
Kremet laksegryte 

Porsjoner 30                                                                                                      
Tidsforbruk 45-50 minutter

Ingredienser
4 kg laksefilet
6 stk purreløk ( hvite delen) 
300 g smør 
3 fedd hvitløk

Fremgangsmåte
Rens fisken og skjær i ca. 4 cm tykke skiver. 
Dryss salt på skivene. Vask og finhakk purreløk, 
hvitløk og kepaløk. Smelt smør i en stor 
kasserolle. La løk, purreløk og hvitløk surre 
i smør. Tilsett kraft, fløte og crème fraîche. 
Kok sausen i 10-15 min. Smak til med salt og 
pepper. Kan jevnes med maizena om en tykkere 
konsistens er ønskelig. Svi av fiskestykkene og 
legg dem på brett og stek dem ferdig i ovn.
Kok pasta. Legg den kokte pastaen i en stor 
serveringsform. Hell over sausen og legg de 
stekte fiskestykkene på toppen. Server gjerne 
med brød til.

Søt, salt og smakfull
inspirasjon med
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Søtpotet og gulrotsuppe

Porsjoner 30                                                                                        
Tidsforbruk 20 minutter

Ingredienser
3.5 kg søtpotet
1.5 kg gulrot
3-4 hvitløksfedd
60 g ingefær
5 liter kyllingkraft
Limesaft
1 liter Q-Kremfløte
4 dl kokosmelk
3 dl Q- Crème Fraîche 
Litt olivenolje
Litt fersk koriander

Fremgangsmåte
Skrell søtpotet og gulrot i småbiter. Hakk 
ingefær og hvitløk. Fres søtpotet og gulrot. 
Tilsett ingefær og hvitløk. Hell i kyllingkraft, 
kokosmelk og Q-Kremfløte.
Kok til alt er mørt. Kjør suppen med en 
stavmikser.
Smak til med lime, salt og pepper. Server 
suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

Q® Planti®

Vi i Q® lytter til forbrukerne. Derfor har 
vi lansert Q® Planti®, et helt nytt og 
forbrukerdrevet plantebasert alternativ 
til yoghurt. Nyheten kommer i de tre 
smaksvariantene Mango & Pasjon, Vanilje og 
Naturell.
 
Q® Planti® passer godt for deg som elsker 
smaken av og den silkemyke konsistensen til 
yoghurt. Mango & Pasjon og Vanilje er mettende 
mellommåltider, mens kokestabile Q® Planti® 
Naturell gjerne kan nytes til frokost og lunsj, 
eller som base i varmmat og desserter. 
 
På de neste sidene finner du lekre desserter, 
herlige supper, deilige dipper og friske 
smoothies – alle med Q® Planti® Naturell eller 
Vanilje som base. Vi håper du lar deg inspirere!

Hilsen oss i Kavli / Q-Meieriene Foodservice
 
 

Frokostgrøt med granola
Tidsbruk: 20 minutter + i kjøleskap over natten
Porsjoner: 20

ingredienser
6 beger Q® Planti® Naturell
600 g havregryn
8 ts chiafrø
2 liter vann
500 g oppkuttet frukt eller bær
1 ss kanel
1 ts salt
Litt agavesirup

Fremgangsmåte
Hell havregryn, chiafrø, frukt eller bær og 
Q® Planti® Naturell i en bolle. Rør godt sammen. 
Smak til med kanel, sirup og litt salt. La grøten stå 
kaldt over natten.

Topping
Kiwi, Granola, Jordbær
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stavmikser.
Smak til med lime, salt og pepper. Server 
suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

Frisk chiapudding 
med frukt og bær
Tidsbruk: 10 minutter pluss  kjøling
Porsjoner: 20

ingredienser
5 beger Q® Planti® Naturell
4 liter soya-/mandel- eller rismelk
600 g chiafrø
500 g tørket frukt
2 dl lønnesirup

Fremgangsmåte
Hell melken i en liten bolle.
Ha i chiafrø og tørket frukt.
Rør godt.
Dekk til med plastfolie.
Sett glasset i kjøleskapet i minst 3 timer og 
helst over natten.
Bland i Q® Planti® Naturell.
Server med litt Q® Planti® Naturell og bær
på toppen.

TIPS
Variere gjerne med ulike frukttyper og bær. 
Med litt hakket, mørk sjokolade på toppen får du 
enkelt en dessert-variant.

Foto: Nettmagasinet Camilla Pihl



Kremet laksegryte 

Porsjoner 30                                                                                                      
Tidsforbruk 45-50 minutter

Ingredienser
4 kg laksefilet
6 stk purreløk ( hvite delen) 
300 g smør 
3 fedd hvitløk

Fremgangsmåte
Rens fisken og skjær i ca. 4 cm tykke skiver. 
Dryss salt på skivene. Vask og finhakk purreløk, 
hvitløk og kepaløk. Smelt smør i en stor 
kasserolle. La løk, purreløk og hvitløk surre 
i smør. Tilsett kraft, fløte og crème fraîche. 
Kok sausen i 10-15 min. Smak til med salt og 
pepper. Kan jevnes med maizena om en tykkere 
konsistens er ønskelig. Svi av fiskestykkene og 
legg dem på brett og stek dem ferdig i ovn.
Kok pasta. Legg den kokte pastaen i en stor 
serveringsform. Hell over sausen og legg de 
stekte fiskestykkene på toppen. Server gjerne 
med brød til.

Søtpotet og gulrotsuppe

Porsjoner 30                                                                                        
Tidsforbruk 20 minutter

Ingredienser
3.5 kg søtpotet
1.5 kg gulrot
3-4 hvitløksfedd
60 g ingefær
5 liter kyllingkraft
Limesaft
1 liter Q-Kremfløte
4 dl kokosmelk
3 dl Q- Crème Fraîche 
Litt olivenolje
Litt fersk koriander

Fremgangsmåte
Skrell søtpotet og gulrot i småbiter. Hakk 
ingefær og hvitløk. Fres søtpotet og gulrot. 
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stavmikser.
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suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.Grønn smoothie bowl
Tidsbruk: 10 minutter
Porsjoner: 20

ingredienser
4 beger Q® Planti® Naturell
2 liter Q® Eplejuice 
1200 g grønn smoothieblanding
4 never spinat
8 stk frosne bananer

Fremgangsmåte
Bland alt sammen i en blender. 
Serveres straks i høye glass. 

Toppingtips
Blåbær, bringebær, chiafrø, hjemmelaget müsli
Physalis («ananaskirsebær»), dragefrukt.

BLÅBÆR bowl
Tidsbruk: 15 minutter
Porsjoner: 20

ingredienser
5 beger Q® Planti® Naturell
7 frosne bananer
5 pk frosne bær
300 - 400 g lønnesirup
1,7 liter vann eller eplejuice

Fremgangsmåte
Kjør Q® Planti® Naturell, banan, bær, juice/vann 
og lønnesirup til en jevn og fin smoothie.
Fordel smoothien i dype boller.

Toppingtips
Blåbær, Kokosmasse, Bringebær, Gresskarfrø, 
Jordbær, Valnøtter, Chiafrø, Hjemmelaget müsli.
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Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

Gulrot- og kokossuppe
Tidsbruk: 35 minutter
Porsjoner: 20

ingredienser
5 beger Q® Planti® Naturell
2500 g gulrøtter
10 cm frisk raspet ingefær
3,5 liter grønnsaksbuljong
8 ss kokosmasse
4 ss hakket rød chili
Litt limesaft
Salt og pepper

Fremgangsmåte
Skjær gulrøttene i biter.
Varm opp litt olje og fres gulrøttene.
Tilsett raspet ingefær, hakket chili, kokosmasse 
og grønnsaksbuljong.
Kjør suppen glatt med en stavmikser.
Tilsett Q® Planti® Naturell.

tips
Topp suppen med ferske urter og solsikkekjerner.
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Thai kokossuppe
Tidsbruk: 15 minutter
Porsjoner: 20

ingredienser
4 beger Q® Planti® Naturell (1 beger brukes 
til topping) 
5 bokser kokosmelk
1.5 kg kuttede grønnsaker (rød paprika, 
champignon, søtpotet og vårløk)
3 liter grønnsaksbuljong
5 ss thai chilipasta (rød)
Litt soyasaus
Litt salt

Fremgangsmåte
Kok opp kokosmelk med grønnsaksbuljong.
Tilsett oppkuttede grønnsaker og chilipasta og 
kok i 15 minutter.
Smak til med soyasaus og salt.
Bland i Q® Planti® Naturell til slutt og rør forsiktig.

tips
Topp suppen med en dæsj Q® Planti® Naturell, 
fersk koriander og en limeskive.
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søtpotet.

Nordisk Tzatziki
Porsjoner: 20                                                                              
Tidsbruk: 15 minutter

ingredienser
6 beger Q® Planti® Naturell
3 stk agurk, raspet 
1 liten bunt vårløk, finhakket
3 epler i terninger
Saften fra en halv sitron
5 ss hakket mynte
5 ss hakket dill
5 fedd presset hvitløk
Salt og pepper

Fremgangsmåte
Del agurken i to på langs. 
Skrap ut frøene i midten. Riv resten av agurken på 
et grovt rivjern og ha det i en sil. 
Ha over 1/2 ts salt. 
Rør rundt og la stå på benken til mesteparten av 
vannet har rent av. 
Bland sammen alle ingredienser, unntatt salt, 
pepper og sitron.
Smak til med sitron, salt og pepper.

tips
Pynt med agurk i biter eller strimler.
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hakket
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Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.Ananassalsa
Porsjoner: 20                                                                              
Tidsbruk: 20 minutter

ingredienser
5 beger Q® Planti® Naturell
1 kg ananas i terninger
250 g rødløk i terninger
2 stk finhakket rød chili
Saften fra 2 lime
Skallet fra 1 lime
1 bunt grovhakket koriander
2 ts salt

Fremgangsmåte
Kutt ananas og rødløk i små terninger. Hakk chili 
og en stor neve med koriander. Ha de kuttede 
grønnsakene over i en skål og bland godt 
sammen med Q® Planti® Naturell, limesaften og 
limeskall. Smak til med salt. 

Frisk avocadoDIPP
Porsjoner: 20                                          
Tidsbruk: 15 minutter

ingredienser
3 beger Q® Planti® Naturell 
10 - 12 moste avocadoer
2 stk rød hakket chili
1 bunt hakket vårløk
1 bunt hakket koriander
Saften fra 2 lime 
Salt og pepper

Fremgangsmåte
Bland alle ingrediensene godt sammen i en skål. 
Smak til med salt og pepper. Server dippen med 
tortillachips eller til tacoen. 
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Rens fisken og skjær i ca. 4 cm tykke skiver. 
Dryss salt på skivene. Vask og finhakk purreløk, 
hvitløk og kepaløk. Smelt smør i en stor 
kasserolle. La løk, purreløk og hvitløk surre 
i smør. Tilsett kraft, fløte og crème fraîche. 
Kok sausen i 10-15 min. Smak til med salt og 
pepper. Kan jevnes med maizena om en tykkere 
konsistens er ønskelig. Svi av fiskestykkene og 
legg dem på brett og stek dem ferdig i ovn.
Kok pasta. Legg den kokte pastaen i en stor 
serveringsform. Hell over sausen og legg de 
stekte fiskestykkene på toppen. Server gjerne 
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Porsjoner 30                                                                                        
Tidsforbruk 20 minutter

Ingredienser
3.5 kg søtpotet
1.5 kg gulrot
3-4 hvitløksfedd
60 g ingefær
5 liter kyllingkraft
Limesaft
1 liter Q-Kremfløte
4 dl kokosmelk
3 dl Q- Crème Fraîche 
Litt olivenolje
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Fremgangsmåte
Skrell søtpotet og gulrot i småbiter. Hakk 
ingefær og hvitløk. Fres søtpotet og gulrot. 
Tilsett ingefær og hvitløk. Hell i kyllingkraft, 
kokosmelk og Q-Kremfløte.
Kok til alt er mørt. Kjør suppen med en 
stavmikser.
Smak til med lime, salt og pepper. Server 
suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

Vafler uten egg
Porsjoner: 20-25 vafler                                      
Tidsbruk: 20 minutter

ingredienser
1 beger Q® Planti® Naturell
8 dl vann
160 g sukker
3 dl olje
4 ts bakepulver
1 ss vaniljesukker
680 g hvetemel

Fremgangsmåte
Bland sammen olje, Q® Planti® og vann i en bolle.
Pisk inn sukker og hvetemel.
La røren svelle i 15 minutter.
Stek vaflene i vaffeljernet.
Serveres med Q® Planti® Naturell og friske bær.

Luftige pannekaker
Tidsbruk: 20 minutter
Porsjoner: 15                                                                           

ingredienser
1 beger Q® Planti® Naturell
600 g hvetemel
150 g fullkorn hvetemel
3 ts bakepulver
6 ss lønnesirup
2 ts salt
1 liter vann
Litt vaniljesukker
Skallet fra en sitron
1 dl olje

Fremgangsmåte
Bland alt det tørre i en stor bolle.
Visp inn vann og lønnesirup.
Stek pannekakene i olje.
Hold av litt av begeret med Q® Planti® til servering.
Serveres med Q® Planti® Naturell og friske bær.
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Tidsforbruk 45-50 minutter

Ingredienser
4 kg laksefilet
6 stk purreløk ( hvite delen) 
300 g smør 
3 fedd hvitløk

Fremgangsmåte
Rens fisken og skjær i ca. 4 cm tykke skiver. 
Dryss salt på skivene. Vask og finhakk purreløk, 
hvitløk og kepaløk. Smelt smør i en stor 
kasserolle. La løk, purreløk og hvitløk surre 
i smør. Tilsett kraft, fløte og crème fraîche. 
Kok sausen i 10-15 min. Smak til med salt og 
pepper. Kan jevnes med maizena om en tykkere 
konsistens er ønskelig. Svi av fiskestykkene og 
legg dem på brett og stek dem ferdig i ovn.
Kok pasta. Legg den kokte pastaen i en stor 
serveringsform. Hell over sausen og legg de 
stekte fiskestykkene på toppen. Server gjerne 
med brød til.

Søtpotet og gulrotsuppe

Porsjoner 30                                                                                        
Tidsforbruk 20 minutter

Ingredienser
3.5 kg søtpotet
1.5 kg gulrot
3-4 hvitløksfedd
60 g ingefær
5 liter kyllingkraft
Limesaft
1 liter Q-Kremfløte
4 dl kokosmelk
3 dl Q- Crème Fraîche 
Litt olivenolje
Litt fersk koriander

Fremgangsmåte
Skrell søtpotet og gulrot i småbiter. Hakk 
ingefær og hvitløk. Fres søtpotet og gulrot. 
Tilsett ingefær og hvitløk. Hell i kyllingkraft, 
kokosmelk og Q-Kremfløte.
Kok til alt er mørt. Kjør suppen med en 
stavmikser.
Smak til med lime, salt og pepper. Server 
suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

sjokoladeyoghurt
Porsjoner: 20                                                                                                   
Tidsbruk: 10 minutter

ingredienser
8 beger Q® Planti® Naturell (350 g)
10 ss kakaopulver
10 ss agavesirup
Litt røde bær, nøtter eller knuste kjeks
til topping

Fremgangsmåte
Bland alle ingrediensene sammen i bolle.
Serveres umiddelbart i skåler sammen med 
ønsket topping av bær, nøtter eller kjeks.

tips
Bland alle ingrediensene sammen i bolle. 
Serveres umiddelbart i skåler sammen med 
ønsket topping av bær, nøtter eller kjeks.



Søtpotet og gulrotsuppe

Porsjoner 30                                                                                        
Tidsforbruk 20 minutter

Ingredienser
3.5 kg søtpotet
1.5 kg gulrot
3-4 hvitløksfedd
60 g ingefær
5 liter kyllingkraft
Limesaft
1 liter Q-Kremfløte
4 dl kokosmelk
3 dl Q- Crème Fraîche 
Litt olivenolje
Litt fersk koriander

Fremgangsmåte
Skrell søtpotet og gulrot i småbiter. Hakk 
ingefær og hvitløk. Fres søtpotet og gulrot. 
Tilsett ingefær og hvitløk. Hell i kyllingkraft, 
kokosmelk og Q-Kremfløte.
Kok til alt er mørt. Kjør suppen med en 
stavmikser.
Smak til med lime, salt og pepper. Server 
suppen med en stor skje Q- Crème Fraîche og 
hakket
fersk koriander.

Tips: Serveres gjerne med stekte terninger av 
søtpotet.

Kavli/Q-Meieriene 
Foodservice

Frode Kjerpeseth, KAM/Markedssjef 
Tlf.: 900 37 029

E-post: frode.kjerpeseth@kavli.no

Tore Gilje Jacobsen, KAM
Tlf.: 988 94 436

E-post: tore.jacobsen@kavli.no 

Del med gledeDel med glede
Siden vi eies av Kavlifondet, deler vi ut hele 
overskuddet vårt til gode formål. Det har vi 

gjort siden 1962. Alt sammen.

Nå deler vi ut over 100 millioner kroner i året. 
Det er en historie verdt å dele.

Men ingenting av dette er mulig uten deg. 

Hver gang du handler noe fra Kavli er du også en 
del av det. Det du gjør hver dag, er med på å gi 

noen andre en bedre hverdag.


