo Tender – Crispy Tender –
Hotwings - Crispy Wings
- alt du trenger av kylling
til din fast food meny
eller snacksmeny!

Rør sammen rømme, eddik,
honning, salt, pepper
og oregano.
24

Lag guacamole ved
å dele tomat i to.
Skrap ut kjernen og
skjær tomatkjøttet
i små biter. Finsnitt
vårløk. Mos avokado
med limesaft,
tabascosaus, salt
og pepper og vend
inn tomat, vårløk og
koriander.

CHICKY BITS
MED RØMMEDRESSING

TILBEREDNINGSTIPS
Stekes fra frossen tilstand i frityr
ved 180 °C i ca. 3 minutter
og 20 sek.

3,5 kg, fryst
Varenr. 374249
EPD-nr. 5276316
Matr.nr. 5000006628

4 porsjoner

T

1.

KYLLINGBURGER
MED GUACAMOLE

N

VI LANSERER NÅ 2 NYE
KYLLINGPRODUKTER MED EN
ENDA BEDRE PANERING;
PANERT KYLLINGBURGER OG
KYLLING CHICKY BITS. DEN NYE, SPRØ
PANERINGEN ER LAGET AV MAIS.
DETTE GJØR AT PRODUKTENE BLIR ENDA
SPRØERE ENN FØR – OG FÅR EN DELIKAT
GYLLEN OVERFLATE. I TILLEGG ER
PRODUKTENE ALLERGIVENNLIGE,
DA DE OGSÅ ER GLUTENFRIE.
BEGGE VARIANTENE ER FERDIG STEKT
I SOLSIKKE- OG RAPSOLJE.

Vår nye sprøpanerte kyllingburger er
laget av norsk kyllingfilet. Den er sprø
og god utenpå - og saftig og delikat
på innsiden. Den har en nett og fin
størrelse på 90 gram, som passer fint til
en lunsjporsjon. Server den gjerne i et
briochebrød sammen med noe grønt,
en spicy saus eller en god hjemmelaget
guacamole. Produktet egner seg
meget godt som et kampanjeprodukt
på fast food menyen.
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MED SLAW OG SPICY SAUS

4 porsjoner
4 stk Prior kyllingburgere
4 salatblader
8 skiver tomat
4 stk briochebrød
(se egen oppskrift)
Coleslaw:
2 dl finsnittet kål
2 dl finsnittet grønnkål
2 gulrøtter, finstrimlet
2 ss majones
1 dl rømme
2 ss hvitvinseddik
1 ts dijonsennep
Salt og pepper
1 klype sukker
Spicy saus:
1 dl ketsjup
1 dl sriracha-saus
el. annen chilisaus
1 ts hvitvinseddik
1 ts røkt paprika
1 ss brunt sukker
1 ts worchestersaus
Lag coleslaw ved å finsnitte kål
og grønnkål, og skjære gulrot i fine
strimler. Bland med majones, rømme,
eddik, sennep, salt, pepper og sukker.
Rør sammen ingrediensene
til sausen.
Friter kyllingburgerne. Vi anbefaler å
bruke 180 °C i 3,5 min (fra fryst tilstand).
Server i briochebrød med salat, tomat,
coleslaw og spicy saus.
Server gjerne med fries eller
søtpotet-fries til.

26

Briochebrød til burger
8 stk.
2 dl vann
3 ss melk
2 ss sukker
2 ts tørrgjær
500 g hvetemel
75 g mykt smør
1,5 ts salt
1 stk Prior Egg
Pensling
1 stk Prior Egg
2 ss vann
sesamfrø
Varm opp vann og melk til ca. 37 °C
og hell den lunkne væsken over i en
annen bolle. Rør inn sukker og gjær.
La stå i 5 minutter.
Kjør hvetemel, smør og salt i en
kjøkkenmaskin med eltekrok.
Visp sammen egget og tilsett med væsken.
Elt deigen i 10 minutter på lav hastighet.
Deigen skal være litt “løs”.
Dekk bollen med plastfolie
og la heve til dobbel størrelse, 1-2 timer.
Ha deigen ut på et lett melet bord
og del i 8 like emner (ca. 110 g hver).
Rull til runde boller.
Plasser bollene på et stekebrett som er
dekket med bakepapir eller silikonmatte
og trykk dem lett ned med hånden.
Dekk til og la etterheve i ca. 1 time.
Forvarm ovnen til 200 °C.
Visp sammen 1 egg med 2 ss vann
og pensle hamburgerbrødene.
Dryss med sesamfrø. Stek i ovnen
i ca. 15 minutter eller til de har
fått en gylden og fin farge.
Avkjøl på rist.
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DIABLO TENDER BBELT-BAKT POTET
MED DO

CHICKY BITS P
MED DI
Friter Chicky bits. Vi anbefaler
å bruke 180 °C i 3 min og 20 sek
(fra fryst tilstand). Server med
forskjellige dipsauser.
Chili-mayo
2 dl majones
2 ss srirachasaus
1 lime
1 ts sukker
Rør sammen majones og
sriracha. Rør inn limesaft,
finrevet limeskall og sukker.
Sterk sennepssaus
1,5 dl dijonsennep
0,5 dl majones
1 ss riseddik
1 hvitløkfedd, most
2 ss sitronsaft
1 ss honning
0,25 ts kajennepepper

4 porsjoner

12 stk Prior Diablo tender
Dobbelt-bakt potet
med feta og bacon
4 bakepoteter
2 ss olivenolje
Salt og pepper
200 g Gilde bacon
2 vårløk
1 tomat
150 g fetaost
1 dl rømme
3 dl revet cheddarost
Ekstra rømme til topping

Varm opp alle ingrediensene
i en gryte og la småkoke i et par
minutter. Rør ut Maizena i vann
og spe i sausen under omrøring.
Kok videre til sausen tykner.
Avkjøl.
Rømmedressing
2 dl lettrømme
2 ss majones
Salt og pepper
2 ss finhakkede urter, f.eks.
persille, basilikum og timian
Litt sitron eller sennep

Sett ovnen på 220 °C.
Gni potetene med olje, krydre med
salt og pepper og legg på et
stekebrett. Stek midt i ovnen
i ca. 45 minutter.
Sprøstek bacon i biter, finsnitt vårløk
og del tomat i små biter.
Avkjøl potetene noe og skjær av
toppen på dem. Grav ut den myke

poteten med en skje og ha over i en
bolle. La det være 1 cm tykk «vegg»
rundt hele poteten. Stek potetskallene
videre i ovnen i ca. 10 minutter.
Mos den myke poteten med fetaost,
rømme og halvparten av osten,
hakket vårløk og stekt bacon.
Smak til med salt og pepper.
Fyll miksen i potetskallene
og topp med resten av osten.
Bak videre i ovnen til osten er
smeltet, ca. 5 minutter.
Topp med resten av baconet,
vårløken, finhakkede tomater
og litt rømme.
Friter diablo tenders.
Vi anbefaler å bruke 180 °C
i 2 min (fra fryst tilstand).

Rør sammen rømme, majones,
salt, pepper og urter. Smak til
med sitron og/eller sennep.

Rør sammen alle ingrediensene
til en slett saus. Smak til med
sitron og/eller honning.
Asiatisk bbq-saus
2 dl brun farin
2 dl soyasaus
0,5 dl vann
1 ss riseddik
1 ss chilipaste
(sambal oelek
– ev. Finhakket chili)
1 ts sesamolje
2 hvitløkfedd, most
1 ts finrevet ingefær
1 ss Maizena

28
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CRISPY TENDER ADED FRIES
MED LO

HOTWINGS
E
S
E
E
H
C
’
N
MAC
D
E
D
A
O
L
MED

4 porsjoner
12 Prior kylling tender
500 g pommes frites
4 ss guacamole
4 ss mais
4 ss revet ost
Frisk koriander
Chipotle-majones
1 tørket chipotle chili
3 dl majones
1 ts srirachasaus
1 lime
Guacamole
2 tomater
1 vårløk
2 avokado
1 lime
Tabascosaus
Salt og pepper
Frisk koriander
Lag guacamole ved å dele
tomat i to. Skrap ut kjernen og
skjær tomatkjøttet i små biter.
Finsnitt vårløk. Mos avokado
med limesaft, tabascosaus, salt
og pepper og vend inn tomat,
vårløk og koriander.
Lag chipotle-majones
ved å knuse tørket chipotle
chili i en morter til fint pulver.
Bland med majones, sriracha
og limesaft. Ønsker du en finere
konsistens, kan blandingen
kjøres med stavmikser eller
i en kjøkkenmaskin.
Friter chicken tenders.
Vi anbefaler å bruke 180 °C
i 2 min (fra fryst tilstand).
Friter pommes frites etter
anvisning på pakken.

4 porsjoner
6 stk Prior Hotwings per pers
Loaded mac n’ cheese
5 dl makaroni
2 ss smør
2 ss hvetemel
2 dl oksekraft
2 dl melk
3 dl revet smaksrik ost, f.eks.
gruyère, emmentaler
eller Norsk Alpeost
2 ts sennep
1 ss hakket gressløk

Fordel pommes frites
i porsjonsskåler og topp med
guacamole, mais og revet ost.
Server med chicken tenders
og chipotlemajones.
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Topping
1 løk, fritert
4 ss finhakket gressløk
2 vårløk
1 rød chili

Spe gradvis med kraft,
så melk, under stadig omrøring
for å unngå klumper.
La sausen koke opp mellom hver
gang slik at den tykner.

Friter løk ved å kutte den
i tynne skiver og fritere til sprø i
varm olje. La renne av seg
på kjøkkenpapir.

Ta sausen av varmen
og rør inn revet ost, sennep og
hakket gressløk.

Kok makaroni etter anvisning
på pakken, hell av vannet og la
dampe av seg. Smelt smør i en
gryte og rør inn hvetemel.

Friter hotwings. Vi anbefaler
å bruke 180 °C i 3-4 min (fra
fryst tilstand). Finsnitt gressløk,
vårløk og chili og dryss over
mac n’cheesen med sprøstekt
løk. Server til hotwings.
31
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CRISPY WINGS RIYAKISA
MED TE

6 stk Prior Crispy wings
(crispy vingemix) per pers

MATR.NR.

5280706

5000006621

PRODUKT
Prior Kyllingburger sprøpanert, stekt 90g

N

Y HE

T

EPD-NR.

374250

VEKT

FERSK/FRYS

5 x 1,0 kg

Fryst

374249

5276316

5000006628

Prior Kylling Chicky bits sprøpanert, stekt 22g

3,5 kg

Fryst

375327

1579614

5000002490

Prior Crispy tender, stekt ca 35-40g

2 x 2,5 kg

Fryst

375712

1763622

5000000945

Prior Diablo tender, stekt ca 35-40g

2 x 2,5 kg

Fryst

374235

4985859

5000002503

Prior Crispy vingemix, grillet

5,0 kg

Fryst

374226

4559878

5000000006

Prior Kylling hotwings, fritert

5,0 kg

Fryst
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VARENR.

T

Del agurk i tynne skiver og vend
med eddik, olje, limesaft, pepper,
sukker og salt. La stå på benken
i ca. 15 minutter og server.

SPRØ KYLLING PRODUKTER

N
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Ha alle ingrediensene i en gryte
og kok opp. La koke til halvert og
du har en tykk saus. Ønsker du
en tykkere saus, kan du spe med
litt Maizena rørt ut i kaldt vann.
Avkjøl og server.

Ha juice, sukker, eddik,
ketsjup og soyasaus i en gryte
og kok opp. Rør ut Maizena med
vann og spe inn i sausen mens
den koker og det røres. Rør inn
chiliflak og avkjøl.

Lettsyltet agurk
1 agurk
4 ss eplesidereddik
1 ss olivenolje
2 ss limesaft
0,5 ts hel pepper
0,5 ts sukker
1 ts salt
2 ss sesamfrø

N

Teriyakisaus
3 dl vann
2 dl brun farin
2 dl soyasaus
2 ts riseddik
2 ss honning
2 hvitløkfedd, most
2 ts finrevet ingefær

Sursøt-saus
2,5 dl ananasjuice
1,5 dl brunt sukker
1 dl riseddik
3 ss ketsjup
2 ss soyasaus
1,5 ss Maizena
2 ss vann
2 ts chiliflak

T

Varm crispy wings på 180 °C
i ca 10 min (fra fryst tilstand).
Server med dipsauser og
lettsyltet agurk.
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DEN NYE SJOKOLADETYPEN ER HER!

Ruby
Chocolate

LENGE HADDE VI 3 GRUNNTYPER SJOKOLADE – HVIT SJOKOLADE, MELKESJOKOLADE OG
MØRK SJOKOLADE, MEN I 2017 INTRODUSERTE DEN BELGISK-SVEITSISKE SJOKOLADEPRODUSENTEN BARRY CALLEBAUT EN HELT NY TYPE SJOKOLADE, NEMLIG RUBY CHOCOLATE.
DE KALLER DET SELV «DEN FØRSTE UNIKE SJOKOLADEOPPDAGELSEN PÅ 80 ÅR».

H

vordan denne sjokoladen blir laget er en nøye
bevart hemmelighet, men det brukes spesielt
utvalgte sør-amerikanske og afrikanske
kakaobønner, «Ruby Cocoabean». Dette sies å
være grunnen til den rosa fargen. Den er ikke
tilsatt fargestoff eller smak. Sjokoladen har en
unik smak som kan minne om hvit sjokolade,
men med en fruktig, lett sur tone. Omtrent som
en hvit sjokolade tilsatt litt syrlig bringebær…
Siden produksjonsmetoden er en vel bevart hemmelighet,
har det oppstått en del spekulasjoner rundt hvordan Callebaut
egentlig har kommet frem til rosa sjokolade uten å tilsette
farge. En av teoriene går ut på at den er laget av ufermenterte
kakaobønner, som kan ha en naturlig rød-rosa farge.

En annen er at bønnene blir behandlet med syre eller liknende
i produksjonsprosessen. Men inntil videre holder produsenten
kortene tett til brystet. Sjokoladen ble lansert først i noen
utvalgte markeder; Frankrike, Belgia først. Deretter Australia
og Japan.
Den rosa fargen inviterer til å lage helt unike kombinasjoner
og ideer til konfekt, bakverk og desserter. I følge produsenten
selv, passer Ruby chocolate godt sammen med fruktige smaker
som jordbær, bringebær, yuzu og mandel. I tillegg anbefaler de
å teste den sammen med wasabi, kaviar og til og med røkt ål(!).
Vi lar det være opp til deg å teste det siste der, men vi i Nortura
PROFF har vært så heldige å få kloa i en pakke med denne
spennende sjokoladenyheten. Her har vi testet den ut på noen
søte fristelser. (Tips! Vi kjøpte den hos Pals...)

Trend: INSTAGRAMMABILITY

FAKTA OM RUBY CHOCOLATE
•
•
•
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Den fjerde typen sjokolade etter hvit-,
mørk- og melkesjokolade.
Lansert i 2017 av sjokoladeprodusenten
Barry Callebaut.
Laget av Ruby kakaobønner.

FØLG OSS PÅ
INSTAGRAM

Hvis du ikke postet det på Instagram – har det egentlig skjedd?

•

Inneholder minimum 47,3 % kakaostoff
(basert på Codex chocolate standard).

•
•

Fruktig, lett syrlig smak.
Deilig rosa farge.

Et matmagasin fra Nortura PROFF 4/VÅR/2019

instagram.com/
norturaproff

Sosiale medier har endret verden – og Instagram har fått en
spesiell plass i matindustrien. Hvordan maten ser ut spiller nå
en enda større rolle enn før; «Instagrammability» er en av de
aller viktigste driverne. Denne trenden er i hovedsak drevet av
millennials og generasjon Z (se side 7 og 15). Hvordan maten
ser ut, er alfa og omega. Opinions Ung 2019-rapport viser også
en økende interesse for design, kunst og interiør blant unge i
dag. Skal man nå de yngre generasjonene, må ting være visuelt
vakkert og «instagrammable».

Ikke bare har restauranter og spisesteder sine egne kontoer på
sosiale medier, men hva gjestene poster selv om spisestedet, er
mye viktigere enn noen anmeldelse. Såkalt bruker-generert
innhold er gull verdt, i hvert fall hvis innholdet er positivt…
I følge en undersøkelse gjort av Trip-advisor, baserer opptil 72% av restaurantgjester valget av spisested på bilder
postet på nett og i sosiale medier. Dette har ført til mer
fargerike og unike retter på menyen, og også et økende
fokus på både interiør og lyssetting på spisesteder.

Et matmagasin fra Nortura PROFF 4/VÅR/2019

(Kilder: shutterstock.com, trendhub, callebaut.com, wikipedia, baronmag ca,
tripadvisor.com, bbc.com)

Ruby

#rubychocolate #rainbowcake
#pink #cakesofinstagram
#ombreeffekt

SJOKOLADEKAKE
12-14 porsjoner
Kakebunn:
3 Prior Egg
3,5 dl kulturmelk
200 g smør, smeltet
1,5 ts vaniljeessens
11 dl hvetemel
7 dl sukker
1 ts bakepulver
1,5 ts natron
0,5 ts salt
3 dl kokende vann
Ruby sjokolade-krem:
400 g smør
1 kg melis
400 g kremost
1 ts vaniljesukker
4 dl Ruby sjokolade-pellets (300 g)

Fyll:
4 dl bringebærsyltetøy
250 g ferske bringebær
Topping:
200 g Ruby sjokolade, smeltet
kakestrøssel
Sett ovnen på 175 °C.
Smør to springformer på
ca. 22 cm i diameter og kle
bunnene med bakepapir.
Pisk sammen egg, kulturmelk,
smeltet smør og vaniljeessens.
Bland inn de tørre ingrediensene
og pisk i en kjøkkenmaskin med
ballongvisp til akkurat blandet.
Spe inn det varme vannet mens
maskinen går og pisk til en glatt
og jevn røre.

Fordel røren likt i to former
og stek i ovnen i ca. 60 minutter
eller til en kakenål kommer
ut ren. Om toppen blir for
brun, legg bakepapir over.
Avkjøl kakene helt.
Lag sjokolade-kremen:
Smelt Ruby sjokolade over
vannbad og la avkjøles noe. Pisk
romtemperert smør og sukker
luftig. Vend smeltet sjokolade inn
i smørkremen. Ta av halvparten
av kremen og sett til side. Vend
friske bringebær inn i den andre
halvdelen.
Del kakebunnene i to.
Legg kaken lagvis med sjokoladekrem med bringebær og
bringebærsyltetøy på et kakefat.
Avslutt med en kakebunn.
Dekk kaken med et tynt lag
sjokoladekrem og sett kaldt i
minimum 30 minutter.
Legg på resten av sjokoladekremen. For en ombre-effekt kan
du farge kremen gradvis med
konditorfarge. Start øverst med
den lyseste fargen og fordel et
lag glasur over hele kaken,
gjerne mørkere og mørkere
nedover kaken. Sett kaken kaldt.
Smelt Ruby sjokolade og hell
over på toppen av kaken så
toppen er dekket og det renner
litt nedover langs kaken. Dryss
over kakestrøssel og sett kaldt til
sjokoladen har stivnet.
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VERDENS MEST BRUKTE HASHTAGS FOR MAT:
#foodie
#foodporn
#foodgasm
#nom
#food
#pizza
#foodstagram

#menwhocook
#sushi
#yummy
#foodcoma
#eathealthy
#instafood
#delicious

Et matmagasin fra Nortura PROFF 4/VÅR/2019

#foodpic
#cooking
#snack
#tasty
#cleaneating

(kilde: blog.wishpond.com)

NORGES MEST BRUKTE HASHTAGS FOR MAT:
#godmat
#middag
#middagstips
#food
#salat
#deilig
#mat

#matglede
#lunsj
#nydelig
#koselig
#suppe
#deiligmat
#spis

#hjemmelaget
#sunnmat
#matbilde

(Kilde; tagsfinder.com)
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Freak Shake

Donuts

MED JORDBÆR &
RUBY SJOKOLADE

MED RUBY
SJOKOLADEGLASUR

4 porsjoner

16 stk

150 g Ruby sjokolade
8 kuler jordbæris
5-6 dl melk

225 g hvetemel
1 ts bakepulver
0,5 ts salt
175 g sukker
3 Prior Egg
1,5 dl gresk yoghurt
175 g smør, smeltet og avkjølt noe

#rubychocolate
#freakshake
#donuts
#jordbær
#marengs
#krem
#sprinkles

Til pynt:
Smeltet Ruby sjokolade
Pisket krem
Friske jordbær
Donuts
Pikekyss
Kakedryss
Sett serveringsglass i fryseren.
Smelt sjokolade til pynt i vannbad.
Bruk en skje og lag en kant med smeltet
sjokolade på de kalde glassene.
La det renne litt nedover.
Smelt sjokolade over vannbad.
Kjør is og melk til shake i en blender.
Hell i smeltet sjokolade mens maskinen går.
Fordel shaken i de dekorerte glassene,
pynt med pisket krem, friske jordbær,
donut, pikekyss og sjokoladebiter
og server med en gang.

Topping:
200 g Ruby sjokolade
Sett ovnen på 180 °C.
Ha mel, bakepulver og sukker
i en bakebolle. Pisk eggene med
yoghurt og vend inn i det tørre med smeltet
smør. Rør til en klumpfri røre og
fordel i donutformer.
Stek midt i ovnen i 15 minutter. Avkjøl på rist.
Smelt Ruby sjokolade og dypp avkjølte
donuts i sjokoladen. Dryss over kakestrøssel
og la stivne.

Tips!
Tre gjerne pynten på
trepinner så det blir lettere
å få litt volum.
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PRODUKTER TIL BAKING
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EPD-NR.

MATR.NR.

PRODUKT

370101

238634

5000001095

Prior Egg M/L 8x30 stk

376247

4685376

5000001687

Prior Egg fra frittgående høner M/L 4x30 stk

376075

1564400

5000003160

376073

1564996

376077

1564426
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VEKT

FERSK/FRYS

16,3 kg

Fersk

7,56 kg

Fersk

Prior Eggehvite

2 x 5,0 kg

Fryst

5000004947

Prior Eggeplomme sukret

2 x 5,0 kg

Fryst

5000000639

Prior Heleggmasse

2 x 5,0 kg

Fryst

N
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T
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N

38

Tips!
La røren stå i kjøleskapet
til den er litt fastere,
for da er den enklere
å ha i formen.

39

En hyllest til
gress-eterne
blant oss.
Det tas til orde for en grønnere diett
i Norge. Heldigvis går noen foran.
De har vel egentlig gjort det en stund. Stått der og
tygget gress. Og selv om vi mennesker ikke syns
det smaker noe særlig, byr gresset allerede på
en bærekraftig matproduksjon i Norge.
2/3 av landbruksarealet egner seg nemlig best
til gress. Kombinerer man det med spredte
gårder, lav medisinering og rekordlav bruk av
antibiotika, får man friske dyr med sunnere kjøtt
og lavere klimautslipp. 63 % mindre enn i resten
av verden, for å være presis.
Så neste gang du velger norsk kjøtt – send en
tanke til gress-eterne og menneskene rundt dem,
som med sin innsats gjør det mulig å tenke både
klima og kvalitetsmat i landet med det vakre,
men litt ugreie terrenget.

POP-KULTUR FØRER MED SEG TRENDER OGSÅ INNENFOR MAT.
Å LAGE RETTER OG TEMAMIDDAGER INSPIRERT AV TV-SERIER OG FILMER ER BLITT
VELDIG POPULÆRT. SERIER SOM GAME OF THRONES OG VIKINGS, SAMT FILMER SOM
LORD OF THE RINGS OG HARRY POTTER FØRER MED SEG FOKUS PÅ RØFF MAT MED
GAMLE, TRADISJONSRIKE TILBEREDNINGSMETODER. VI HAR LATT OSS INSPIRERE
AV GAME OF THRONES MED DERES «PIGEON-PIE» OG RØFFE STIL…

ed større fokus på bærekraft og å spise
lokale, norske råvarer, vokser også
interessen for å ta vare på arven.
Det vil si at vi går tilbake til røttene.
Tradisjonsinspirert mat på menyen brer
om seg. Retter og ingredienser som
kommer tilbake, om enn i raffinert
form, er gryn, grøt, vafler og sveler.
Selv om dette kan bety en vaffel med nyrørt syltetøy,
kan det også bety vaffel som tilbehør i en kjøttrett – eller en
grøtrisotto toppet med kjøtt og grønnsaker. Gamle teknikker
som speking, salting, sylting og tørrhenging tas i større grad
frem igjen. Tanken om å gjøre ting på «gamlemåten» eller «på
den riktige måten som det ble gjort før» gir en ekstra følelse
av kvalitet og smak.

Kjøtt på beinet
En trend fører ofte med seg en mot-trend. Vegetartrenden
fører også til mot-trenden med slakterkunst og store, flotte
kjøttstykker, der slakteren får vist frem sitt håndtverk.

42

Kjøtt på beinet føles autentisk, fremhever teknikker og
håndverk – og ser dessuten flott ut! Kunnskap om hvor dyret
kommer fra, at dyra har hatt det godt gjennom livet, fôring,
og til og med alder på dyret er viktig å få frem. En gjennomsiktig verdikjede er helt nødvendig og full sporing tilbake til
bonden er et must. Nose-to-tail tas også enda et steg lenger
i 2019. Margben, innmat og krafter står på menyen. I tillegg
ser man for eksempel sprøstekte griseører, grisehaler eller
hele hoder.

Akkurat som farmor pleide å lage…
Riktige prosesser og teknikker slik som det tradisjonelt ble gjort
og søken etter den smaken fra barndommen gir oss trygghet.
Slakterbutikken er på vei tilbake og trenden med bruk av
annerledes stykningsdeler vokser som sagt i styrke. Vi ønsker
spesialister – og slakteren er jo den beste til å levere kjøtt og pent
tilskårne stykningsdeler. Vi søker også for eksempel håndlaget
brød fra bakeren, gjerne laget av urkorn, håndrullet pasta og
viner valgt av en trent sommelier. Alt handler om ekspertise,
håndverk og kunnskap.
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Lammekrone

med Eldhusrøkt bacon,
beter og rotgrønnsaker
Gilde Lammecarré
Eldhusrøkt
bacon i skiver
Selleri
Gulrot
Kålrot
Persillerot
Reddik
Gulbete

Gni inn kjøttet med salt
og pepper. Brun kjøttet på
alle sider i varm panne med
litt nøytral olje.
Brenn beina av med en
gassbrenner for å få brunet
hele stykket.
Sett lammecarréen på
høykant og bind sammen
med skivet bacon.
Fest baconet i kjøttet på
carréen med en tannpirker.

Et matmagasin fra Nortura PROFF 4/VÅR/2019

Stek i ovnen på maks
130 °C til en kjernetemperatur på 54 °C og
la hvile i ca 20 min.
Del reddikene i båter,
skrell resten av grønnsakene
og kutt de i terninger.
Stek grønnsakene i en
panne til de er møre med litt
nøytral olje.
Når lammekronen er ferdig
hvilt settes den på et fat og
grønnsakene fylles oppi.
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Livèchekylling
med salvie
Hel Livèchekylling
Salvie
Kyllingkraft
Hvitløk
Nøytral olje
Del kyllingen ved å skjære ned langs ryggraden
til du kommer til benet på begge sider.
Bruk en saks for å klippe over ribbeina.
Snu kyllingen og gjør det samme på
undersiden.
Legg den delte kyllingen i en vacuumpose
sammen med kyllingkraft, smør og salvie.
Vacuumer dette og kok i sousvide
på 65 °C i 2-2,5 timer.
Ta ut kyllingen av posen og tørk godt.
Brun kyllingen i litt nøytral olje
til skinnet er gyllent.

Sotet marg

med rødløk, urter
og eple beurre blanc
Gilde Margpiper av storfe
Eplemost
Meierismør
Rødløk
Bladpersille
Koriander
Timian
Trykk margen ut av beinet
og legg dette i saltet isvann
i ca 1 time. Sett de tomme
beina i ovnen i 10 min.
Finhakk rødløken og urtene.
Hell vannet av margen og
tørk margen godt.
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Stek margen i en tørr varm
panne til de er gjennomstekt.
Du trenger ikke
å tilføre annen type fett.
Bland rødløk og urter.
Rull den stekte margen i
rødløk og urter og legg dette
på toppen av det tørrstekte
margbenet. Naper med eple
beurre blanc
EPLE BEURRE BLANC
Temperer smøret så det er
mykt, men allikevel fast.
Kok inn eplemosten nesten
til en sirup. Rør inn det
tempererte smøret. Smak til
med salt og pepper!
Et matmagasin fra Nortura PROFF 4/VÅR/2019
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KJØTTPAI
med lam, kylling og svin
LAG 1:
Lammefarse

LAG 3:
Kylling- og svinekjøttfarse

1 løk
2 hvitløkfedd
1 gulrot
1 selleristang
2 dl hakket persille
olje til steking
2 ts salt
1 ts pepper
400 g Gilde kjøttdeig av lam
1 dl brødsmuler

4 skiver Eldhusrøkt bacon
1 eple
2 sjalottløk
1 kvist salvie
3 stk Prior kyllingfileter
200 g svinekjøttdeig
1 ss dijonsennep
1 ts salt
0,5 ts pepper

LAG 2:
Kyllingleverfarse
2 sjalottløk
olje til steking
1 ts salt
0,5 ts pepper
0,5 ts kanel
1 knivsodd nellik
1 muskat
1 dl Calvados
250 g kyllinglever

4 blader savoykål
8 skiver Eldhusrøkt bacon
450 g butterdeig (5 plater), tint
1 Prior Egg til pensling
LAG 1:
Hakk løk, hvitløk, gulrot, selleri
og persille fint og fres blankt i olje
i ca. 5 minutter. Krydre med salt
og pepper. Ha grønnsakene over i
en bolle og bland med lammekjøttdeig og brødsmuler, sett til side.
LAG 2:
Hakk sjalottløk og fres blankt
i olje. Tilsett salt, pepper, kanel,
nellik, muskat og Calvados.
La brennevinet fordampe og
ha blandingen over i en bolle.
Hakk kyllinglever grovt, vend
med grønnsaksblandingen
og sett til side.

LAG 3:
Del bacon i biter og stek gyllen
i en varm panne. Del eple i små
biter, hakk sjalottløk og salvie
og tilsett i pannen. Stek i noen
minutter til og ha blandingen over
i en bolle. Del kyllingfilet i biter
og vend med baconblandingen,
svinekjøttdeig, sennep, salt og
pepper og sett til side.
Kle bunnen av en springform
med høye kanter (ca. 21 cm
i diameter) med bakepapir.
Legg tre butterdeigsplater på
et bakebord, la kantene overlappe
litt og kjevle ut paideigen.
Kle formen med deigen,
la deigen stå 1 cm over kanten.
Klipp bort overflødig deig
og spar til pynt. Prikk bunnen
godt med en gaffel.
Fyll bunnen av formen med
lammekjøttfarsen, og legg et lag
savoykål-blader på toppen.
Fortsett med kyllingleverfarse
og legg på et lag kålblader, og så
tilslutt kylling- og svinefarsen.
Dekk toppen med baconskiver.
Forvarm ovnen til 220°C.
Kjevle ut de to siste butterdeigsplatene til et lokk og legg på
toppen av paien, trim kantene
og spar avskjæret til pynt.
Klem deigkantene sammen
og brett kantene inn så deigen
er innenfor kanten av formen,
bruk en gaffel til å forsegle
kantene. Prikk eller snitt toppen.
Form pynt av resten av butterdeigen og legg på toppen av paien.
Visp sammen egg og pensle toppen.
Stek paien i ovnen i 30 minutter.
Legg bakepapir løst over
toppen, senk temperaturen
til 180 °C og stek videre
i 40 minutter. La avkjøle helt.
Varm til lun før servering.
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FESTMIDDAG
laget av de aller beste
norske råvarene!

KJØTTPAI

med lam, kylling og svin

NORSKE LAM
Norske lam holder aller høyeste kvalitet
og har den naturlige gode smaken. Norske lam har
en variert og rik, naturlig kost med mye planter,
gress, lyng og urter. Dette er næringsrikt fôr som
gir kjøttfulle dyr og nydelig smakskarakter til
kjøttet. Sauehold har århundrelange tradisjoner
i Norge, og dyra er som skapt for våre forhold.
De tåler det hardføre klimaet her nord og finner mat
de liker både ved kysten, i innlandet og på fjellet.
Sauen utnytter beiteressurser i områder der det er
vanskelig med annet husdyrhold,
og bidrar dermed til å holde kulturlandskapet
åpent og hindre gjengroing.

NOSE-TO-TAIL
Nose-to-tail eller root-to-stem
handler om å utnytte hele dyret
og hele grønnsaken. Disse to
søsken-trendene har jo flere
fordeler enn miljø-aspektet: lavere
råvarekostnader og det krever mer
kunnskap, så kokken får brukt
teknikker og kokkefaget til fulle.
De inspirerer også
kreativitet påkjøkkenet og
genererer flere spennende
retter på menykartet.

Lammekrone

med Eldhusrøkt bacon,
beter og rotgrønnsaker

LOKALE
SPESIALITETER
Eldhus-produktene kommer fra
vakre Evanger i Voss kommune.
Tradisjon og omtanke kjennetegner produktene fra vårt eldste
miljø for røyking, tørking og speking
av kjøttvarer på Vestlandet. Det er
det gamle håndverket som gir den
fine modningen og den gode smaken.
Eldhusproduktene er produsert
av de dyrene med best kvalitet
og god kjøttfylde, røkt og tørket
over åpen ild.

KORTREIST,
TØRRHENGT KJØTT

Gilde tørrhengt
Storfekam

48

Norsk storfekjøtt er i ypperste
klasse. Friske og sunne dyr,
naturlig fôr og riktig bearbeiding
av slakt gir fantastiske råvarer,
med god kjøttsmak og mørhet.
Norsk kjøtt er kortreist og blir ikke
fraktet «verden rundt».
75 % av storfekjøttet i Norge blir
produsert i kombinasjon med melk,
dette gjør det både effektivt og
klimavennlig.
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Eldhusrøkt
gardspølse
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DRY
AGED

Helstekt
tørrhengt entrecôte

Tørrhenging er en klassisk teknikk som
gir en rikere, mer moden kjøttsmak
og mørere kjøtt. Smaken er mer «speket» eller
«nøtteaktig» enn vanlig. Hos oss håndplukkes
stykkene som brukes til tørrhenging
– og det er mange sjekkpunkter som skal
gjøres før kjøttet er klarert for å henges i
modningsrommet (også kalt «gullrommet»).
I tillegg til å plukke ut stykkene basert på
marmorering, fettmengde og størrelse,
blir kjøttet jevnlig kontrollert i modningsprosessen, slik at man hele tiden har
kontroll på kvaliteten. Denne jobben gjøres
manuelt av erfarne fagfolk.

med timian

TØRRHENGING AV KJØTT
Tørrhengt kjøtt fra Gilde har hengt
mellom 22-42 dager på et spesialrom
med tilpasset temperatur og fuktighet.
(Antall dager varierer med produktet.)
Kun de beste råvarene med mest
marmorering brukes til tørrhenging.
Dette stykket kan helstekes som kam,
trimmes ned til entrecôte eller man kan lage
biffer og tilberede med beinet på.
Hvor mye man trimmer ned vil påvirke hvor
mye ”tørrhengtsmak” man vil få på
sluttproduktet. Jo mindre trimming,
jo mer tørrhengt preg!

Hvis man ønsker å tilberede det som hel kam
er det bare å følge tilberedning på side 50, men ønsker man
å trimme ned til en entrecôte så gjør følgende:
Tilberedning
Gni inn kjøttet med salt og pepper,
Brun kjøttet på alle sider i varm panne med litt
nøytral olje. Bruk en gassbrenner for å svi av beina.
Stek ferdig i ovnen på maks 130 °C til en
kjernetemperatur på 54 °C og la hvile i ca 20 min.

Skjær ned langs beina (uten å ta beinet av) slik at man får
løsnet lokket som ligger over entrecôten. Skjær ned mellom beina
for å fjerne kjøttet mellom beina. Bind opp hele entrecôten
og følg steketipset på forrige side.
Ønsker man biff med bein skjærer man ”koteletter” ut
mellom hvert bein, bruner og steker på vanlig måte!

Brent timian
Skjær av hele stilker med timian og legg i en ildfast form.
Sett dette i ovnen på 200 °C til timianen tørker ut .
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Tørrhenging gir en fantastisk smak til
kjøttet – en nøtteaktig smak og lukt.
Vi benytter kun norske dyr.
Tørrhengt kjøtt fra Gilde produseres på
vårt anlegg i Førde i Sogn og Fjordane
og på Bjerka i Nordland.
Prosessen blir nøye fulgt opp av
kyndige fagfolk, som sørger for at
modningsprosessen går som den skal.
Pr. i dag tørrhenger vi storfe entrecôte,
med og uten ben, og storfe ytrefilet med
fettlokk, men vi jobber hele tiden med å
utvide sortimentet.
Prøv også vår burger med tørrhengt kjøtt!
ER DU INTERESSERT I Å
SETTE TØRRHENGT KJØTT
PÅ DIN MENY?
TØRRHENGT KJØTT ER PRODUKTER
SOM FORELØPIG HAR LITT BEGRENSET
TILGANG. TA KONTAKT MED DIN
LOKALE NORTURA PROFF-KONSULENT,
SÅ FÅR VI TIL NOE SAMMEN.
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URFE
YTREFILET
URFE
YTREFILET
MED FETT

URFE
FLATBIFF

– det beste fra
naturens spiskammer

URFE
INDREFILET

URFE ER EKSKLUSIVT STORFEKJØTT FRA DE STEDEGNE, OPPRINNELIGE, GAMLE NORSKE
MELKEFERASENE. KJØTTET ER FINFIBRET, EKSTRA SMAKSRIKT OG HAR EN UNIK MERSMAK AV NORSK
NATUR. TOTALT FINNES DET KUN RUNDT 2300 DYR AV DISSE RASENE I NORGE, SÅ DETTE ER
VIRKELIG EKSKLUSIVT. VÅRE GAMLE STORFERASER VOKSER LANGSOMT, CA 20% SAKTERE ENN
VANLIG STORFE. DETTE GIR FINERE OG TYNNERE MUSKELFIBRE, OG MER INTRAMUSKULÆRT FETT.
KJØTTKVALITETEN BLIR JO DERETTER OG VI FÅR ET KJØTT SOM ER SÆRDELES VELSMAKENDE.

URFE
HØYRYGG

URFE
ENTRECÔTE

URFE BESTÅR AV DISSE
GAMLE STORFERASENE:
Sidet Trønderfe og Nordlandsfe
Vestlandsk fjordfe
Vestlandsk raukolle
Dølafe
Østlandsk rødkolle
Telemarkfe
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URFE
MØRBRAD
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Langtidskokt
urfe høyrygg

PRODUKTER I OPPSKRIFTER

4 porsjoner

Tips!
Fjern gjerne noe av fettet ved
å sette gryta kaldt slik at
fettet stivner på toppen og kan
løftes av. Kok opp gryta igjen.
Ønsker du en tykkere saus kan
du tilsette litt maizena.

Fres løk og bacon i en stor gryte på lav
varme til gyllent. Legg til side. Brun
kjøttet i gryten. Gjør dette i puljer med
litt olje slik at alle bitene får en gyllen
stekeskorpe. Brun så sopp og småløk
i noen minutter før kjøtt, løk og bacon
has tilbake i gryta.
Hell over øl og tilsett tørket steinsopp
og timian. Kok opp og la småkoke under
lokk i ca. 1 time. Skrell og del gulrot,
kålrot og sellerirot i biter og ha i gryta.
La småkoke videre i 1 time til kjøttet er
helt mørt. Smak til med salt og pepper.

PRODUKT

VEKT

FERSK/FRYS

5000005987

Gilde Lammecarré m/8 ben

0,9-1,1 kg

Fryst

440409

1136043

5000005401

Gilde Lammecarré m/8 ben

1,1-1,3 kg

Fryst

405031

4869111

5000000242

Eldhusrøkt bacon skivet

1,8 kg

Fersk

409739

1376649

5000004846

Gilde Storfe Margpiper

10,0 kg

Fryst

373830

2632610

5000001127

Livèchekylling hel ca 1,8-2,0 kg

4 x 1,8-2,0 kg

Fersk

393081

4485504

5000002013

Livèchekylling hel ca 1,8-2,0 kg

6 x 1,8-2,0 kg

Fersk

393087

4734018

5000002743

Livèchekylling hel ca 1,8-2,0 kg

1,8-2,0 kg

Fryst

461428

4215349

5000001347

Gilde Kjøttdeig av lam

2,5 kg

Fryst

374217

4252490

5000002710

Prior Kyllinglever

393711

4866398

5000000799

Prior Kyllingfilet ca 200-250g

370101

238634

5000001095

405187

2408409

430361

228668

8 x 500g

Fryst

10,0 kg

Fersk

Prior Egg M/L 8x30 stk

16,3 kg

Fersk

5000000732

Eldhusrøkt gardspølse 300g

1,8 kg

Fryst

5000001459

Gilde Pizzabacon ternet

1,8 kg

Fersk

N
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ER DU INTERESSERT I Å SETTE TØRRHENGT KJØTT PÅ DIN MENY?
TØRRHENGT KJØTT ER PRODUKTER SOM FORELØPIG HAR LITT BEGRENSET TILGANG.
TA KONTAKT MED DIN LOKALE NORTURA PROFF-KONSULENT, SÅ FÅR VI TIL NOE SAMMEN.

URFE-SORTIMENT

LES MER OG FINN
FLERE OPPSKRIFTER PÅ
urfe.no
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MATR. NR.

5149653

N

1,2 kg Urfe høyrygg
1 løk
200 g Gilde bacon
400 g små sjalottløk
250 g sjampinjonger
9 dl mørkt øl (ikke bittert)
50 g tørket steinsopp
4 kvister timian
4 gulrøtter
1/2 kålrot
1 liten sellerirot

Grovhakk løk og skjær bacon i små biter.
Del kjøttet i store terninger og krydre med
salt og pepper. Skrell sjalottløk og del ev.
de største løkene i to.

EPD-NR.

452389

T

med øl

VARENR.
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VARENR.

EPD-NR.

MATR. NR.

PRODUKT

VEKT

FERSK/FRYS

402801

4751780

5000004954

Urfe Indrefilet

0,7 kg

Fersk

402807

4751731

5000005218

Urfe Indrefilet

0,7 kg

Fryst

402811

4751798

5000004991

Urfe Indrefilet stor

1,2 kg

Fersk

402817

4751806

5000004267

Urfe Indrefilet stor

1,2 kg

Fryst

402831

4751830

5000005751

Urfe Ytrefilet

1,2 kg

Fersk

402837

4751848

5000005025

Urfe Ytrefilet

1,2 kg

Fryst

402821

4751814

5000005586

Urfe Ytrefilet m/fett marmorert

1,4 kg

Fersk

402827

4751822

5000000084

Urfe Ytrefilet m/fett marmorert

1,4 kg

Fryst

402881

4751939

5000004891

Urfe Entrecôte

1,3 kg

Fersk

402887

4751947

5000005681

Urfe Entrecôte

1,3 kg

Fryst

402891

4751954

5000004921

Urfe Entrecôte marmorert

1,3 kg

Fersk

402897

4751962

5000000124

Urfe Entrecôte marmorert

1,3 kg

Fryst

402871

4751913

5000004865

Urfe Høyrygg

2,0 kg

Fersk

402877

4751921

5000005193

Urfe Høyrygg

2,0 kg

Fryst

402861

4751897

5000004829

Urfe Høyrygg stor

3,0 kg

Fersk

402867

4751905

5000005652

Urfe Høyrygg stor

3,0 kg

Fryst

402841

4751855

5000005619

Urfe Mørbrad

1,0 kg

Fersk

402847

4751863

5000005060

Urfe Mørbrad

1,0 kg

Fryst

402851

4751871

5000005250

Urfe Mørbrad stor

1,7 kg

Fersk

402857

4751889

5000002704

Urfe Mørbrad stor

1,7 kg

Fryst

402901

4751970

5000005286

Urfe Flatbiff

2,0 kg

Fersk

402907

4751988

5000004962

Urfe Flatbiff

2,0 kg

Fryst

402911

4751996

5000005710

Urfe Flatbiff stor

3,0 kg

Fersk

402917

4752002

5000004993

Urfe Flatbiff stor

3,0 kg

Fryst
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KJØTTBILEN

" kokkenes godisbutikk på hjul "
DET ER TIRSDAG MORGEN OG DET TIKKER INN EN SMS
PÅ TELEFONEN TIL EN LANG REKKE AV OSLOS BESTE KOKKER;
«KJØTTBILEN ER PÅ VEI! TRENGER DERE BESØK I DAG?»
SAMMEN MED MELDINGEN FØLGER DET EN LISTE OVER DE
BESTE KJØTTRÅVARENE DU KAN TENKE DEG; LIVÈCHEKYLLING,
KALVECULOTTE, STORFE ENTRECÔTEKAM, LAMMECARRÉ
OG MASSE MER. DET ER EN LANG LISTE.

H

«Det er et veldig flott tilbud. Vi syntes det er fint å se
hvilke spennende råvarer det finnes å velge i hver gang.
Det inspirerer oss til å sette nye ting på menyen og til å bruke
råvarer vi kanskje ikke hadde tenkt på selv.»
Så dere har ikke en plan for hva dere skal kjøpe
når han kommer?
«Nei, vi ser hva vi finner på bilen. Det er det som er litt av
moroa. Og så er det hyggelig å prate litt med
Bjørn Olav», sier Espen.

T BI L E

RÅVARE R F RA DE N NORSKE BONDE N…

• STARTET OPP I 2016
• KJØRES AV FAST SJÅFØR
• KJØRER FRA TØNSBERG TIL
OSLO – OG TIL UTVALGTE
KJØKKEN I OSLO SENTRUM
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✶

K

T
JØ

Hva syntes dere om å få besøk av Kjøttbilen?

N

✶

ver tirsdag og torsdag fyller Bjørn Olav opp
Kjøttbilen med et utvalg av kjøttråvarer
og tar turen fra slakteriet i Tønsberg inn
til Oslo. På ruta si besøker han noen av
Stor Oslos beste restauranter, hoteller og
kantiner. På Kjøttbilen får kokkene ta og
føle på kjøttråvarene, bli inspirert, kanskje
forhandle med sjåføren om pris – og gjøre dagens kupp?
Første stopp i Oslo sentrum denne tirsdagen er en kantine
i Haakon VII’s gate. Her møter vi kjøkkensjef Espen
og kokk Mona. De drifter en kantine med ca 230
bespisende, og de lager all mat fra bunnen.

…PÅ VEI TIL DE BESTE KOKKENE

• TILBYR ET UTVALG
AV DE BESTE NORSKE
KJØTTRÅVARENE,
SESONGVARER,
SAMT GODE TILBUD

• KOKKENE FÅR BLI MED
INN I BILEN OG VELGE
UT RÅVARENE
• FAKTURERING GJØRES PÅ
VANLIG MÅTE I ETTERKANT
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På jakt etter noe
å bli inspirert av.

Bjørn Olav, vår blide og
kunnskapsrike sjåfør!
Nærhet til
råvarene – og
å kunne plukke
selv er topp!
God stemning!

Det er spennende
å se hva Bjørn Olav
har med seg.

Hva fant dere i dag da?
«Vi fant fersk burgerdeig av brisket. Av den skal vi lage
pannebiffer med oliven, fetaost og soltørket tomat. Mona tar jo
med seg litt svensk inspirasjon inn i maten…», smiler Espen.
«Og litt kylling – der har vi ikke noen plan, men vi kommer nok
opp med noe lurt.»
Espen laster alle varene opp på en tralle og haster inn til
lunsjforberedelsene. Som på de fleste kjøkken, er det ikke mye
tid til overs.
Kjøttbilen snirkler seg videre gjennom Oslo sentrum,
gjennom et sammensurium av enveiskjøringer, stengte gater
og lyskryss. Ved hvert stopp ved kjøkkeninngangen, hopper
kokkene rett inn på bilen og leter gjennom Gilde-bakkene etter
noe å bli inspirert av. Det diskuteres kokkene i mellom;
«Kanskje vi kunne ha gjort denne kyllingen sammen med en
slik saus? Kanskje bacon på toppen? Har du noe svinenakke?
Hvor mye trenger vi? Er det nok til 80 personer?» Kjøttet veies
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Kjøttbilen er et flott
supplement til de
«vanlige kanalene».

Neste stopp:
Vaaghals i Barcode.

og det forhandles pris med sjåføren. Det er god stemning, smil
og glimt i øyet.
Hvordan er det å kjøre Kjøttbilen, Bjørn Olav?
«Det er en veldig gøyal jobb! Det er jo masse koselige
kjøkkensjefer rundt omkring, så det gjør dagen min ekstra
hyggelig. De andre dagene i uka jobber jeg med å skjære ned
gris på slakteriet i Tønsberg, så jeg har jo fordelen av å ha god
kompetanse på kjøttet jeg selger. I tillegg er jeg utdannet
pølsemaker, så det kommer godt med.»
Du plukker kanskje opp noen tips fra kokkene også?
«Ja, ikke tvil om det. Jeg får noen tips fra dem – og noen
ganger kan jeg bruke dem i forbindelse med at jeg gjør noen
grill-jobber på si’ på sommeren»
Klokken har blitt 11.30 og Bjørn Olav ringer opp neste
restaurant på ruta og spør om de vil ha besøk i dag.
«… så du er ikke på jobb før klokka ett? Men da kan jeg
stikke innom deg på nytt etterpå jeg, ikke noe problem!» sier
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Bjørn Olav, til tross for at han er på god vei bort til restauranten.
«Det er viktig å være fleksibel, særlig rundt lunsjtider – da er
det ofte travelt på kjøkkenet rundt omkring...»
Neste stopp på ruta, er Restaurant Vaaghals i Barcode.
Kjøkkensjef og kaptein på Det norske kokkelandslaget, Christer
Rødseth tar i mot oss med sitt sedvanlige gode humør.
Tidligere har du uttalt at Kjøttbilen er
«kokkenes godisbutikk på hjul», Christer?
«Ja, det er riktig det. Det er noe med nærheten til råvarene
som man får på en helt annen måte enn når man bestiller
gjennom andre kanaler. Vi kan ta og føle på produktene – og
velge ut de vi synes ser bra ut. At sjåføren er kunnskapsrik
og vet mye om kjøttet er også et stort pluss.»
For dere bruker bare Kjøttbilen som et supplement
til andre kanaler?
«Ja, vi bestiller mesteparten av kjøttet vårt via de «vanlige»
kanalene, men vi bruker Kjøttbilen som et supplement. Både til
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å teste ut nye produkter og ofte til personalmat. Det er viktig
for oss at Kjøttbilen har et spennende utvalg av råvarer og
stykningsdeler. Det bidrar til kreativitet – og vi får hjelp til
å tenke nytt», sier han mens han får kokke-kollega Aron
til å bære bakkene med varer.
Christer og Aron haster inn igjen til fullsatt lunsjrestaurant, mens Bjørn Olav leter opp neste kunde på
telefonlista.

ØNSKER DU Å FÅ BESØK AV
KJØTTBILEN I STOR-OSLO?
Ta kontakt med din lokale
Nortura PROFF-konsulent i Stor-Oslo eller
send oss en e-post på proff@nortura.no
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IZAKAYA!

Japansk gastropubmat!
JAPANSK MAT ER MER ENN SUSHI OG RAMEN. IZAKAYA ER EN AV DE «NYE» TYPENE SPISESTEDER
SOM POPPER OPP BÅDE I LONDON OG NEW YORK. DETTE ER ET STED DU GÅR NÅR DU SKAL HENGE
MED VENNER ELLER KOLLEGAER ETTER JOBB, DRIKKE ØL OG DELE ET MÅLTID.

I

zakaya er en uformell japansk
pub. Nå er disse pubene kjent
som steder der man får drikke,
spesielt sake, servert sammen
med yakitori, kushiyaki, syltede
grønnsaker og andre småretter.
Tradisjonelt kommer navnet
av «i» (å bli) og «sakaya» (sake butikk).
Etter hvert begynte disse «vannhullene»
å servere mat ved siden av drikkevarene.
Nå er det avslappede, uformelle steder
der «sharing» og enkelhet står i fokus.
Ofte et sted japanerne møtes etter
jobb for noe å drikke – og litt mat. De
moderne Izakaya’ene fokuserer fortsatt

på barsnacks og små tallerkener med
ulike retter. Man spiser med hendene
eller rett fra grillspydet. Deres viktigste
kjennetegn er de japanske røde lyktene
(akachōchin) som henger både utenfor
og inne.
Det er vanlig å bestille drikke med
en gang og deretter får man gjerne en
appetittvekker som er inkludert i prisen
– eller man bestiller den. Mest vanlig
er saltede edamamebønner eller tofu
(hiyayakko). Menyene kan ofte ses på
veggen, med bilder av de ulike rettene.
Mat og drikke blir bestilt med ujevne
mellomrom etter hvert og så betaler

ET UTVALG

man gjerne samlet før man går. Mange
Izakaya-steder bruker også formatet
Tabehōdai («all you can eat») eller
Nomihōdai («all you can drink») for en
satt pris, gjerne med en tidsbegrensning. I motsetning til annen japansk
mat, er rettene ment for deling blant
alle rundt bordet. Kjøkkenet serverer
rettene når de er klare og i den rekkefølgen de blir ferdig. Etter appetittvekker, fortsetter man gjerne med
kraftigere smaker, som for eksempel
kyllingspyd (yakitori) og deretter en
ris- eller nudelrett for å bli mett.

IZAKAYA-RETTER

IZAKAYA-DRIKKE

Dette spiser man:

Dette drikker man:

• EDAMAME: kokte og saltede
edamame-bønner
• GOMA-AE: grønnsaker servert
med sesamdressing
• KUSHIYAKI: grillede spyd med kjøtt
og grønnsaker
• YAKITORI: grillede spyd med
kylling, ofte grillet foran gjestene

• Økonomisk oppsving
(Med forbehold)

• SASHIMI: skivet, rå fisk

• SAKE

• KARAAGE: fritert kylling

• ØL, MEN KUN «VANLIG» TYPE
OG IKKE NOE FANCY.

• TEBASAKI: friterte kyllingvinger
• TOFU: gjerne marinert
• TSUKEMONO: syltede eller
fermenterte grønnsaker

HVILKE STORE BEGIVENHETER VIL
PÅVIRKE VÅRE SPISEVANER FREMOVER?

• SHŌCHŪ: tradisjonelt
japansk brennevin

• YAKISOBA: nudler med kjøtt og saus

• Høyredreining av politikken i
Europa (Utrygghet gjør at
vi søker det trygge, nære,
tradisjonelle)
• Innvandrere og globalisering
(Nye kjøkkener, spennende
smaker, krydder og
ingredienser)

• Det postfaktuelle samfunn
(Påstander og følelser
fremsettes som sannheter)
• Nye kritiske forbrukere
(Stiller spørsmål, er mindre
lojale og krever mer)
• OL i Tokyo 2020 (Japansk mat
kommer i full fart)
• Global oppvarming
(Bærekraft, miljø og gjenbruk)

(Kilde: PEJ Food consumer trends 2020-2023)

(Kilder: trendhub, wikipedia, boutiquejapan.com)
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SAUSER TIL GYOZA:

GYOZA

Dip-saus med ingefær
4 ss Chinese black vinegar
2 ss soyasaus
1 ts sesamolje
1-2 ts fersk ingefær, finrevet

GYOZA ER DEN JAPANSKE VARIANTEN AV DUMPLINGS. DISSE ER SÅ GODE AT DU IKKE KLARER Å STOPPE…
DE ER OFTE FYLT MED KVERNET SVINEKJØTT, KÅL, SOPP OG SMAKSATT MED DET DU ØNSKER SELV.
I JAPAN ER HVITLØK OFTE BRUKT, MEN DE FINNES I LIKE MANGE VARIANTER SOM DET FINNES KJØKKEN.

Rør sammen alle ingrediensene og
server til stekt gyoza.

VED SIDEN AV SERVERES ULIKE SAUSER BASERT PÅ FOR EKSEMPEL SOYASAUS OG RISEDDIK.

GYOZA MED KYLLING

GYOZA MED SVIN

4 porsjoner

4 porsjoner

Ca. 20 stk Gyoza-ark (wonton-wrappers)

Ca. 20 stk Gyoza-ark (wonton-wrappers)

FYLL:
1/4 kinakål
400 g Prior kyllingkjøttdeig
3 vårløk
1 ss revet ingefær
2 ss soyasaus
1 ts sesamolje
nykvernet pepper og salt
TIPS! La pakken med gyoza-ark tine
på benken mens du lager fyllet.
Finsnitt kinakål, ha den i en bolle og bland inn
½ ts salt. Sett til side.
Ha kyllingkjøttdeigen i en annen bolle.
Finsnitt vårløk og finriv ingefær, og bland inn
i kyllingkjøttdeigen med soyasaus, sesamolje,
litt nykvernet pepper og en klype salt.
Klem ut så mye vann av kinakålen du klarer og bland
kålen inn i kjøttfarsen.

62

Dip-saus med hvitløk
4 ss soyasaus
4 ts riseddik
1 ts sukker, ev. honning
2 hvitløkfedd, knust
1 ts sesamolje
Ev. litt finhakket chili

150 g shitakesopp
1 neve hakket koriander
3 vårløk
3 hvitløkfedd
400 g Gilde kjøttdeig av svin
2 ss soyasaus
1 ss sesamolje
1 ss revet ingefær
1 ss riseddik
nykvernet pepper
1 klype tørket chili

Rør sammen alle ingrediensene
og server til stekt gyoza.

TIPS! La pakken med gyoza-ark
tine på benken mens du lager fyllet.
Finhakk sopp, koriander, vårløk og hvitløk,
og ha det i en bolle sammen med svinekjøttdeigen.
Bland inn soyasaus, sesamolje, revet ingefær,
riseddik, pepper og chili.

Ha et glass med vann i nærheten. Ta et gyoza-ark i
hånden og legg 1 ts av fyllet i midten. Bruk en finger, dypp
den i vannet, fukt kanten på «arket» og brett over slik at
den blir forseglet. Klem kanten godt sammen, gjerne ved
å lage overlappende folder langs kanten. Legg de ferdige
dumplingsene over på et bakepapir og dekk til med et
fuktig håndkle. Gjenta til alt fyllet er brukt opp.

Ha et glass med vann i nærheten.
Ta et gyoza-ark i hånden og legg 1 ts av fyllet i midten.
Bruk en finger, dypp den i vannet, fukt kanten på
«arket» og brett over slik at den blir forseglet.
Klem kanten godt sammen, gjerne ved å lage
overlappende folder langs kanten.
Legg de ferdige dumplingsene over på et
bakepapir og dekk til med et fuktig håndkle.
Gjenta til alt fyllet er brukt opp.

Varm opp en stekepanne med lokk på middels
høy varme. Ha i litt olje, legg i 8-10 dumplings.
La steke til de har fått en gyllen side.
Snu og la surre 1 minutt til.

Varm opp en stekepanne med lokk på middels høy
varme. Ha i litt olje, legg i 8-10 dumplings.
La steke til de har fått en gyllen side.
Snu og la surre 1 minutt til.

Hell over 0,5- 1 dl vann, sett på lokk og la dampe
et par minutter, til vannet er fordampet.
Ha over på serveringsfat. Gjenta med de resterende
dumplingsene. Server med dip-saus.

Hell over 0,5- 1 dl vann, sett på lokk og la dampe
et par minutter, til vannet er fordampet.
Ha over på serveringsfat. Gjenta med de
resterende dumplingsene. Server med dip-saus.
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KYLLING
en. Chicken
jp. Chikin

SOPP OG BACON

en. Mushroom and bacon
jp. Kinoko to bēkon

KONGEREKER
en. King prawns
jp. Ō ebi

PAPRIKA
en. Paprika
jp. Papurika

TOFU

en. Tofu
jp. Tōfu

PAPRIKA
en. Paprika
jp. Papurika
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MENY
Menu
Menyū

ASPARGES OG BACON
en. asparagus and bacon
jp. Asuparagasu to bēkon

LAKS

en. Salmon
jp. Sāmon

SOPP OG BACON

en. Mushroom and bacon
jp. Kinoko to bēkon

SVINEKJØTT

en. Pork
jp. Butaniku

RØDLØK

en. Red onions

jp. Aka tamanegi

STORFEKJØTT
en. Beef

jp. Gyūniku
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KUSHIYAKI ELLER YAKITORI
KUSHIYAKI BETYR GRILLEDE SPYD. PÅ EN IZAKAYAMENY FINNER DU OFTE ET BREDT UTVALG AV ULIKE
KJØTTSLAG (OFTEST KYLLING, STORFE OG SVIN), FISK, TOFU OG GRØNNSAKER. PÅ MENYENE ER DE ULIKE
VARIANTENE AVBILDET. DE SPISES TRADISJONELT MED HENDENE, RETT FRA SPYDET. YAKITORI ER KYLLING
PÅ SPYD SOM GRILLES OVER KULL. KJØTTET ER OFTE SMAKSATT MED SAUS ELLER MARINADE.

YAKITORI
RETTENE ER BEREGNET TIL
4 PERSONER SOM EN DEL AV ET
STØRRE MÅLTID. TRESPYD MÅ LIGGE
I VANN 30 MINUTTER FØR DE SKAL
VARMEBEHANDLES.
MAN PENSLER GJERNE SPYDENE
MED MARINADEN HALVVEIS UNDER
GRILLINGEN. RESTEN AV MARINADEN
KAN SERVERES VED SIDEN AV TIL
SLUTT, SAMMEN MED SCHICHIMI
TOGARASHI, SOM ER ET JAPANSK
7 SPICE-KRYDDER MED BL.A. SESAM,
APPELSINSKALL, NORI, CHILI
OG PEPPER.

MARINADE
2 dl soyasaus (shoyu)
1 dl mirin
1 dl sake
2 ss riseddik
1 ss sukker
4-5 cm ingefær
5-6 vårløk
4 hvitløkfedd

SPYD MED SJAMPINJONG
OG BACON

SPYD MED
GRØNNSAKER

12 sjampinjong
8 skiver Gilde bacon
Marinade

2-3 paprika
8 små rødløk/stjerneløk

Stikk enden på en baconskive ned på
spydet. Del soppen i 2 og tre den på
spydet. Løft baconet rundt soppen og
stikk på en sopp til. Surr baconet videre
rundt, ny sopp og gjenta og avslutt med
baconet.

GOD SAUS TIL GRILLEDE
GRØNNSAKER

TIPS! Har du andre typer sopp,
kan du surre bacon rundt selve
soppen. Du kan også surre bacon rundt
asparges og grille.

1 ss sesamfrø
1 ss riseddik
1 ss sesamolje
¼ ts tørket chili
1 vårløk, hakket
4 ss soya
3 ss honning

SPYD MED KJEMPEREKER
12 stk Kjempereker
Marinade

Ha de flytende ingrediensene i en kjele
og kok opp. Tilsett sukker og rør til det
har løst seg opp.
Finsnitt ingefær, vårløk og hvitløk og ha
det i gryten. La det småkoke på middels
til høy varme til sausen er redusert til
det halve, 15-20 minutter. Sausen skal bli
tykkere og blank. La den stå i 5 minutter.

SPYD MED KJØTT

TIPS! Sausen kan oppbevares
i over 1 måned i kjøleskapet
i en boks med lokk.
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TIPS! Biter med tofu
er også godt å grille.

Grill spydene til de får en fin, gyllen
stekeskorpe på alle sider. Pensle med
marinaden underveis og krydre med salt
og pepper.

Tin rekene og fjern skallet.
Tre reker på trespyd og grill dem.
De trenger kort tid på høy varme ,
etter 30 sekunder kan de snus.
Pensle med saus og snu raskt igjen.

Sil av sausen og ha den i en bolle.
Pensle spydene med marinaden
underveis i grillingen og server resten
av marinaden ved siden av.

Del grønnsakene i biter og tre de
på spyd. Grill på høy varme,
pensle med marinaden underveis
og grill til ønsket kjernetemperatur.

Bland alle ingrediensene godt
sammen. Drypp over grillede
grønnsaker ved servering.

300 g Prior kyllingfilet
300 g Gilde indrefilet av svin
300 g Gilde mørbrad eller annen
biff av storfe
Marinade
Del kjøtt i biter og tre på spyd.
Grill på høy varme, pensle med
marinaden underveis og grill til
ønsket kjernetemperatur.
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TAMAGOYAKI

CHIJIMI

TAMAGOYAKI ER JAPANSK RULLET OMELETT. DEN SERVERES OFTEST SOM SIDERETT

CHIJIMI ER OPPRINNELIG EN

ELLER SOM FROKOST. DEN BLIR SMAKSATT MED SOYASAUS ELLER DASHI (KRAFT).

KOREANSK RETT. DETTE ER

OMELETTEN LAGES LAGVIS (DVS. DU FYLLER PÅ UNDERVEIS), RULLES SAMMEN

PANNEKAKER SOM TILSETTES

UNDER STEKING OG DELES TIL SLUTT I BITER.

ULIKE GRØNNSAKER, FOR
EKSEMPEL KIMCHI, I RØREN OG
SMAKSETTES MED DET MAN
ØNSKER. VED SIDEN AV

TAMAGOYAKI
OMELETT

SERVERES EN DIPSAUS
BASERT PÅ SOYASAUS.

CHIJIMI

4 små porsjoner

– heite pannekaker
med spinat og ost

4 stk Prior Egg
1 ss mirin
¼ ts salt
1 ts soyasaus
0,5 dl forvellet spinat, finhakket
1 ts olje til steking

4 porsjoner
300 g hvetemel
3 stk Prior Egg
1 ts salt
2 ss sesamolje
2 ss sesamfrø
5 dl vann
100 g shiratamako
(sweet rice flour)
200 g kimchi eller kinakål
150 g vårløk

Visp sammen egg, mirin, salt og soya.
Vend inn hakket spinat.
Varm opp en rektangulær
Tamagoyaki-panne eller en liten
non-stick omelett-panne på middels
varme. Ha i olje. Hell i et tynt lag av
eggeblandingen, løft og vri på pannen
slik at egget dekker hele bunnen. Når
egget har satt seg, men fortsatt har en
lett rennende overflate, skal den rulles
sammen fra den ene enden som en
rullekake. Skyv rullen til den ene
enden av pannen og hell i et
nytt lag eggeblanding.

DIPSAUS:
6 ss soyasaus
3 ss riseddik
2 ss sukker
2 ss sesamfrø
3 ts sesamolje
Ev. en god klype tørket chili

Når egget har satt seg, ruller du den
utenpå den andre rullen ved å rulle
sammen fra den enden der rullen ligger.
Gjenta med all eggeblandingen og til du
har en tykk omelettrull.

Ha hvetemel, egg, salt, sesamolje
og sesamfrø i en stor bolle.
Rør inn vann til en klumpfri røre.
Tilsett shiratamako og la
røren hvile i kjøleskapet,
gjerne et par timer.

Hvelv omelett-rullen over på et
serveringsfat og avkjøl i 3-4 minutter.
Del i skiver på ca. 1 cm brede.

Lag sausen:
Bland sammen soyasaus, eddik,
sukker, sesamfrø og sesamolje.
Tilsett litt tørket chili om du
ønsker en sterkere saus.

TIPS! Det er mye man kan ha i en
Tamagoyaki, f.eks. Benishoga (syltet
rød ingefær), Aonori (tørket, grønn
sjøtang), forskjellig kjøtt, reker, urter
og grønnsaker

Grovhakk kimchi og finsnitt vårløk.
Vend inn i røren og stek tykke,
store pannekaker i en varm
stekepanne med litt sesamolje.
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Stek i 2-3 minutter, eller til kanten
blir sprø. Snu pannekaken og stek
i 2 minutter til. Gjenta med resten av røren.
Del pannekakene i biter og server med dipsaus.
Smaker også godt sammen med tangsalat.
(Se oppskrift side 72).

Tips! Har du rester av kjøtt,
f.eks. svin eller kylling, kan du frese
et par ss i pannen før du heller i røren.
Det er også fint å blande inn andre
grønnsaker hvis du har rester.
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TEBASAKI

BANGBANGJI
ELLER BANG BANG CHICKEN

TEBASAKI ER FRITERTE KYLLINGVINGER MED SØT, STICKY SAUS. DEN LAGES

BANGBANGJI ER POSJERT KYLLING MED SESAMSAUS OVER. DEN SERVERES
OFTEST KALD SAMMEN MED FRISK AGURK SAMMEN MED ANDRE SMÅRETTER.

TRADISJONELT MED KYLLINGVINGER MED SPISS, MEN MAN KAN LAGE DEM MED BÅDE
VANLIGE VINGER OG VINGEKLUBBER HVIS MAN ØNSKER DET. SERVERES MED DIPSAUS.

DEN KAN OGSÅ SERVERES SAMMEN MED RIS SOM EN KOMPLETT RETT.

BANGBANGJI
– kyllingsalat med
sesamdressing
4 porsjoner
2 posjerte Prior kyllingfileter, revet i
biter (se framgangsmåte under)
6 vårløk
1 agurk
3 ts sesamfrø
3 ts peanøtter
Sesamdressing (se egen oppskrift)
POSJERT KYLLING:
2 stk Prior kyllingfileter
2 vårløk
5 cm ingefær
2-4 ss Chinese cooking wine
(Shaoxing wine)
salt

SESAMDRESSING:
1 ss sukker
1 ss soyasaus
1 ss Chingkiang eddik eller
Chinese black vinegar
3 ss Chinese sesame paste
1 ts Sichuanpepper
1 1 ss sesamolje
2 ss chiliolje
1 ts revet ingefær
Posjer kyllingen først. Kok opp vann
med grovt hakket vårløk, revet
ingefær, Chinese cooking wine og en
klype salt. Legg i kyllingen, kok opp og la
det småkoke i 5 minutter. Ta gryten vekk
fra platen og sett kjelen til side.
La kyllingen avkjøle seg noe i vannet.

Rist sesamfrø lett i en varm,
tørr stekepanne. Hakk peanøtter.
Del vårløk i biter på ca. 8 cm og snitt
i tynne staver. Del hele agurk i biter
på ca. 8 cm, del så i skiver på langs
og så i tynne staver. Legg agurk
og vårløk i iskaldt vann.
Lag sesamdressing ved å røre sammen
alle ingrediensene i en bolle.
Ta opp kyllingen fra væsken og slå løs
på den med et kjevle eller liknende slik
at fibrene løses opp. Riv kjøttet fra
hverandre i biter.
La agurk og vårløk renne av seg
og ha over i en salatbolle.
Fordel kyllingen utover, drypp over
dressing og dryss over ristede sesamfrø
samt knuste peanøtter.

TEBASAKI
4 porsjoner

8 stk Prior Kylling vingeklubber
3 ss tapiocamel
(eller potetmel/Maizena)
Vegetabilsk olje, gjerne peanøttolje,
til fritering
SAUS:
2 ss sukker
2 ss mirin
2 ss soyasaus
2 ss sake el. chinese cooking wine
2 ss riseddik
1 hvitløkfedd
1 ts revet ingefær
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Start med sausen:
Ha alle ingrediensene i en kjele og kok
opp. La den småkoke i 15-20 minutter, til
den er litt redusert. Den vil tykne noe
etter hvert som den avkjøler.
Sett til side.

Legg over på litt kjøkkenpapir slik at de
«slipper» litt overflødig olje.

Tørk kyllingvingeklubbene med litt
tørkepapir og ha dem i en plastpose
sammen med tapiocamelet. Rist godt på
posen slik at melet dekker alt godt.

Bland kylling og saus sammen i en bolle,
og server med en gang.

Bruk en kjele som tåler høy varme
og ha i vegetabilsk olje, et par cm opp i
kjelen. Varm opp til ca. 160 °C.
Ha i kyllingbitene og friter
i ca. 5 minutter, til lys gylne.
Bruk en stekepinsett eller klype
for å løfte dem ut.

Skru opp varmen til 180 °C og friter
dem igjen. La kyllingvingeklubbene
bli fine og brune.

TIPS!
Du kan vende inn sesamfrø,
bittelitt sesamolje og hakket persille
om ønskelig.
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AKACHŌCHIN

SAKEFLASKER

Disse røde lyktene er selve
symbolet på en Izakaya

(Disse er levert av NonDos)

SPISEPINNER
EDAMAMEBØNNER

GYOZA

se side 73

se side 62

TANGSALAT

En glad, japansk

IZAKAYA

LYKKEKATT

se side 73

som skal bringe lykke
og rikdom til eieren.

KUSHIYAKI /
YAKITORI

Gjenskap stemningen
du får på en skikkelig
japansk gastropub!

se side 64-65

SASHIMI

JAPANSK ØL

SYLTEDE EGG
se side 73

GOMA WAKAME
Sjøgress-salat
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1. TANGSALAT

– en enkel vri på tsukemono
4 små porsjoner
10 g (ca. 2 dl) tørket sjøtang til salat
1 agurk
1 ts sesamolje
2 ss riseddik
1 ss sukker
0,5 ts flaksalt
1 ss sesamfrø
Bløtlegg tangen i kaldt vann i noen
minutter og klem ut vannet. Del agurken
på langs skrap ut kjernen med skje og
del i skiver.
Visp sammen sesamolje, riseddik,
sukker, salt og sesamfrø, vend sammen
med agurk og tang. La trekke i minimum
15 minutter.
TIPS!
Ekte tsukemono er lett
fermentert. Gni agurkbitene med
litt salt. Masér godt inn og vend
med resten av ingrediensene.
Tilsett gjerne litt tørket chili.
Legg på press, dekk til og la stå
i kjøleskapet i minst 8 timer.

2. GOMA AE
400 g spinat
4 ss sesamfrø
4 ts sukker
1 ss sake
2 ss shoyu/soyasaus
1 ts mørk sesamolje

Rist sesamfrø lett i en varm, tørr panne
til gylne og mos i en morter til medium
fint. Tilsett sukker og mos videre.
Rør inn soya, sake og olje og vend
dressingen med spinaten.
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6 stk Prior Egg
2 dl vann
2 dl sake
1 dl soyasaus
1 dl mirin
1,5 dl sukker

3.

1 knivsodd rosa matfarge ev.
rødbetejuice, kan sløyfes
Stikk hull i eggene. Kok opp vann
og senk eggene forsiktig ned i det
kokende vannet og kok i 6 minutter.
Hell av vannet og skrell eggene under
rennende kaldt vann.
Legg eggene forsiktig ned i en bolle.
Bland sammen vann, sake, soyasaus,
mirin, sukker og matfarge godt sammen.
Hell laken over eggene og dekk til med
plastfolie. La eggene marinere i 12-24
timer. Hell av laken og server.

2.
4.

4. EDAMAME
MED SALT

1.

400 g frosne edamame-bønner i belg
1 ss smør
1-2 ts flaksalt
Kok opp en gryte med lettsaltet vann.
Ha i frosne edamame-bønner og kok til
møre, ca. 5 minutter. Hell av vannet
og vend inn smør. Ha over i en
serveringsskål og dryss over salt.
TIPS!
Server edamame med salt
som en del av et større Izakayamåltid, gjerne med sashimi, tangsalat
(wakamé), stekt eller marinert tofu,
tsukemono og goma ae.
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SOYAMARINERT

T

OFU

Forvell spinat raskt i lettsaltet vann,
maks 2 minutter. La renne av og legg i
iskaldt vann. Klem ut resten av vannet.
Grovkutt.

3. JAPANSKE
SYLTEDE EGG

LAT
A
S
S
ES
R
G
SJØ
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RAMEN
RAMEN ER EN SUPPE BESTÅENDE AV KRAFT, NUDLER OG FORSKJELLIGE TOPPINGER. SUPPEN KAN VARIERES

PRODUKTER I OPPSKRIFTER

I DET UENDELIGE, MEN KJENNERE VIL FORTELLE DEG AT HEMMELIGHETEN LIGGER I KRAFTEN.

RAMEN

med bacon og egg
4 porsjoner
200 g Gilde bacon av svinenakke
1 hvitløkfedd
1 ss finrevet ingefær
1 ss soyaolje
200 g sopp, gjerne shiitake,
østerssopp og aromasopp
8 dl Prior kyllingkraft
(eller misokraft)
ev. litt søt- og salt soyasaus
ev. litt tørket tang
4 stk. vårløk
200 g nudler
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4 stk. Prior egg
8 stk. reddiker
1 stk. chili
frisk koriander
ev. noriark
Stek baconskivene i en stor tykkbunnet
kjele til gylne. Legg til side.
Finhakk hvitløk og fres med revet ingefær
i olje i den samme kjelen slik at du
får med litt av baconfettet, ca. 30 sekunder.
Tilsett sopp i biter og fres videre
i 2 minutter.
Ha i kraft og finsnittet vårløk og kok opp.
Skrap godt i bunnen så du får med alt.
Bruker du misokraft og den blir for salt, kan
du justere med litt søt soya eller litt sukker.
Bruker du kyllingkraft kan du smake til

med søt og salt soya og ev. legge i litt tang
som koker med for å få mer umamismak.

VARENR.

EPD-NR.

MATR.NR.

PRODUKT

VEKT

FERSK/FRYS

375343

1580513

5000002243

Prior Kjøttdeig av kylling

3 x 2,0 kg

Fryst

461431

1241660

5000004577

Gilde Kjøttdeig av svin

5,0 kg

Fersk
Fersk

Når kraften har ønsket smak, tilsettes
nudlene. Kok til nudlene er akkurat møre,
ca. 5 minutter.

430341

638403

5000001429

Gilde Bacon skivet

1,8 kg

375335

1580455

5000001694

Prior Kyllingfilet ca 140-170g

5,0 kg

Fryst

428393

631432

5000005390

Gilde Svin indrefilet

0,75 kg

Fersk

Kok egg til ønsket konsistens, 3-5 minutter
for bløtkokt, 6-8 minutter for smilende
og 8-10 minutter for hardkokt. Skrell og del i to.
Eller bruk Prior kokte skrelte egg i lake.

428398

516799

5000005179

Gilde Svin indrefilet

0,75 kg

Fryst

435010

845214

5000005459

Gilde Storfe mørbrad

2,0 kg

Fersk

370101

238634

5000001095

Prior Egg M/L 8x30 stk

16,3 kg

Fersk

370592

4380424

5000004507

Prior Egg økologiske M/L/XL 8x30 stk

15,2 kg

Fersk

362751

4865002

5000001533

Prior Omelettmix Bag-in-box

5,0 kg

Fersk

393427

4669149

5000004141

Livèchekylling strimlet

2 x 2,5 kg

Fryst

375566

1582816

5000003365

Prior Kylling overvinger rå

5,0 kg

Fryst

375571

1582857

5000002099

Prior Kylling vingeklubber grillet ca 25-40g

5,0 kg

Fryst

430241

2546752

5000001370

Gilde Bacon av svinenakke skivet

1,8 kg

Fersk

Server ramen rykende varm med egg,
stekt bacon, finskivet reddik, hakket chili
og frisk koriander.
Ramen kan også lages med for eksempel
kylling, kalkun, svinenakke eller oksehale.
Ønsker du en kjøttfri variant, kan denne
lages uten bacon eller annet kjøtt.
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Erkenorsk spekeskinke
av ypperste kvalitet

EGG BENEDICT PÅ SVELE

Med Tronfjell spekeskinke og asparges
4 porsjoner
4 posjerte egg
4 sveler
150 g spinat
1 ss smør
100 g mini-asparges
400 g Tronfjell spekeskinke
friske spirer til servering

Posjer egg i lettkokende
saltet vann tilsatt litt eddik,
ca. 3-4 minutter. Løft ut og
skyll raskt i kaldt vann.
Fres spinat i en varm
panne med smør til den
faller sammen. Kok asparges
raskt i lettsaltet vann og
skyll i kaldt vann.
Fordel spinat, asparges
og spekeskinke på sveler og topp
med posjert egg og spirer.
Server med hollandaisesaus.

VELHENGT

Inspirert av vikingenes tradisjoner og
solide håndverk for fremstilling av spekeskinke
– langtidsmodna på datidens Tunnusetr (Tynset)

Sveler
2 egg
125 g sukker
60 g smør
5 dl kulturmelk
375 g hvetemel
2 ts natron

Pisk egg og sukker til eggedosis.
Smelt smør og rør inn med
kulturmelk. Vend inn hvetemel og
natron til en klumpfri røre.
La svelle i 15 minutter.
Stek små sveler i en varm panne med
smør til gylne på begge sider.
Hollandaisesaus
2 eggeplommer
75 g klarnet smør
1 ss sitronsaft
0,5 ts salt
Pisk eggeplommer i en bolle
av glass eller metall.
Tilsett sitronsaft og salt.
Sett bollen over vannbad
og spe inn smøret mens det piskes.
Visp til du har en tykk saus
og alt smøret er i.
Smak til med salt og pepper.
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