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Et miljøsmart 
oppskrifthefte 

!
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Ni gode 
matvettregler 

!
1. Legg ikke ut på handletur uten handleliste. Før du handler mat, bør du 

 planlegge hva du skal kjøpe. 

2. Gå ikke på handletur på tom mage. Når du er sulten handler du  
 ofte mer mat enn du trenger. 

3. Hold orden i kjøleskap og skap. Gi matvarene faste plasser, så   
 holder du oversikt over hva du har til enhver tid. 

4. Vis respekt for hygiene og temperatur. Vær nøye med hygienen på  
 kjøkkenet. Avkjøl restemat og oppbevar den i tette bokser.    
 Kjøleskapet bør være 4° eller lavere. Kjøtt og fisk bør ligge nederst  
 der det er kaldest. 

5. Vær rustet til å utnytte matrestene i nye retter. Ha alltid nødvendige  
 basisvarer som mel, egg og pasta tilgjengelig. 

6. Lytt til erfarne restebrukere. Det finnes mange, gode    
 resteoppskrifter på www.matvett.no. 

7. Bruk syn, lukt og smak for å sjekke om maten er holdbar. Mat som er  
 merket ”best før” kan vanligvis spises etter angitt dato. 

8. Spar på restene og frys dem ned om nødvendig. 

9. Frys ned matvarer i tide og i passe store porsjoner. Det er ingen  
 skam å tine opp bare det du trenger. 

Matvettreglene er laget av Framtiden i våre hender, i samarbeid med  
 Coop. 

!
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Johanne presenterer: 

SATAYSAUS 

Har du mye peanøtter som du ikke 
vet hva du skal bruke til, er det bare 
å finne frem kjøkkenmaskinen og 
male det opp til peanøttsmør: 
4 dl peanøtter 
1-2 ss olje uten smak (for eksempel 
rapsolje) 

Bruk peanøttsmøret ditt som base 
til sataysaus og server sammen med 
stekte kyllingspyd, svinekjøtt eller 
asiatisk mat. 

!

Ingredienser: 

2 ss peanøttsmør 
1 ss olje (f. eks. soya, raps eller 
solsikke)  
1 ss brunt sukker 
1 ss rød currypasta (f. eks. sambal 
oelek)  
1 ss sitron- eller limesaft  
2 dl kokosmelk 

Slik gjør du: 

Varm oljen i en liten gryte. Tilsett 
currypasta å la det frese i et par 
minutter før du tilsetter resten av 
ingrediensene. Gi det hele et  
oppkok før du skrur ned varmen og 
lar det trekke i 5 min. Sånn - der har 
du din egen sataysaus. 
 
Kilde: Restekjærlighet, Den store 
restematkokeboken, Sara Heilmann og 
Klaus Døscher 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«Spis mer økologisk! Det er dyrket 
uten kunstgjødsel og sprøytemidler. 

Bonden bruker vekstskifte og naturlige måter for 
å ta knekken på skadedyr og ugress.  Sunt, 

miljøvennlig og godt.»
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!
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Eiril presenterer: 

ERTESUPPE MED PINNEKJØTT RESTER 
!
1/2 pakke (ca 250 gram) tørkede 
gule erter. Legges i vann over 
natten.  
5-6 serveringsstykker pinnekjøtt. 
Plukket ren for bein og mesteparten 
av fettet. 
2 små gule løk  
2-3 gulerøtter 
1-2 persillerøtter eller 1/2 

!

!
sellerirot 
ca 1,5 liter vann 
2-3 ss frisk finhakket timian 
2-3 laurbærblad 
2 ts grovmalt pepper 

Alt i en gryte og kok i vei en 
halvtimes tid. Bon apetit! 
 
Kilde: MatPrat.no og http://
restemat.blogspot.no 

!
!
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Ela presenterer: 

FYLTE PAPRIKA 

Ikke la deg skremme av 
ingredienslisten. Dette er en 
forenklet versjon  som er 
overraskende lett å lage. Denne 
retten er fin til  paprikaer som  
begynner å bli litt skrukkete og 
kanskje resten av kjøttdeigen fra i 
går. Serverer 10 til forrett/siderett, 
5-7 til hovedrett. 
 
Du trenger: 
En stor flat kjele eller sautepanne  

10 mellomstore paprika, ulike farger 

 
Til fyllet: 

1 kopp ris 
1/2 kg kjøttdeig – det kan være 
lammekjøttdeig, oksekjøttdeig eller 
blanding  
2 fedd hvitløk, presset 
1 teskje spisskummen 
1 teskje allehånde 
litt kanel 
1/2 kopp finhakket persille 
pinekjerner 
1 teskjeer salt 
1/2 teskje grov sort pepper 
 

!
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Til sausen: 

2 ss olivenolje 
1 løk, finhakket 
2 fedd hvitløk, presset  
1 spiseskje paprika  
2 boks hakkede tomater (anbefaler 
«Mutti»)  
3-4 spiseskjeer granateple-sirup 
(kan sløyfes)  
1 spiseskje rørsukker eller honning  
saft fra 1⁄2 sitron 
salt (etter smak)  
sort pepper 
2 kopper vann (evt tilsett mer etter 
behov) 

1. Bland sammen risen, krydder, 
pinekjerner og kjøttdeig. 

2. Kapp av toppene av paprikaene. 
Fjern frøene. Du kan enten ta vare 
på toppene og plassere de på de 
ferdigfylte  paprikaene før du 
begynner å kokke, eller hakke de 
og frese med løk som en del av 
sausen. 
 
3. Fyll paprikaene i blandingen av 
kjøtt og ris. Fyll kun til 2/3, ettersom 
risen sveller opp. 
 
4. Vi lager sausen: 
Varm en stor sautepanne. Fres løk i 

litt olivenolje, til løken er blank og 
myk. Tilsett hvitløk, og fres i noen 
sekunder til. Tilsett tomater, 
granateple-sirup, sitron, sukker, 
pepper og salt. La sausen koke i 2-3 
minutter. Korriger smaken etter 
behov. 
 
5. Plasser de fylte paprikaene 
forsiktig i sauskasserollen, tett i tett. 
Dryss over med sausen. La det hele 
småkoke under lokk i ca en time. 
Tilsett litt vann etter behov. Sausen 
skal nå opp til ca 1/2 av paprika-
høyden i starten. Sjekk innimellom 
at vannet ikke er kokt opp. 

Kilde: Stort sett en familieoppskrift. 
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«Denne retten bruker 
mindre energi i matlagingen 

ved at alt samles i ett.  
Du får mindre oppvask, og 

benytter ingen 
tilsetningsstoffer.»
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Ela presenterer: 

«ORANSJE SUPPE»: LINSE-, 
GULERØTTER- OG 
SØTPOTETSUPPE 

Ingredienser: 

1 stk persillerot eller 1/2 sellerirot  
3-4 gulerøtter i terninger 
2 fedd hvitløk 
1 mellomstor løk i terninger 
1 søtpotet i terninger 
1 kopp røde (oransje) linser 
ca. 1/3 teskje grovmalt sortpepper 
ca 1 teskje salt (etter smak) 
7 kopper vann 

 
Til servering: 
!
Finhakkete dill eller gressløk 
Hjemlagete krutonger 

Skyll godt linsene i vann. 
Sett alle ingrediensene i en 
kasserolle og kok opp. Fjern evt 
skum som kommer opp på 
overflaten. 
La suppen småkoke i ca 20 minutter 
eller til alle ingredienser er møre. 
Bruk stavmikser dersom du ønsker 
en jevn konsistens. 
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HJEMLAGETE KRUTONGER 

Kan brukes til suppe og salater 
 
Ingredienser: 
Brødskiver (bruk gjerne brødrester) 
Smør eller litt olivenolje (ca 1 teskje 
pr skive) Hvitløk 

Varm ovnen til 225 grader (210 
dersom du bruker varmluft) Sett de 
påsmurte brødskivene på rist i 
ovnen. Stek i 10-15 minutter, til 
brødskivene er gyldne. For 
hvitløksmak, skrap et hvitløkfedd på 
de ristede brødskivene Skjær  i 
terninger 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Hanna og Amanda anbefaler: 
 
PIZZA 

Pizzabunn:  

225 g hvetemel 1⁄2 ts salt 
2 ts tørrgjær  
1 ss matolje 
1 3⁄4 dl varmt vann 
2 ss hvetemel til utkjevling 
 
!

 
Fyll: 
 
Tomatsaus og hvitost 
Restemat som for eksempel pølse, 
bacon, skinke og kjøttboller. Man 
kan også bruke paprika, 
sjampinjong, løk og tomat.  
Stekes i ovnen i 15-20 minutter på 
ca 220 grader. 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Magnus presenterer: 

RESTEPITA 

Først åpner du opp et pitabrød. 
Varm opp rester av f.eks. kylling og 
grønsaker. Fyll pitabrødet med 
restene. Hell på litt rester av saus 
eller dressing  

Bon appetitt ! 
!

 
 
 
 
 
!

RESTELAPSKAUS 

Først lager du brun saus: 
3-4 dl kjøttbuljong 
1,5 til 2 ss hvetemel 
1 dl vann 
1/4 ts salt 
1 kryddermål pepper  
1 fedd Hvitløk 
1 ts urtekrydder (provencekrydder) 

Skjær opp kjøtt- eller pølserester i 
småbiter og tilsett det i brunsausen 
Skjær opp rester av kokte grønsaker 
og poteter tilsett det i brunsausen 
La alt koke opp mens du rører. 
Serveres med flatbrød. Bon 
appetitt!  

!
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Restemat er god mat, men 
husk på at restematen ikke 

bør ligger mer enn 3 dager i 
kjøleskapet. Husk også på rydd 
maten vekk fra benken med en 
gang den er blitt kald. Hvis du 
ikke skal spise maten med en 

gang, kan den fryses ned i passe 
store posjoner. Husk at maten 
kan være god selv om maten 
har gått ut på dato. Lukt før 

du kaster! 
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Victor presenterer: 

ØKOLOGISK SJOKOLADE 

Ingredienser: 

100 g kakaomasse 
50 g kakaosmør 
40 g SøtningsMIX, agavesirup el. 
annen søtning 
1 ts vaniljepulver 

Fremgangsmåte: 

Smelt kakaomassen og 
kakaosmøret skånsomt i vannbad 
og bland i søtningsmidler og 
vaniljepulver. Visp alt godt sammen, 
hell blandingen i konfektformer 
eller i et tynt lag i bunnen av en 
plastboks og sett den i kjøleskapet 
til den har stivnet (eller i fryseren for 
å korte ventetiden). I kjøleskap vil 

sjokoladen stivne på ca. 30 min. I 
fryser, ca. 15-20 min.  

De fleste av oppskriftene våre er 
basert på denne basisoppskriften 
med to deler kakaomasse, 1 del 
kakaosmør, vaniljepulver + 
søtningsmidler. Dette kan være et 
bra sted å begynne for deretter å 
prøve seg frem med ulike 
søtningsmidler og 
tilleggsingredienser etter ønske og 
smak. 

Husk å alltid oppbevare den ferdige 
sjokoladen i kjøleskap. Blir  
sjokoladen stående for lenge 
fremme i romtemperatur vil den bli 
myk og klebrig. Husk derfor å sette 
den inn i kjøleskap igjen før den blir 
alt for myk, så holder den seg bedre 
og lengre. 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«Økologisk sjokolade er bedre enn 
vanlig sjokolade fordi det ikke har sukker i 
seg. Det er vanligvis laget av økologiske 

produkter, men blir dessverre laget av ikke 
økologiske produkter også. 

Du kan finne alle ingrediensene på Coop 
Mega, unntatt en (søtningsmix).»
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!
Una presenterer: 

GULT ER KULT 

1⁄2 stor mango 
2 små epler 
125 g agurk 

Sånn gjør man: Kjør alle 
ingrediensene i en juicemaskin, 
deretter i hurtigmikseren sammen 
med et par isterninger, og du får en 
fruktig slush. Mengde: 2dl  !
BRINGEBÆRSNURR  

100 g friske bringebær 
100 g naturell yoghurt 
1 dl soyamelk 

Sånn gjør man: kjør bringebær, 
naturell youghurt og soyamelk 
sammen i en hurtigmikser til en 
glatt masse. Hell smoothien i glass, 
ha 1ts naturell youghurt og rør 
rundt i en spiral til pynt. 
Mengde: 3dl. 

!
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«Miljøvennlig mat er 
mat som ikke har reist hele 

jorden rundt med fly eller båt.  
Miljøvennlig mat er mat uten 

sprøytestoffer.  
Miljøvennlig mat er mat som 

kommer fra dyrene som har hatt 
det fint og ikke helt dårlig.»
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Eiril presenterer: 

SMULDREPAI 

200 g hvetemel 
200 g smør 
200 g sukker  
3 dl bringebær 
3 dl blåbær 

Fordel bærene i ildfaste 
porsjonsformer. 

Smuldre sammen mel, smør og 
sukker. Fordel dette over bærene. 
Stek på grill med lokk eller i 
stekeovnen på 200 °C til skorpen er 
sprø og gyllen. 
  
Server lunken. Krem, pisket rømme 
med vaniljesukker, eller iskrem er 
godt til. 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Ela presenterer: 

BRØDSMULER/BRØDRASP 

Brødrasp er en perfekt måte å 
bruke brødrester på!  
Alt du trenger å gjøre er å samle 
tørre brødrester, og knuse de til 
brødsmuler. Dette gjør du lettest 
ved bruk av foodprosessor. 

Brødsmuler brukes i mange ulike 
oppskrifter, både i middagsretter 
som for eksempel hjemmelagete 

fiskepinner, schnitzel og 
fiskegrateng og i deilige desserter 
som tilslørte bondepiker. 

TILSLØRTE BONDEPIKER 

4-5 epler 
6 ss sukker 
1/2 dl vann 
2 ss smør 
6 ss brødrasp 
ca 1 ts malt kanel  
3 dl kremfløte 
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1) Skrell og skjær epler i terninger, 
ta bort kjernehuset. 

2) Ha terningene i en kasserolle 
sammen med fire spiseskjeer av 
sukkeret og alt vannet. Kok til 
eplene er møre og begynner å 
mose seg. Avkjøl. Man kan også 
kjøpe ferdig eplemos. Da skal 1, 5 
dl mos brukes til denne oppskriften. 
3) Smelt smør og resten av sukkeret 

sammen i en stekepanne. Tilsett 
brødrasp og fres godt. Krydre med 
kanel og avkjøl. 
 
4) Pisk fløten luftig. 
 
5) Anrett eple, krem og brødraspen 
lagvis i skåler eller glass og server 
umiddelbart. 

Kilde: Matprat.no  !
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«Når man kaster mat, 
så kaster man penger i søpla. 

Tenk på de som sulter i andre land. 
Ikke kast mat andre trenger. 

Restemat smaker ofte enda bedre 
dagen etter den ble laget.»
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Johanne presenterer: 

RABARBRAPAI MED VANILJESAUS 

Vi byr på en enkel og rasende god 
rabarbrapai. Den passer like godt til 
dessert som til kaffekosen. Det er 
veldig godt når syren i rabarbraen 
får møte det søte element! 

Ingredienser til ingen porsjoner: 
3 dl sukker 
1,5 ts malt kanel 
3 ss potetmel 
700 g rabarbra 

Smuldre-topping 
50 gsmør 
50 g mandelflak  
50 g hvetemel 
50 g sukker 

1) Lag smuldreblandingen først. 
Bland mel og sukker i en bolle og 
smuldre smøret i blanding. Tilsett 
mandel flak og bland godt til en 
jevn smuldrete masse. 

2) Skjær topp og bunn av 
rabarbrastilkene og skrell dem om 
nødvendig. Kutt dem 2 cm biter. 
 
3) Bland sukker, potetmel og kanel 
og ved dette i rabarbraen. Ha alt i 
en smurt, ildfast form. 

4) Dryss over smuldre -toppingen 
og stek paien i ovnen på 190 
grader i ca 30 minutter. 

5) Server rabarbrapaien lun med 
hjemmelaget vaniljesaus til. 
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Hanna og Amanda presenterer: 

BANANMUFFINS 

Oppskrift til ca 24 stk: 
 
400g hvetemel 
50g lettkokte havregryn 
2 ts bakepulver 
2 egg 
100g smeltet smør 
2 dl melk 
2 modne bananer, most 

Stekes i ovnen i 12-18 minutter på 
ca 200 grader 

Glasur: 
 
Lag vanlig melisglasur og ta gjerne i 
litt konditorfarge med nonstop eller 
noe annet godteri du har liggende 
på toppen. Dette blir godt! 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INNTEKTENE FRA DETTE HEFTET 

Pengene fra salget av 
oppskriftsheftet går til planting av 
trær i Togo. Flesteparten av 
innbyggerne i Togo (80-90%) lager 
maten sin på åpen ild fra enten ved 
eller trekull. Produksjonen av trekull 
er veldig forurensende, og det fører 
også til at det hugges alt for mange 
trær.  

Nye trær blir nesten ikke plantet, og 
mangelen på trær gjør at landet står 
i fare for å bli til en ørken. I 
fjellområdene er det mange og 
farlige jordras på grunn av 
mangelen på trær. 

Barn fra landsbyen Tsiko i Togo har 
opprettet en egen miljø-
organisasjon. Det første 
miljøagentene i Tsiko gjorde 
sammen var å tegne hvordan de vil 
at deres landsby skal se ut i 2020. 
Det man kunne se på tegningene 
som ble laget, var at veldig mange 
barn ønsket seg flere trær. 

Miljøagentene på Kolbotn 
ønsker derfor å gi penger til 
miljøorganisasjonen så de kan 
plante flere trær ved landsbyen og 
på den måten forhindre jordras og 
forørkning.  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Dette oppskriftheftet er laget av (fra venstre på øverste bilde) Magnus, 
Victor, Johanne, Eiril, Ela, Hanna, Una og Amanda (front på nederste bilde). 
Bildene og oppskriftene er alle hentet fra egne hjem, internett under 
creative commons eller matprat.no. 

Kolbotn, 24.november 2013
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