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Innledning  

I denne skriftlige delen av eksamen til faget "praktisk matlaging", har vi valgt målgruppen, 

foreldre med barn som ikke tåler gluten og/eller har cøliaki. Dette er fordi vi ønsker å sette et 

større fokus på hvor enkelt man kan erstatte glutenholdige matvarer med glutenfrie 

varianter. I tillegg tenker vi at målgruppen vi har valgt er relevant med tanke på at det 

finnes mange foreldre som har barn som er diagnostisert med cøliaki, og derfor vil 

møte på utfordringer på kjøkkenet. Vi ønsker å gi nyttig informasjon og veiledning slik at 

dette ikke blir en stor hindring i hverdagen. I kurset vil vi presentere oss for deltakerne, og gi 

nyttig informasjon om temaet. I tillegg skal vi forevise ulike teknikker og fremgangsmåter, og 

deretter skal deltakerne selv være med på å lage/eksperimentere med div. glutenfrie 

matretter som vi har satt opp for dem. Når alle deltakerne har fått smake på maten, vil vi til 

slutt ha en oppsummering over hele kurset.  

Glutenallergi, cøliaki og glutenfri mat   

Cøliaki er en kronisk sykdom som rammer tynntarmen ved inntak av gluten. Tarmtottene i 

tarmslimhinnen blir skadet, og dens evner til å suge opp næringsstoffer vil bli redusert. Dette 

fører ofte til magesmerter, luftplager, trøtthet, kronisk forstoppelse, benskjørhet, diare, og løs 

avføring når sykdommen ikke er behandlet. Når sykdommen er behandlet og man har blitt 

påvist cøliaki så er det viktig å unngå gluten resten av livet, uten inntak av gluten vil man 

være frisk og symptomfri. Man burde for eksempel bruke egne skjærefjøler og brødrister til 

glutenfri mat for å ikke trigge en allergisk reaksjon. Man sier at man ikke blir født med cøliaki 

siden man ikke kan påvise sykdommen før man har spist glutenholdig mat. Cøliaki kan oppstå 

i alle aldre, og ofte ligger det i familien. 10% av nære slektninger av en med cøliaki har 

cøliaki. [Norsk cøliakiforening, 2016A]  

Når man har fått påvist diagnosen cøliaki, kan man i begynnelsen tro at man også reagerer på 

meieriprodukter siden mageproblemene ikke forsvinner med det første. Ubehandlet cøliaki 

kan gjøre at du utvikler sekundær laktoseintoleranse, siden cøliaki er en betennelsestilstand i 

tarmslimhinnen. Dette er ikke unormalt, og laktoseintoleransen vil gå over etter hvert, det vil 

også mageproblemene som kommer fra tidligere inntak av gluten. [Helland-Kiegen 2016]   

Det er mange som reagerer på gluten, men ikke alle har cøliaki. Det finnes andre 

glutenintoleranser som dermatitis herpetiformis (DH), ikke-cøliakisk glutensensitivitet og 

hveteallergi.   
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DH er en hudsykdom som gir små blemmer som gir sterk kløe. Tilstanden er livslang, men du 

kan leve så å si uten symptomer hvis du følger et kosthold uten gluten. Hudsykdommen 

behandles også med medisiner, men med et glutenfritt kosthold trenger man som oftest ikke 

medisiner med mindre det oppstår akutte utbrudd. Effekten av et glutenfritt kosthold kan 

komme først etter noen måneder, og det kan ta 2-4 år før man er helt symptomfri.   [Norsk 

cøliakiforening, 2016B]  

Ved ikke-cøliakisk glutensensitivitet reagerer man på glutenet med andre deler av 

immunforsvaret enn ved cøliaki. Tarmtottene er normale og ikke redusert, og tynntarmens 

slimhinner er ikke betent som ved cøliaki. Symptomene er likevel veldig like, og mange 

plages av denne type glutenintoleranse. Det er vanskelig å diagnostisere tilstanden pga. 

Mangel på diagnostiske tester og biologiske forandringer.  [Norsk cøliakiforening, 2016B]  

Ved hveteallergi er det kun proteinet i hveten man reagerer på. Ca. 1% av befolkningen blir 

rammet av denne typen allergi, og symptomene kan være diare, oppkast, utslett eller 

pustebesvær. [Norsk cøliakiforening, 2016B]   

Gluten er et protein som finnes i kornslagene hvete, spelt, rug og bygg. Det har egenskaper 

som gjør bakverk luftig og saftig, og er også egnet som bindemiddel i deigen. Det 

glutenallergikere savner mest er nok saftige brød og bakst som ikke smuldrer. Men glutenfri 

matlaging er ikke noe problem, det finnes mange glutenfrie produkter man kan bruke som 

erstatning for mel som inneholder gluten. Eksempler på glutenfrie varer er bokhvetemel, Jytte 

mel, spesialbehandlet havregryn, potetmel, maisstivelse, mandler, hirse, ris, sesamfrø, linfrø, 

solsikkefrø, kokos og mandel mel og nøtter. [Helsedirektoratet, 2014A]   

Når man baker så vil fremgangsmåten være litt annerledes enn ved bruk av f.ek.s hvetemel. 

Deigen vil bli mer klissete fordi melet er ulikt, men dette er normalt. Deigen skal ha en 

konsistens som farse, det kan være greit å ta i betraktning når man baker. [Helsedirektoratet, 

2014A]  

Mål for kurset 
Målet for kurset vårt er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forskjeller på 

glutenallergi og cøliaki, og hvordan man ut i fra dette kan lage enkle og glutenfrie matretter i 

en ellers hektisk hverdag. Foreldre med barn som har fått glutenallergi, har gjerne lite 

kunnskap om "diagnosen" fra før av, og mange vet ikke konsekvensene av og ikke droppe 

gluten fra kosten om barnet skulle være utsatt. Vi vil derfor informere deltakerne om hva som 
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skjer i fordøyelsessystemet ved inntak av gluten hos gluten-intolerante, og vise at man ikke 

trenger å gjøre det komplisert for å leve glutenfritt ved å ha positive og løsningsorienterte 

holdninger.  

Småbarnsfamilier har det ofte hektisk i hverdagen, og vi vet at de fleste ikke har tid til å lage 

avanserte retter hver eneste dag. Derfor vil vi legge vekt på å vise enkle løsninger på 

glutenfrie varianter som alle i familien kan spise, slik at den utsatte også vil føle seg inkludert. 

I tillegg vil vi ha fokus på at rettene er sunne og helsefremmende ved å følge 

helsedirektoratets råd for kost- og ernæring.   

Selv om man kutter gluten, går det likevel an å lage luftig og saftig bakst, og dette vil vi 

demonstrere for deltakerne våre. I tillegg vil vi vise jevning av saus, kjevling, steking, og bruk 

av kjøkkenmaskin, som er ulike fremgangsmåter for å få til et vellykket resultat.  

Menyen for kurset er potetlomper med snøfrisk og laks til forrett, kylling karbonader med 

poteter, grønnsaker og brun saus eller fiskekaker med hvit saus og samme tilbehør til 

hovedrett, og kakemenn til dessert. Vi delte opp våre 8 kursdeltakere på to bord, slik at alle 

fikk prøvd å lage noe. På hvert bord skulle de både lage saus fra bunn av, enten kylling 

karbonader eller fiskekaker, mose poteter og koke grønnsaker. Se vedlegg, Didaktisk plan 1, 

for å se i detalj hvordan kursopplegget skal gjennomføres. 

Næringsinnhold  
Denne tabellen viser til de ulike makro- og mikronæringsstoffene som finnes i den ene 

menyen vår, delt inn i porsjoner som er regnet utfra 2 kylling karbonader, 75g gulrot, 75g 

brokkoli, 200g potet, 1dl saus, 2 kakemenn og 2 potetlomper. Vi har tatt utgangspunkt i en 14 

år gammel jente når vi har delt inn porsjonene.  

Kcal/kJ  530,6kcal/2220kJ 

Fett  23g  

Karbohydrater 85,4g  

Proteiner  25,3g  

Fiber  6,6g  

Vit A  121 RAE  

Retinol  85 mikrogram  

B-karoten  48,2 mikrogram  

Vit D  1,8 mikrogram  
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Vit E  2,3 alfa-TE  

B1  0,21mg  

B2  0,08mg  

Niacin  5mg  

B6  0,86mg  

Folat  27mg  

B12  1 mikrogram  

Vit C  6mg  

Ca  27mg  

Fe  1,2mg  

Na  560mg  

K  469mg  

Mg  34mg  

Zn  1,6mikrogram  

Se  11mg  

Cu  0,17mg  

P  163mg  

Jod  18,7mikrogram  

[mattilsynet, helsedirektoratet, 2016] [matoppskrift, 2006]  

Vi har tatt utgangspunkt i at foreldre til en frisk og aktiv 14år gammel jente med glutenallergi, 

har vært på dette kurset og lært seg at glutenfri mat, ikke trenger å være så komplisert. Dette 

måltidet blir regnet som ett av flere måltider i løpet av en dag, og på hele måltidet fikk jenta i 

seg makro- og mikronæringsstoffene som vises i tabellen ovenfor. Hvis man ser på hva 

helsedirektoratet anbefaler som daglig dose av fiber (25-35g) og kalsium (800mg) er 

innholdet litt lavt i dette måltidet. For å få i seg mer fiber kunne jenta for eksempel spist 

havregrøt eller to grove brødskiver til frokost. For å få i seg mer kalsium kunne hun hatt 

yoghurt, som er en god kilde til kalsium. [Helsedirektoratet, 2016B] 

Vi prøvde å forholde oss til helsedirektoratets kostråd, vet å blandt annet å bytte ut rødt 

storfekjøtt med mager kylling og kalkun, lage sausen med flytende melange (margarin) 

istedenfor smør, ha vann som drikke til maten, bruke chili og hvitløk som smakstilsettere 

istedenfor salt i kjøtbollene, og ha grønnsaker som tilbehør. [Helsedirektoratet, 2016B] 
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Barn og unge blir ifølge helsedirektoratet anbefalt å være aktive i minimum 60 minutter hver 

dag, og dette måltidet passer derfor de som er nettopp det. Hos syke eller barn som av en eller 

annen grunn er inaktive, måtte vi ha endret maten og tilpasset måltidet med tanke på 

individet. [Helsedirektoratet, 2016B] 

Oppsummering  
Da vi trakk tema "mat uten gluten", tenkte vi at det var et greit tema med flere muligheter til 

ulike retter. Vi satte i gang å planlegge hvilken målgruppe vi ville ta for oss, og fant ut at 

"foreldre til barn med glutenallergi" ville være en passende målgruppe. Cøliaki og 

glutenintoleranse kan forekomme i alle aldre, og siden foreldre som regel er de som lager 

maten i huset, lagde vi kurset for dem. Vi fant frem til forskjellige retter som både skulle være 

enkle og tradisjonelle. I tillegg regnet vi ut næringsinnholdet per person for en valgt 

bordgruppe i kurset, og tolket resultatet av dette ved å finne ut hva det kunne vært mer eller 

mindre av ut i fra helsedirektoratets anbefalinger. Vi diskuterte hvilke kunnskaper, ferdigheter 

og holdinger vi ville at deltakerne skulle få ut av kurset, og satt deretter opp en plan for 

gjennomføringen (både didaktisk plan og meny, samt teoridel). Ut i fra dette har vi lært 

hvordan vi setter opp et kursopplegg for en bestemt målgruppe, hvordan vi regner ut 

næringsinnhold, teori om temaet, og hvordan gjennomføre dette i praksis for deltakerne. Det 

er mye som må planlegges, og man har også et budsjett man skal holde seg innenfor. I tillegg 

er det viktig for oss som kursledere å ha gode holdninger slik at deltakerne lærer at denne 

"begrensningen" ikke nødvendigvis trenger å være så stor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

KILDER 

Akerbæk, U. (2011.04.23). Glutenfri og melkefri brun saus [bloggpost]. Hentet 

fra: http://naturligallergimat.net/saus/glutenfri-og-melkefri-brun-saus/  

 

Helland-Kiegen,K.(2016.01.13) Hva er 

cøliaki? Hentet (2016.11.24) fra: http://www.melk.no/helse-og-livsstil/allergi-og-

intoleranse/voksne-og-melkeallergi/hva-er-

coliaki/?gclid=Cj0KEQiAvNrBBRDe3IOwzLn6_O4BEiQAmbK-

DgnWMIGjgknOmo_ylPrHeXTCRe-wiCQ2Yel_L9IAYEgaAuxN8P8HAQ    

 

Helsedirektoratet (2014.05.27)(A). Helsenorge.no. Hentet (2016.11.24) 

fra: https://helsenorge.no/sykdom/astma-og-allergi/matallergi/glutenfri-kost-og-matlaging  

 

Helsedirektoratet (2016)(B). Helsedirektoratet. hentet [2016.12.04] 

fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-

kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf  

 

Mattilsynet, Helsedirektoratet. (2016) Kostholdsplanleggeren. Hentet (24.11.2016) 

fra: https://www.kostholdsplanleggeren.no/      

 

Matoppskrift (2006.08.11) Matoppskrift.no. Hentet [2016.11.24] 

fra: http://www.matoppskrift.no/ingrediens/Jyttemel   

 

Norsk Cøliakiforening. (2016)(B). Andre former for glutenintoleranse. hentet (2016.11.24) 

fra: http://ncf.no/hva-er-coliaki/andre-former-for-glutenintoleranse   

 

Norsk cøliakiforening (2016)(A). Mer om cøliaki. Hentet (2016.11.24) fra: http://ncf.no/hva-

er-coliaki/mer-om-coliaki   

 

Stuhaug, L.(2014.05.20). Lag dine egne, 

heimelaga lomper! [bloggpost]. Hentet fra: http://lindastuhaug.blogg.no/1400532498_lomper.

html  

 



8 
 

Simonsen, L. (2012.11.30). Deilige og myke kakemenn [bloggpost]. Hentet 

fra: http://snadderutengluten.blogspot.no/2012/11/0-0-1-136-721-forfatter-lene-simonsen-

6.html  

 

Rugås, B.H (no date) Allergikokken. Hentet (2016.11.24) 

fra: http://www.allergikokken.no/oppskrifter/kjottretter/kjottkaker/  

 

Liveterno. (2012.12.14]. Hjemmelaga fiskekaker – gluten og melkefri! [bloggpost] hentet 

fra: http://liveterno.blogg.no/1355488241_hjemmelaga_fiskekaker.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

VEDLEGG 

Oppskrifter med kildehenvisning 

 

Potetlomper 

Ingredienser  

200g potet  

45g bokhvete lys 

1/3 salt  

 

Fremgangsmåte  

Kok poteter med skallet på. La dei avkjøle seg, skrell dei og ha i en bolle. Tilsett 1 ts salt og 

kjør med hansmikser til det bilr en potetmos. Tilsett deretter litt og litt mel som blander seg 

godt inn i potetmosen. Tilsett så masse mjøl at deiga akkurat kan formes, eg lagde ei lang 

pølse som eg kutta i passelige biter. 

Del deigen i emner som du trykker litt flate med hendene først. Bruk mjøl til utbaking på 

kjøkkenbenken, så den ikkje klisterer seg. Deretter kjevler du dei så flate og runde som mulig, 

og steiker dei på middels varme i en tørr panne - du kan også bruke steiketakke. Lompene 

skal få lysebrune flekker på begge sidene, da er dei ferdige. Stable under ett fuktig 

kjøkkenhandkle så dei ikkje blir harde og bevarer saftigheten. Dei første lompene kan 

vere litt prøveprosjekt på steikepanna, men etterkvart vil det gå som en drøm! [Stuhaug, 2014] 
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Fiskekaker  

Ingredienser 

500 gr hysefilet (annen fisk kan også brukes, feks sei)  her brukes torsk 

2 ts salt 

1/2 løk, biter 

2 toppet ss potetmel 

ca 3 dl vann, kaldt 

muskatnøtt, raspes 

Smør til steiking. 

 

Fremgangsmåte 

Kjør fisk og salt i foodprosessor. Fyll etter med vann, løk, potetmel og muskat. Kjør massen 

til den blir glatt i konsistensen. 

Ha en krus med vann, dypp skjeen i vannet, ha litt vann i handa og ta opp fiskemassen med 

skje. Formes i den våte handa med skje. Legg i en godt varm stekepanne. [Liveterno, 2012] 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Kylling karbonader  

Ingredienser  

400 g kjøttdeig  her brukes kyllingkjøttdeig  

1 ½ ts salt  

¼ ts pepper  

½ løk, hakket 

1 chili  

2 ss potetmel  

1 ½ dl vann 

2 ss melkefri margarin eller olje til steking  

6 dl vann  

 

Fremgangsmåte  

1. Det enkleste er å bruke en foodprocessor. Ha alle ingrediensene (unntatt vann og buljong) i 

bollen og kjør ca. 10-20 sekunder til farsen er jevn og fin.  

 

Eller lag farsen for hånd: rør saltet godt inn i kjøttdeigen. Rør inn krydder og potetmel og 

spe med vann, litt av gangen. 

 

2. Form farsen til runde kaker ved hjelp av en skje, hånden din, og kaldt vann. 

 

3. Stek kakene i middels varm panne i ca. 5 min. på hver side til de har fått en fin bruning. 

 

4. Ha kakene over i en gryte med vann og en buljongterning, og la dem trekke i ca. 10 

minutter, eller ha kakene rett over i brun saus. [Rugås, no date] 
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Brun/Hvit saus 

Ingredienser 

 3 ss melkefritt smør 

 3-4 ss glutenfritt mel 

 6 dl kraft, buljong eller vann 

 Salt, pepper og andre smakssettere 

 

Fremgangsmåte 

Smelt smøret i en stekepanne på middels sterk varme mens du rører med en visp. Når smøret 

har sluttet å skumme og har en nøttebrun farge strør du melet over og fortsetter å røre til 

blandingen har den fargen du ønsker på sausen. Forsiktig så du ikke brenner blandingen! 

Trekk stekepannen til side og spe med litt og litt av kraften mens du rører kraftig slik at 

væsken blander seg godt og du får en klumpfri røre. Dette krever litt teknikk og vi måtte gjøre 

det et par ganger før vi fikk sausen klumpfri. Sett pannen tilbake på varmen og spe med 

væsken til du får ønsket konsistens (husk at den blir tykkere mens den koker). Rør ut alle 

klumper og la småkoke i 5 minutter mens du smaker til med krydder og annet godt. Dersom 

den ikke blir helt glatt er det fint å sile av sausen før servering. Det kan også være lurt å sile 

av hvis du bruker grove urter og krydder som rosmarin og knust enebær som 

smakssettere. Ferdig! [Akerbæk, 2011] 

Samme fremgangsmåte på hvit saus, bare man lar vær å brune smøret før man tilsetter resten 

av ingrediensene.  
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Kakemenn  

Ingredienser  

1dl kulturmelk  

150g sukker  

50g smør  

1 egg (55g)  

225g toro glutenfri lys  

85g jytte original 

 

Fremgangsmetode: 

Ha kulturmelk, sukker og hornsalt i en bolle, og bland (gjerne i kjøkkenmaskin) til det er en 

jevn røre. 

Smelt smøret, og hell det i bakebollen sammen med eggene. Bland godt. 

Ha i melet, og kjør deigen i 4-5 minutter i kjøkkenmaskin til den er seig og fin. 

Sett bakebollen i kjøleskapet i 30-40 minutter. 

Jobb deigen litt sammen, før den kjevles ut til 3-5 mm tykkelse. Dess større kakemann, dess 

tykkere må deigen være- 

Legg kakene på bakepapirkledte stekeplater (det blir veldig mange med små figurer) 

Stekes midt i ovnen på 175 grader i 10-15 minutter (alt etter hvor store de er) 

La kakemennene ligge litt på den varme stekeplaten før de tas forsiktig over på rist. Pynt 

gjerne med konditorfarge når kakene er blitt kalde. 

Oppskriften gir ca 24 kakemenn. [Simonsen, 2012] 
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Didaktisk plan 1 

Kurs for foreldre med gluten intolerante barn 

NÅR HVA 

 

HVEM HVORDAN HVORFOR 

 

16:30-

17:00 

 

Introduksjon  Kursledere  

 

Fortelle 

kursdeltakerne om 

glutenallergi, 

hvordan det er å 

tilpasse maten for 

andre rundt, og tips 

og triks til glutenfri 

mat. 

Fordi kursdeltakerne skal 

tilegne seg kunnskap om 

denne diagnosen, og lære  

lettvinne fremgangsmåter 

som kan hjelpe i en 

hektisk hverdag. I tillegg 

så lærer de at det finnes 

en rekke variasjoner av 

glutenfri mat, ikke 

nødvendigvis bare bakst. 

Dette fordi at deltakerne 

skal få et overblikk over 

hvordan kurset er lagt 

opp. 

 

17:00-

19:00 

 

 

Karbonader, 

brun saus 

Bord A  

Person 1 

og 2   

En person lager brun 

saus med glutenfritt 

mel fra bunnen av, og 

en person lager 

karbonader av 

karbonadedeig og 

potetmel som 

hovedingrediens. 

Deltakerne kan prøve 

seg frem med ulike 

krydder og 

smakstilsetninger.   

Fordi deltakerne skal få et 

inntrykk av hvordan det 

er å lage glutenfri mat, og 

vise at man kan lage 

tradisjonelle matretter 

selv uten gluten.  

 

17:00-

19:00 

Tilberede 

grønnsaker 

og lage 

Bord A 

Person 3 

Koke opp vann og 

salt i en liten kjele, 

For at grønnsakene skal 

bevare mest mulig 

næringsstoffer. Når 
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potetlomper 

fra bunnen 

av  

og tilsette gulrot og 

brokkoli.  

Potetene skal kokes, 

nedkjøles, moses, og 

til slutt skal det 

tilsettes salt og 

glutenfritt mel.  

potetene avkjøles til under 

25 grader celsius dannes 

det resistent stivelse 

(kostfiber), og poteten vil 

da bli sunnere og maten 

fordøyes bedre. Poteter er 

brukt for å vise at man 

også kan bruke andre 

ingredienser enn f.eks. 

mel når man lager bakst.  

 

17:00-

19:00 

 

 

Tilberede 

poteter, lage 

kakemenn 

Bord A  

Person 4 

Potetene skal kokes 

og gjøres klare til 

servering. 

Ingrediensene til 

kakemennene skal 

blandes sammen som 

vist i 

fremgangsmåten, og 

stekes i ovnen.  

For å vise at man kan lage 

god bakst selv om det er 

glutenfritt.  

 

17:00-

19:00 

 

 

Potetlomper 

med røkt 

laks og 

snøfrisk 

naturell. 

Bord B 

Person 1  

Lage potetlomper fra 

bunnen av med kokte 

poteter, glutenfritt 

mel og salt. Smøre 

lompene med røkt 

laks, snøfrisk naturell 

og salat blader.  

For å vise at man kan lage 

smakfulle og saftige 

lomper uten gluten. 

Lompene smøres med 

pålegg for å gi en god 

smak, og til å brukes som 

forrett.  

 

17:00-

19:00 

 

 

Fiskekaker 

og hvit saus 

Bord B 

Person 2 

og 3  

To personer fra 

bordet lager 

fiskekaker og hvit 

saus fra bunnen av. 

For å vise at det er mye 

mat som man ikke tenker 

over som inneholder 

gluten (som f.eks. 

fiskekaker og hvit saus), 

og at deltakerne får prøvd 
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seg på en glutenfri 

variant. 

17:00-

19:00 

Grønnsaker 

og 

kakemenn.  

 

 

Bord B 

Person 4  

En person tilbereder 

grønnsakene (gulrot 

og brokkoli) og lager 

glutenfrie kakemenn.  

For å ha tilbehør til 

hovedretten. For at 

deltakerne skal få dessert 

og smake på glutenfri 

bakst.  

19:00-

19:30 

 

Spise  

 

 

Alle   All maten settes frem 

som et koldtbord, og 

alle kan smake på 

den maten de ønsker.  

For å smake på resultatet 

av den glutenfrie maten 

de har laget fra bunnen 

av. For å se at glutenfri 

mat også kan smake 

veldig godt.   

19:30-

20:00 

Opprydning 

+ avslutning  

Alle Alle rydder sin 

stasjon. Kurslederne 

har en oppsummering 

av kurset.  

Fordi alt skal være rent og 

ryddig før vi går. 

Kurslederne har en 

oppsummering for å gå 

gjennom kurset steg for 

steg, og høre hvordan 

kursdeltakerne syns dette 

var, og hvilke tanker de 

sitter igjen med.  
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Didaktisk plan 2 

Eksamen  

NÅR HVA 

 

HVEM HVORDAN HVORFOR 

 

11.20 

 

 

Introduksjon av 

tema 

 Presentere dagens 

tema ved snakke 

om det 

For å informere 

om hva vi skal 

gå igjennom  

 

 

11.25 

 

Saus, jevning   Ved å vise i 

praksis hvordan 

man lager en saus 

fra bunnen av med 

glutenfritt mel. 

For å lære 

hvordan man 

lager glutenfri 

saus fra bunnen 

av 

 

 

11.35 

 

Potetlomper  Vise hvordan man 

erstatter vanlig 

mel med glutenfrie 

varianter, kjevling 

og steking. 

For å lære 

hvordan man 

lager 

potetlomper 

uten gluten 

 

11.45 

 

 

Kylling 

karbonader 

 Vise hvordan man 

bruker 

kjøkkenmaskin for 

å jevne kjøttdeigen 

og tilsette ulike 

smaksingredienser, 

samt gjøre deigen 

fastere med bruk 

av glutenfritt mel. 

Forme og steke 

For å lære 

hvordan man 

lager kylling 

karbonader fra 

bunnen av med 

glutenfritt mel 

 

11.55 

 

 

kakemenn  Vise hvordan man 

erstatter mel med 

glutenfrie varianter 

i kaker. Kjevling, 

For å lære 

hvordan man 

kan lage 

tradisjonelle 
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utforming og 

steking  

julekaker uten 

gluten 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Budsjett og handleliste  

1dl kulturmelk 1,80,- 

150g sukker 2,46,- 

60g smør 3,20,- 

1 egg 2,68,- 

225g toro glutenfri lys 22,30,- 

85g jytte original 6,80,- 

400g 

kylling/kalkunkjøttdeig 

21,30,- 

4ss potetmel 3,- 

2ss rapsolje 1,- 

1 chili 2,60,- 

500g gulrot 25,- 

1000g brokkoli 11,- 

1kg potet 9,96,- 

1 løk 7,- 

1teskje muskatkrydder 4,- 

400g torsk 56,60,- 

1 pk nøfrisk 12,20,- 

1isberg salat 16,90,- 

2 ts salt 0,20,- 

50g røkelaks 20,- 

 229,40 

 

 

 

 

 

 

  

 


