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Salt, krydder og urter 
Eksamen i ERN 102  

Innledning 

Denne oppgaven tar for seg begrunnelse for valgt målgruppe og kursinnhold, deretter teori om 

salt, krydder og urter. Vi har satt opp enkle mål for kurset der vi tar for oss kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger som avspeiles i læringsaktiviteter. Hoveddelen inneholder også 

kursmeny og arbeidsfordeling for kursdeltakerne. Vi tar også for oss næringsinnholdet i en av 

menyene. Til slutt kommer en oppsummering med en kort refleksjon over punktene vi har 

nevnt.  

Vi har valgt 12 pensjonister som målgruppe og dette har vi gjort for å gjøre dem mer kjent 

med smak. Vi har invitert enslige menn i alderen 60-75 år, alle er normalvektige og ingen har 

helseproblemer. Vi valgte denne målgruppen fordi mange enslige menn ikke har så mye 

kunnskaper om matlaging. Eldre mennesker har en tendens til å salte og krydre maten de 

spiser litt ekstra fordi de kan ha nedsatt smaksans. Vi ønsker å vise disse menneskene at riktig 

mengde krydder og urter vil ha en like god smakseffekt som salt, i tillegg til at det sparer 

helsen. Så ved å bytte ut salt med urter, smaker ikke maten bare likt, det er også bedre for 

kroppen (Veien til helse, 2016).  

Teori 

Her vil vi gå nærmere inn på teori om salt, krydder og urter. Vi vil også trekke ut noen av 

krydderne og urtene som vi har brukt i våre oppskrifter.  

Salt eller bordsalt er et mer vanlig navn på natriumklorid. Salt er en kombinasjon av 

grunnstoffene natrium og klor (Haraldsen, Waaler & Pedersen, 2016). Natrium er svært viktig 

for kroppen, da det er med på å regulere væskebalansen. Det vil si hvor mye vann kroppen 

produserer selv og får gjennom mat og drikke, i forhold til hvor mye vann som tapes via 

svette, urin og pusting (Bere & Øverby, 2011, s. 147).  

Salt er en svært vanlig ingrediens i matlaging, både for smak, konsistens og holdbarhet på 

matvarer. I industriellbakte brød er det vanlig å tilsette salt, ikke minst for smak, men saltet 

styrker bindingene i glutenet, som resulterer i et saftig og luftig bakverk (Pedersen, 2015). I 
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kjøtt og fisk brukes salt blant annet for å fremheve andre smaker. I kjøttdeig og farse tilsettes 

det salt for å binde vann og øke holdbarheten. Ferdigmat er en stor bidragsyter til saltinntaket 

da industrien bruker salt til smaksforsterker og konserveringsmiddel (Illustrert vitenskap, 

2005). 

Selv om salt er viktig for kroppen, er det når inntaket blir for høyt at det begynner å ha 

motsatt effekt. I følge helsedirektoratet får nordmenn i gjennomsnitt i seg nesten dobbelt så 

mye salt som anbefalingene tilsier. Anbefalingene for voksne ligger på maks seks gram 

bordsalt per dag (Helsedirektoratet, 2016). Seks gram tilsvarer cirka en teskje salt. Det er 

dokumentert at for store mengder salt kan føre til høyt blodtrykk, som igjen gir en høyere 

risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Matvarer som inneholder mye salt kan også føre 

til kreft i magesekken (Helsedirektoratet, 2016). Kjøtt som er bearbeidet blir tilsatt salt for 

smak og holdbarhet, og kan ved et stort bidrag i kostholdet øke risikoen for kreft i tykk- og en 

del tarm (Matportalen, 2015). De største kildene til salt i det norske kostholdet er 

industribearbeidete matvarer. Matvarer som bearbeidete kjøttprodukter og brødvarer er de 

største yterne. Brød ligger høyt oppe på listen nettopp fordi nordmenn spiser mye brød og 

bakervarer. I Norge spiser man også mye rødt kjøtt og halvfabrikata, noe som gjør at de 

matvarene som går innunder de kategoriene, også bidrar til at nordmenn spiser mye salt. 

Lager man maten fra bunnen av, vil man også selv vite hvor mye salt man får i seg. Det er 

viktig å lære seg å lage hjemmelaget mat om man vil redusere sitt eget saltinntak.  

Krydder gjør mat og drikke mer tiltrekkende og velsmakende. De fleste krydder kommer fra 

varmere strøk, men en del av dem kan også dyrkes i Norge, som for eksempel oregano 

(Sunding, 2013). Det finnes både friske og tørkede krydder. Urter som tørkes, regnes som et 

krydder. Tørkede urter varer lenge og gir liv til retten, og de er ofte sterkere i smaken enn 

friske. Ved å kombinere ulike krydder får man ulike smaker. Noen krydder passer bedre til 

hverandre enn andre i ulike typer retter. For eksempel passer estragon, gressløk og persille bra 

til kjøtt. Maten absorberer ulike urter og krydder forskjellig avhengig av temperaturen. I kalde 

sauser, dressinger og kryddersmør, skal urtene tilsettes ca. 1 time før servering, mens i varme 

retter bør halve mengden av urter som skal i retten tilsettes mot slutten av matlagingen for at 

ikke en skal få besk bismak, men heller beholde den gode aromasmaken. (Sunding, 201 

Urter er i hovedsak en fellesbetegnelse for planter som brukes til matlaging. Det er viktig å 

forstå at urter ikke kun er pynt i små mengder, men dersom man bruker dem riktig og i større 

mengder, gir de en god smak og kan bidra til bedre helse. De fleste urter er grønne og har alle 
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fordeler som grønne vekster har (Nyt Norge, 2016, 27.11). Urters bruksområde er først og 

fremst som krydder i mat. Det er en del gode næringsstoffer i urter, men dette er dessverre 

mindre kjent. Eksempelvis inneholder gressløk vitamin K (Bama, 2016). Urter er alkaliske, 

som gjør at de hjelper til å opprettholde en positiv syrebasebalanse i kroppen. I tillegg til disse 

egenskapene er urter rike på antioksidanter, vitaminer og mineraler som hjelper 

immunforsvaret å fungere optimalt (Bama, 2016). Det er viktig å merke seg at urter ikke er en 

god kilde til vitaminer og mineraler i det norske kostholdet. Dette kommer av at man må spise 

store mengder urter for å dekke behovet, og det er få nordmenn som spiser slike mengder 

urter (Matoppskrift, 2016). 

Pepper 

Svart, grønn og hvit pepper kommer fra samme busk, som vi i Norge kaller krydderpepper.  

Grønn pepper er umodne bær som høstes og tørkes uten fermentering. Svart pepper er 

umodne bær som fermenteres og tørkes. Hvitt pepper er modne bær hvor fruktkjøttet fjernes, 

de skrelles, slik at det er nesten kun bare er frøet som gjenstår (SNL, 2016).  Pepper er et av 

menneskets tidligst kjente og anvendte krydder, og blir brukt i de fleste matretter, for 

eksempel til steking av kjøtt (SNL, 2016). I følge matvaretabellen inneholder pepper enkelte 

vitaminer og mineraler. Vitamin A, litt B-vitaminer, kalsium, natrium, magnesium og fosfor 

er funnet i pepper (Matvaretabellen, 2016). 

Basilikum 

Basilikum er en ettårig urt som er klar grønn i fargen. Denne urten passer svært godt til alle 

tomatretter, og dermed passer den også godt til pastaretter. Den kan brukes i både tomat og 

ostesauser. Basilikum passer meget godt sammen med hvitløk. For å avrunde smaken av 

basilikum kan man tilsette farin, honning eller sirup i sauser eller marinader. Basilikum passer 

også godt til retter med kylling, kalv og svin, men også i salatdressinger (Bama, 2016). 

Smaken er karakteristisk søtaktig og mild. Tilsett basilikum på slutten av koketiden når du 

lager mat for at den ikke skal få en bitter bismak. Basilikum er rik på kostfiber, vitamin A, 

vitamin K, jern, kobber og B-vitaminet folat (Matvaretabellen, 2016). 

Persille 

Persille er en grønn urt, som tilhører skjermplantefamilien (Urtekildens planteleksikon, 2016). 

I Norge er bladpersille og kruspersille mest vanlig. Urten er vanlig å bruke som 

smakstilsetning i blant annet sauser, supper, fiskeretter, kjøtt og til grønnsaker. Kruspersille 

blir ofte brukt som et dekorativt tilbehør til mat. Persille er en kilde til vitamin C, A og E. 



Salt, krydder og urter 6 
 

Persille inneholder også folat, kalium, jern og kostfiber (Opplysningskontoret for frukt og 

grønt, 2015).  

Hvitløk 

Hvitløk er en plante som tilhører løkfamilien, men som blir brukt som en krydderplante. 

Hvitløk brukes både som hel plante og tørket krydder. Løken blir brukt som smaksetter i 

sauser, supper, pastaretter, smør og lignende. Næringsmessig er hvitløk rik på kalium 

(Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2015).  

Ingefær 

Ingefær er en stengelknoll som vokser under jorden. Den kan brukes både fersk og tørket, og 

blir sett på som et krydder innen matlaging. Ingefær har et stort bruksområde, som for 

eksempel i supper, karriretter, til svin, kylling eller i marinade. Ingefær har en sterk og spiss 

smak, som kommer ekstra tydelig frem om man bruker planten i fersk form. Næringsstoffene 

kalium og kostfiber finnes i ingefær (Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2015).  

Mål for kurset 

Målet for kurset vårt er å få til en smakfull meny ved hjelp av enkle triks. Disse triksene går ut 

på å bruke mer krydder og urter i matrettene i stedet for salt for å fremme smak. Vi ønsker 

også at pensjonistene skal få en bedre holdning til mat, da de lett kan bli matleie når de blir 

eldre. Hvis en ikke har tilgang på friske urter, er tørket krydder et godt alternativ. Krydderet 

har lengre holdbarhet, noe som også gjør det mer økonomisk. Vi vil også vise at mat kan 

smake godt uten å tilsette store mengder med salt. Vi vil også få frem at litt salt kan være med 

på å fremme andre smaker, men at det slettes ikke er nødvendig med store mengder.  

Vi ønsker at pensjonistene skal få ferdigheter på kjøkkenet som gjør at urter og krydder blir 

vanlig i hverdagen, og derfor vise dem at salt kan erstattes med krydder og urter. Vi vil vise 

dem hvilke redskaper som kan brukes for å kutte og blande urtene på en effektiv måte, og 

formidle at krydder og urter ikke er avansert eller tidskrevende i hverdagen.  

Kursinnhold 

Vi vil starte økten slik som den didaktiske modellen viser (se vedlegg 2) med en liten 

innledning om valgt tema. Vi velger denne innledningen for å gjøre pensjonistene 

oppmerksomme på valg av salt og krydder i matlaging, som vil kunne ha positiv helseeffekt. 

Arbeidsfordeling deles på tre bord bestående av fire personer på hvert bort. Budsjettet er lagt 

til 35 kroner per person, som gjør at vårt totale budsjettet ligger på 420 kroner (se vedlegg 5). 
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I oppskriften er kursmenyen og arbeidsfordeling vist på de forskjellige bordene (se vedlegg 

3).  

Næringsinnhold 

Næringsinnholdet til menyen til bord A, gulrotsuppe og grove rundstykker, ligger i vedlegg 1.   

Oppsummering 

Ved å lage en spennende og enkel meny for eldre, har vi fått frem at det er enkelt å ta sunnere 

valg i hverdagen. Vi har vist tydelig at det å spise sunn og næringsrik mat ikke trenger å være 

kjedelig. Selv om våre kursdeltagere er pensjonert, så er det slettes ikke for sent å lære seg å 

lage mat. Litt ekstra tid på kjøkkenet kan gjøre store forskjeller for helsen. Hjemmelaget mat 

trenger ikke være krevende og forlanger ikke mye tid eller ressurser. Dette har vi prøvd å få 

frem i vår meny. Å salte maten er kanskje en vane for mange, og ved å gradvis redusere 

inntaket av salt, vil også smaken for salt komme tydeligere frem ved bruk av mindre mengder. 

Urter og krydder er ikke bare smakfullt og enkelt, men også veldig sunt. 

Er høyt inntak av salt er ikke gunstig uansett alder. Når man aldres, opplever mange at 

smaksløkene svekkes. Flere opplever også å bli litt matlei. Ved å introdusere krydder og 

friske urter i kostholdet, vil man øke inntaket av vitaminer og mineraler som kroppen trenger. 

Reduserer man saltmengden, og spiser mer krydder og urter, så er det en vinn-vinn situasjon. 

Mindre salt er gunstig med tanke på å unngå overvekt og livsstilssykdommer, som nevnt over, 

samtidig som krydder setter god smak og er enkle å oppbevare lenge. Urter er rike på 

vitaminer og mineraler, samt gir fin farge og god smak til maten. Det finnes uendelig mange 

smaker på urter og krydder, så vi har brukt ulike kombinasjoner for å finne noe som alle liker.  
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Vedleggsliste 

Vedlegg 1: Næringsinnhold 
 

Næringsstoff Protein Fett KH Fiber Natrium Vit. 

D 

Kalsium Vit. A 

Innhold 

i måltidet 

10 E% 32E% 59 

E% 

23,4g 655g 1 ug 104 mg 653 

RAE 

Anbefaling 10-20 

E% 

25-40 

E% 

45-

60 

E% 

25g <2300g 10 ug 800mg 900 

RAE 

Innfrir 

anbefalingene? 

* 

         

  

*Smilefjesene indikerer om dagsbehovet er innenfor, eller om det så høyt at sannsynligheten 

for å komme innunder anbefalingene for næringsstoffer i løpet av hele dagen dekkes. Surt 

smilefjes vil si at vi burde hatt høyere innhold av dette i vår rett. 

Dette er menyen til bord A. Gulrotsuppe og grove rundstykker. Dette er næringsinnholdet når 

menyen beregnet på fire personer, er delt på fire, slik at det er tilpasset en porsjon.  

Anbefalingene er hentet fra Helsedirektoratet og er basert på eldre menn i alderen 61 -74 

år.(Helsedirektoratet, 2016). Anbefalingene for protein er innenfor, men kunne med fordel 

vært høyere. Protein er viktig for å opprettholde muskelmassen, og det er viktig at eldre ikke 

skal blir skrøpelige (Von Krogh, 2014). Hadde vi tilsatt kjøtt eller bønner i denne suppen, 

hadde proteininnholdet økt betydelig. Ved at de spiser for eksempel kjøttpålegg, egg eller 

havregrøt i løpet av dagen vil proteininntaket øke. I denne suppen er fokuset satt på 

grønnsaker, og vi har derfor valgt å holde fokuset på kostrådet som tilsier at man skal spise 

mer plantebasert (Helsedirektoratet, 2016). Derfor inneholder suppen mye karbohydrat. 59 
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E% er helt i øvre siktet, men det er dog innenfor anbefalingene. Karbohydratene i denne 

suppen kommer i hovedsak fra grønnsakene og rundstykkene. Disse matvarene er rike på 

vitaminer, mineraler og fiber. Dette er viktig for å unngå helseproblemer (Lein, 2014). 

Fettinnholdet i måltidet ligger på 32 E%, som er helt innenfor anbefalingene. I denne suppen 

er det sunt umettet fett fra korn, samt mettet fett fra kokosmelk og lettrømme som er med på å 

øke kaloriinnholdet. Det er viktig at eldre får i seg nok kalorier totalt i løpet av dagen, slik at 

vekten ikke går ned (Lein, 2014). Det skal sier at det finnes flere eldre som har problemer 

med overvekt også, men våre kursdeltagere kommer ikke innunder den kategorien. 

Rundstykkene er grove for å innfri kostrådet å spise grovt og fiberrik (helsedirektoratet, 

2016). Fiberinnholdet på 23, 4g er høyt opp mot anbefalingene for hele dagen, bare i dette 

måltidet. Fiber er viktig for fordøyelsen og det er supert at fiberinnholdet er så høyt (Norske 

Helseinformatikk, 2014). Ved å spise grovbrød til frokost er dagsbehovet dekket. 

Mikronæringsstoffene vi har valgt å sette vekt på her, er alle vitaminer og mineraler som er 

viktig for eldre mennesker. Kalsium er viktig for et sterkt skjelett (Lein, 2014). Vår rett 

inneholder ikke så mye kalsium i forhold til dagsbehovet. Hvis man spiser yoghurt og drikker 

melk i løpet av dagen vil kalsiuminntaket øke. Vitamin D finnes det mye av i fisk, og siden 

denne suppen er plantebasert er innholdet lavt. Ved å spise makrell i tomat på skiven vil man 

dekke behovet for vitamin D, og samt behovet for omega 3. Grønnsakene her er svært rike på 

vitamin A, så derfor er inntaket på 653 RAE tett opp mot anbefalingene for hele dagen. 

Vitamin A er spesielt viktig for eldre, da det er med på å opprettholde mørkesynet og beskytte 

immunforsvaret (Bere & Øvreby, 2011). Innholdet av natrium bør være under 2300 mg i løpet 

av dagen. I suppen og rundstykkene finnes 655mg, noe som ligger godt innenfor det. Dette er 

som sagt kun ment som middag, og det er meningen å spise flere måltid i løpet av dagen for å 

få dekket energibehovet.  Eldre bør være i fysisk aktivitet som alle andre, og anbefales å 

bevege seg minst 150 minutter i uken. Er man i aktivitet over 300 minutter i uken kan det ha 

økt helseeffekt. Eldre må tilpasse aktiviteten etter egen helse, men det anbefales å bevege seg 

såpass intensivt at man blir andpusten (Helsenorge, 2014) 
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Vedlegg 2: Didaktisk plan 1 

NÅR HVA 
 

HVEM HVORDAN HVORFOR 

 
09.15 
 
 

Innledning til kurset 
om salt, krydder og 
urter 

 Forklare hva salt, 
krydder og urter er, 
målet med kurset 

For å informere 
kursdeltakerne 

 
09.35 
 
 

Framvisning av 
gulrotsuppe 

 Vise hvordan man 
lager suppen ved bruk 
av urter 

For å vise hvordan man 
lager en enkel suppe med 
urter og krydder 

 
09.45 
 
 

Fremvisning av 
tomatsalat og grønn 
pesto 

 Vise hvordan man kan 
lage en delikat salat og 
en enkel pesto 

For å vise at man kan 
lage tilbehør til salat med 
urter  

 
09.55 
 
 

Fremvisning av 
konsentrert urteolje 

 Vise hvordan man 
lager en  konsentrert 
urteolje 

For å vise et sunt 
alternativ til dressing 

 
10.00 
 
 

Kursdeltakerne lager 
mat 

 Lager maten etter 
utdelte oppskrifter 

For å lære hvordan de 
skal bruke det i maten 

 
11.15 
 
 

Spise  Lage koldtbord For at alle kan få smake 
på alt 

12.00 Oppsummering  Ta opp de viktigste 
punktene, spørre 
hvordan de syntes 
kurset var 

For å få en 
oppsummering og 
tilbakemelding 

12.10 Opprydding  Oppvask For å etterlate kjøkkenet 
rent og ryddig 

12.30 Ferdig    
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Vedlegg 3: Oppskrifter 

OPPSKRIFTER: 

Salt, krydder og urter 

Bord A – Gulrotsuppe og grove rundstykker med krydder. 

Bord B - Tomat og mozzarella salat, basilikumpesto, tomatsuppe og scones.  

Bord C – Konsentrert urteolje, ovnsbakt kyllingfilet med urter, fullkornsris og salat. 

Bord A 
Gulrotsuppe 

Smakfull og næringsrik suppe som er tilpasset fire personer. 

Ingredienser: 

2 fedd hvitløk  
1 gul løk  
1 ts ingefær  
1 ts spisskummen  
6 gulrøtter  
1 ss rapsolje  
2 dl kokosmelk  
1 terning grønnsaksbuljong  

Topping:  

2 ss kruspersille 
2 ss gressløk  
4 ss lettrømme  

Fremgangsmåte: 
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Finhakk to hvitløkfedd, rasp ingefær og finhakk løk. Skrell og del seks gulrøtter i små biter og 
fres alt blankt i 1 ss olje i en gryte. Tilsett 1 ts spisskummen. 

Løs opp en buljongterning i 7 dl kokende vann. Ha buljong og to dl kokosmelk over 
grønnsakene og kok i 15 minutter eller til de er møre. 

Kjør suppen glatt med stavmikser. Server med rømmeklatt og finhakket persille. Dryss på litt 
gressløk. 

(Coop Norge, 2016, 27.11) 

Grove rundstykker med krydder 

Sunne og smakfulle rundstykker med krydder. 

Denne oppskriften gir 1- 10 mellomstore rundstykker.  

Ingredienser: 

150 g hvetemel  
150 g fibramel  
300 g sammalt rug  
½ pakke ferskgjær  
½ ts sukker  
½ ts salt  
1/2 ts hvitløkspulver  
1/5 ts oregano  
1/2 ts timian  

Fremgangsmåte: 

1. Bland sammen alt det tørre. Tilsett vannet (fingervarmt, ca. 37 grader), og elt deigen godt.  
Deigen er ferdig eltet når den er smidig og glatt. 

2. Sett deigen til heving med plastfolie over, la den heve i 1/2 time – 1 time, eller til deigen 
har blitt rundt dobbel størrelse.  

3. Del så deigen til 8-10 like store emner og form de til runde boller som du trykker litt flate. 
Plasser hvert emne på en rist kledd med bakepapir. Etterheves i 45-60 minutter. 

4. Forvarm ovnen til 250 grader. Når du sette risten på midterste rille, senker du varmen til 
200 grader. Stek i 15-20 minutter. 
Avkjøl på rist. 

(Veganslife, 2016, 27.11) 
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Bord B 

Tomat- og mozzerellasalat  
Klassisk og enkel salat som passer til forrett. 

Oppskriften er tilpasset til 4 personer 
 

2 stk store tomater 
1 stk mozzarella oster 
½ ts nykvernet pepper 

 

Fremgangsmåte: 

1. Skjær tomat og mozzarella i skiver. Anrett på et lagvis på et serveringsfat.  
2. Lag basilikumpesto og hell over.  

Salaten er best hvis den er romtemperert.  

(Matprat, 2016) 

Basilikumpesto 

Ingredienser: 
1 potte basilikum 
1 dl pinjekjerner, ristede 
1 dl revet parmesan 
1 hvitløksfedd 
Presset sitron 
Ca. 1 dl olivenolje 
Salt og pepper 

Fremgangsmåte: 

1. Rist pinjekjerner i en tørr panne, avkjøl. 
2. Bland basilikumblader, ristede pinjekjerner, hvitløk og revet parmesan. 
3. Miks i en stavmikser 
4. Tilsett god olivenolje til ønsket konsistens. 
5. Smak til med sitronsaft, salt og pepper. 

(Trines matblogg, 2010) 

Tomatsuppe med kylling, bønner og basilikum 
Oppskriften er tilpasset 4 personer. 
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Ingredienser:  

1 stk kyllingfilet 
2 ss rapsolje til steking 
½ ts salt 
¼ ts pepper 
1 boks hermetiske sorte bønner 
¼ potte frisk basilikum 
 
Tomatsuppe 
½ stk grovhakket løk 
2 båter finhakket hvitløk 
1 ss rapsolje til steking 
2 ss tomatpuré 
1 boks hakkede hermetiske tomater 
4 dl vann 
1 stk grønnsaksbuljong (terning) 
½ ts salt 
¼ ts pepper 

 

Fremgangsmåte: 

1. Fres løk og hvitløk myk og blank i en kjele med litt olje. 
2. Tilsett tomatpuré, og la det surre i ett minutt. Ha deretter hermetisk tomat, vann, 

buljongterning. Kok opp og la det småkoke i ca. 10 minutter. 
3. Krydre kyllingfileten med salt og pepper. Ha olje i en varm stekepanne og brun 

kyllingfiletene i 2 min på hver side. 
4. Etterstek kyllingen på lav varme  til de er gjennomstekt.  
5. Kjør suppen med stavmikser til den har en jevn og fin konsistens. Smak til med salt og 

pepper.  
6. Skyll bønner i en sil og la dem renne av seg. Riv kyllingfileter i tynne strimler og vend 

inn bønner og hakket basilikum. 
7. Øs suppen i dype tallerkener og topp med kyllingfilet, bønner og basilikum. Server 

med scones.  

(Matprat, 2016) 

Scones 

Ingredienser:  

2,5 dl Fibret fullkornshvetemel 
1,5 dl sammalt hvetemel 
1 ss sukker (kan sløyfes for en sunnere variant) 
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1 ss bakepulver 
2 ss magarin/olje 
4 ss solsikkekjerner 
2 dl yoghurt naturell 

Fremgangsmåte: 

1. Ha mel, sukker, bakepulver og smør/olje i en bakebolle og bland alt godt. Tilsett 
solsikkekjerner og yoghurt og blans sammen til en jevn deig, men ikke arbeid den 
seig. 

2. Ta deigen ut av bollen og klem den ut til en rund leiv på ca 2 cm tykkelse på et 
stekebrett 

3. Skjær i 4 trekanter 

4. Pensle med vann og stek sconsene i ca 15 minuttter midt i ovnen på 200 grader til de 
er gjennomstekte. 

5. Avkjøl på rist og bryt sconsene fra hverandre 

(Hovig, 2015, s. 606) 

Bord C 
Konsentrert urteolje 

Ingredienser:

1 dl solsikkeolje 
50 g bladpersille 

Fremgangsmåte: 

1. Velg nøytral olje som solsikke- eller 
maisolje. 
2. Lager du krydderolje med olivenolje, 
stivner den i kjøleskapet og må tempereres 
før bruk. 
3. Ha persille i blender (hurtigmikser). Hell 
på olje. 
4. Kjør glatt i 2 minutter til oljen er skarp 
grønn. 
5. Hell over i en kasserolle. Kok i 20 
sekunder. 
6. Sil. Avkjøl. 
7. Oppbevar på tett flaske i kjøleskap. 
 
Her er oppskriften laget med persille. Du 
kan velge andre krydderurter som kjørvel, 
koriander eller basilikum. Oljen kan 
oppbevares inntil 2 måneder i kjøleskap. 

Den kan brukes i salater eller som et 
smakfullt, grønt innslag på tallerkenen  

(Godt.no, 2007, 04.11)
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Ovnsbakt kyllingfilet med urter 

Passer for fire personer. 

Ingredienser: 

3 spiseskje olje 

½ teskje salt 

½ teskje pepper 

½ teskje provencekrydder 

0.25 desiliter friske hakkede urter (gressløk) 

2 ts oregano 

2 stk kyllingfileter 

1 stk squash 

8 stk cherrytomater 

2 desiliter crème fraîche 

Fremgangsmåte: 

1. Du trenger en ildfast form. Sett stekeovnen på 210 °C. 

2. Smelt smør og bland inn salt, pepper, provencekrydder og litt hakkede urter. Pensle filetene med 

urtesmøret og brun dem i en stekepanne, gjerne grillpanne, i 2-3 minutter på hver side. 

3. Kutt squash i passe store biter (ca. 2x2 cm) og legg sammen med filetene og cherrytomater i den 

ildfaste formen og sett det i ovnen. Ta formen ut etter 4-5 minutter, ha på Crème Fraîche og 

resten av de hakkede urtene. Sett formen tilbake i ovnen og etterstek i nye 5 minutter til filetene 

er passe stekt og alt er gjennomvarmt. 

4. Server med ris og en gjerne en god salat  

(Tine matsans, 2016) 

Fullkornsris. Følg henvisning bak på pakken 
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Grønn salat med avocado 

Ingredienser: 

0.5 pakke ruccolasalat 
0.5 isbergsalat 
2/3 agurk 
1.5  paprika 
1 avokado 
0.5  rødløk 
Cherrytomater 
Urteolje 
 
Fremgangsmåte: 

1. Skyll grønnsakene godt.  
2. Kutt alt i små biter.  
3. Cherrytomatene som har vært i ovnen legges til salaten rett før servering.  
4. Urteolje helles over som en dressing. 

Inspirasjon fra (godt.no, 2016) 
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Vedlegg 4: Didaktisk plan 2 

NÅR HVA 
 

HVEM HVORDAN HVORFOR 

 
12.20 
 
 

Forberedelser  Finne frem utstyr.  For å forberede oss til eksamen  

 
13.20 
 
 

Hilser på sensor og ha 
kjapp innledning 

 Hilse og snakke 
kort om emnet  

For å gjøre de kjent med hva vi 
skal gjøre. 

 
13.25 
 

Fremvise konsentrert 
urteolje 

 Følge oppskrift For å vise hvordan man lager 
konsentrert urteolje.  

13.35 Bytte    
 
13.37 
 
 

Fremvise gulrotsuppe  Følge oppskrift  For å vise at man kan bruke 
ulike krydder i  gulrotsuppe. 

13.47 Bytte    
 
13.49 
 
 

Fremvise tomatsalat 
med basilikumpesto 

 Følge oppskrift Vise hvordan man kan bruke 
urter til pesto og til topping på 
mat.  

 
13.59 
 
 

Ferdig og eventuelt 
spørsmål fra sensor 

  For å avklare noe de lurer på. 
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Vedlegg 5: Handleliste 

HANDLELISTE 

Kjøkken: ERN3 

Bord: Bord B 

Navn på studenter:  

Oppgave: Salt, krydder og urter 

Handleliste til ingrediensene som trengs for menyen til alle bordene. Budsjettet vårt er på 420 kr. 

Matvare: (Tydeliggjør ønsker om 
farge, merke eller lignende) 

Mengde: 
(vekt/antall/liter) 

Dato og hva varen 
skal brukes til: 

Kroner 

Grønn basilikum (frisk) 1 potte Grønn pesto, 
tomatsuppe, 

17 kr 

Pinjekjerner 40 gram Grønn pesto 29 kr 

Parmesan (revet) 60 gram Grønn pesto,  34 kr 

Sitron 1 stk Grønn pesto,  4 kr 

Olivenolje 1 dl Grønn pesto,  6 kr 

Salt 2 ts Grønn pesto, 
Rundstykker 

2 kr 

Pepper 3 ts Grønn pesto,  3 kr 

Hvitløk 3 fedd Grønn pesto, 
gulrotsuppe  

2 kr 

Mozzerella 1 stk Salat,   30 kr 
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Tomat (stor) 2 stk Salat,   4 kr 

Kyllingfilet 3 stk filet a 120g tomatsuppe,  45 kr 

Hermetiske sorte bønner 1 boks tomatsuppe,  11 kr 

Løk (gul) 1½ stk tomatsuppe, 
gulrotsuppe 

5 kr 

Hvitløk 2 fedd tomatsuppe,  2 kr 

Rapsolje 5 ss tomatsuppe, 
Gulrotsuppe 

4 kr 

Tomatpuré 1 ss tomatsuppe,  3 kr 

Hakkede tomater (rema 1000) 1 boks tomatsuppe,  6 kr 

Grønnsaksbuljong 2 terning Tomatsuppe,  3 kr 

Sukker 1 ss Tomatsuppe, 
Rundstykker 

2 kr 

Fibra fullkornshvetemel 2,5 dl Scones,  5 kr 

Bakepulver 1 ss Scones,  1 kr 

Solsikkekjerner 4 ss Scones, 2 kr 

Yoghurt Naturell 2 dl Scones 5 kr 

Sammalt hvetemel 1 ½ dl Scones 2 kr 

Ingefær 1ts Gulrotsuppe 0,50 kr 

Spisskummen 1 ts Gulrotsuppe 0,50 kr 

Gulrøtter 6 stk Gulrotsuppe 12,5kr 
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Kokosmelk 2 dl Gulrotsuppe 8,50kr 

Kruspersille 2ss Gulrotsuppe 2 kr 

Gressløk 2ss Gulrotsuppe 2 kr 

Lettrømme 4ss Gulrotsuppe 3kr 

Hvetemel 150g Rundstykker 1,50 kr 

Fibramel 150g Rundstykker 3 kr 

Sammalt rug 300 g Rundstykker 4 kr 

Fersk gjær ½ pakke Rundstykker 1,50kr 

Hvitløkspulver ½ ts Rundstykker 1 kr 

Oregano tørket krydder 3 ts Rundstykker 2 kr 

Timian ½ ts Rundstykker 1 kr 

Bladpersille frisk 50g Urteolje 40kr 

Solsikkeolje 1 dl Urteolje 1,5kr 

Provencekrydder ½ ts  Ovnsbakt kylling 1 kr 

Gressløk  0,25 dl Ovnsbakt kylling 20kr 

Squash 1 stk Ovnsbakt kylling 15kr 

Cherrytomater 8stk  Ovnsbakt kylling 10kr 

Creme Fraiche 2 dl Ovnsbakt kylling 12kr 

Fullkornsris 2 porsjoner Ovnsbakt kylling 4kr 

Ruccolasalat 60 gram Salat 7kr 

Isbergsalat ½ pakke Salat 6kr 
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Agurk 2/3 stk Salat 6kr 

Paprika (rød) 1,5 stk Salat 12kr 

Avokado 1 stk Salat 14kr 

  

Sum: 419 kr  

 


