Mat ute
Drikker

Te fra naturen
Sted:

Skog/eng

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Morter (eller to steiner mot hverandre), kokende vann, kopp til å drikke
av, evt. en tesil slik at dere kan sile fra naturmaterialet som dere bruker til
ingredienser

Gjennomføring:

Etter å ha samlet ingrediensene til teblandingen, knuses ingrediensene i en
morter. Hell så kokende vann over og la det trekke i noen minutter.
Barte lages av friske nåler fra furu, gran eller einerbusk. De unge skuddene
på furu og gran inneholder C-vitaminer og ble faktisk brukt mot skjørbuk
i flere hundre år. Skuddene fra furu og gran kan også spises. Hvis de er
unge og friske smaker det nesten som sitrondrops!
Frokostte: Knuste nyper og knuste einerbær gir en koselig morgenblanding
og billigere C-vitaminer enn den appelsinjuicen som du kjøper. Honning
smaker godt til.
Skogste lages av blad av tyttebær, blåbær, bringebær, lyngblomster,
rognebær og einerbær. Hvis teen lages om sommeren kan dere ta med
friske bær.
Engblanding lages av bjerkeblad, kløverblad, åkermynte, geitrams,
markjordbær og kamille.
Bjørkete: Kok teen på grønne, nyutsprungne blader. Sil av bladene og
smak til med sukker. Bjørkeblader har et høyt C-vitamininnhold.

NB: Bruk bare de ingredienser som er nevnt her eller andre som dere er
sikre på ikke er giftige.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Drikker

Bjørkesaft
Sted:

Der hvor det vokser bjørk

Årstid:

Den beste tiden å tappe sevje fra bjørketrærne er fra mars til mai, helst
siste del av april

Utstyr:

Skarp kniv, taustump eller tape, en tom 1,5 l brusflaske

Gjennomføring:

Tidlig på våren stiger sevja i trærne, og vi kan tappe litt uten at de tar skade
av det. På dette tidspunktet er det mye sevje i treet, fordi alle bladene
trenger væske for å kunne springe ut. Sevje kan tappes av bjørka omtrent
på den tiden da bjørka har fått blader så store som museører.
Finn et tre som er minst tre meter høyt, og en kvist på treet som ikke er
større og tykkere enn at du greier å bøye den nedover. Skjær av kvisten et
godt stykke unna stammen. Stikk enden av kvisten ned i flaska. Pass på at
det ikke er åpning mellom treet og flaskehalsen slik at det kommer fluer og
andre småkryp inn i flaska. Flaska bør bindes fast til stammen på treet eller
en grein, slik at safta drypper ned i flaska. Flaska kan fort bli tung pga av all
saften, så den bør festes godt. Etter kort tid vil det begynne å dryppe sevje
fra kvisten. Treets størrelse har betydning for mengden sevje. I den beste
sevjetiden kan et tre på 30 cm i diameter gi opptil ti liter sevje pr. døgn.
Etter et par dager vil det sannsynligvis være
nok bjørkesevje i flaska til at dere kan smake
på den. Bjørkesaften er blank og smaker
nesten som vann, men man kan kjenne en lett
søtsmak. Noen vil kanskje synes at smaken er
litt bitter eller sterk, og et tips er å blande den
ut med vann.
Sevja kan brukes som søtningsmiddel i
matlaging. Den kan også brukes til brødbaking
ved at man erstatter væskemengden med
sevje. Sevje gir god heving, og brødene får
en saftig konsistens. Ved å koke sevja sakte
inn kan vi lage deilig søt bjørkesirup, som skal
være god mot forkjølelse.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Drikker

Krøkebærsaft
Sted:

Område hvor det vokser krøkebær (krekling)

Årstid:

Høst

Utstyr:

Små bøtter/yoghurtbegre til å plukke bær i, stor og stødig stamp hvor 2-3
barn kan stå, plastposer, korker, tomflasker, sukker og vinsyre
10 liter krøkebær (krekling), 2 l vann, 2 pakker vinsyre (â 50 g) og ca. 700 g
sukker pr liter saft

Gjennomføring:

Når vi lager saft følger vi prosessen fra bær til saft, og kan lære å ta vare
på naturens ressurser.
Forarbeid: Dra ut i skogen og plukk krekling!
Etterarbeid: Tilbake i barnehagen/på SFO/skolen has bær, vann og vinsyre
i en stamp, og så skal dette stå til neste dag. To til tre barn vaskes på
føttene og får to plastposer utenpå hverandre på hver fot. Disse festes med
en snor eller lignende. Sett gjerne på rolig, rytmisk musikk – dette gir fin
tråkkerytme når bæra nå skal beintråkkes. Dette bør gjøres ute. Når all saft
er tråkket ut av bæra, siles denne gjennom et klede og opp i en bøtte. Ha i
sukker og tøm safta (bruk evt. hevert) over på flasker. Husk å vask flaskene
godt før bruk. Etiketter med barnehagens/skolens eller barnets navn og
årgang kan limes på. Kanskje er dette et produkt som barna kan selge eller
gi bort til jul?
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Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Løvetann
Sted:

Veikant/grøft, eng e.l. (der det vokser løvetann)

Årstid:

Vår og sommer

Løvetannsaft
Utstyr:

3 l blomster, 4 l vann, 3 sitroner og 1 3/4 kg sukker

Gjennomføring:

Saml inn 3 l blomster av løvetann (uten grønt). Kok blomstene opp i 4 l
vann. Avkjøl over natten. Tilsett saft av 3 sitroner og sukker. Ta det med
tilbake til skolen og la det stå kjølig i 2 - 3 uker. Rør av og til. Sil og hell på
flasker. Tilsett litt vann dersom saften blir for kraftig.

Løvetannsalat
Utstyr:

Unge blad av løvetann, 1 ss eddik, 1 ss olje, 1 ss vann, 1 hvitløksfedd, hvit
pepper, urtekrydder og salt.

Gjennomføring:

Hakk bladene rå, eller la de få et raskt oppkok. Lag dressing av 1 ss eddik,
1 ss olje, 1 ss vann, 1 hvitløksfedd, hvit pepper, urtekrydder og salt. Gni
en bolle med hvitløk. Mos litt gressløk. Bland løvetannbiter, gressløk og
dressing.

Gratinert løvetann
Utstyr:

Kjele, løvetannrøtter, vann, oppskåret purre, smør og ost i skiver

Gjennomføring:

Kok avskrapte løvetannrøtter i 15 minutter. Hell av vannet. Fres oppskåret
purre i smør sammen med løvetannrøttene til purren er blank. Ha over
osteskiver og ha på lokk til osten smelter.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Vest
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Løvetann (forts.)
Omelett med løvetannblomster
Utstyr:

2,5 dl uåpnet løvetannknopper, 2 ss margarin, salt, egg og 3 ss vann.

Gjennomføring:

Stek løvetannknoppene myke i margarin og litt salt. Rør sammen egg, salt
og vann, og bland i løvetannknoppene.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Vest
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Jordnøtt
Stad:

Ytre kyststrøk frå Aust Agder til Romsdalen

Årstid:

Vår og sommar

Utstyr:

Flora

Gjennomføring:

Jordnøtt (Conopódium majus), kallenamn: Gimlis nøtter.
På veldig mange enger og i attgrodd utmark på Vestlandet, finn du ei plante
med tynne flikete blad og ein skjerm med mange kvite blomster. Grav langs
stilken og prøv å følgje etter denne. I enden av rota ligg ein knoll/nøtt.
Planta er lur og den skjuler jordnøtta ved ofte å la stilken ta ein 90 graders
sving like under bakken. Trikset er derfor å følgje forsiktig etter stilken!
Skalet på jordnøtta er lett å fjerne med naglen og dei smaker kjempegodt.
Når du kjenner planta og jordnøtta, så er den lett å skilje frå andre arter.
Tips:

Søk på det latinske navnet på internett, så finner dere mange bilder
og opplysninger om planta.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Mat ute
Mat fra skog og eng

Hasselnøtter
Nøttekake
Sted:

Skogen

Årstid:

Sensommer og høst

Utstyr:

4 egg, 250 g sukker og 250 g nøttekjerner

Gjennomføring:

Forarbeid: Dra ut i skogen og plukk hasselnøtter.
Etterarbeid: Egg og sukker piskes til eggedosis. Mal nøttene og ha det opp
i eggedosisen. Stekes i rund form på ca. 150 grader i 45 minutter.
Sjokoladekrem lages av: 6 dl fløte og 1 plate kokesjokolade (125 g).
Sjokoladen og fløten gis et oppkok - rør hele tiden! La det stå kaldt til neste
dag. Pisk opp fløten til krem og ha oppå nøttebunnen.

Steinaldergodt
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

5 dl hasselnøtter, 3 ss honning, 2 eggeplommer, 2 flate steiner, bolle og
blader

Gjennomføring:

Bruk to flate steiner til å knuse nøttekjernene med. Bland knuste
nøttekjerner med honning og eggeplommer. Server desserten på blader.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Brennesle
Neslesuppe
Sted:

Veikant/grøft, eng e.l. (der det vokser brennesle)

Årstid:

Vår og forsommer

Utstyr:

Kjele og saks, ca 2 l friske brennesleblader, 12 dl vann, en terning
grønnsaksbuljong, litt pepper og noen spiseskjeer rømme

Gjennomføring:

Plukk unge, friske brennesleplanter om våren (kan fryses til senere bruk).
Skyll neslen og klipp opp bladene i småbiter. Ha vann og blader i en kjele og
la det koke opp. Vannet blir farget svart og viser at brenneslen inneholder
mye jern og sporstoffer. Tilsett litt pepper og en terning grønnsaksbuljong.
La det koke i 10-15 min. Tilsett rømme og server!

Nesleburgere
Sted:

Veikant/grøft, eng e.l. (der det vokser brennesle)

Årstid:

Vår og forsommer

Utstyr:

Kjele og stekepanne, brennesle, kjøttdeig, hamburgerbrød og smør

Gjennomføring:

Klipp opp brenneslebladene og gi dem et raskt oppkok. Bland brennesle og
kjøttdeig, form burgerne og stek dem i pannen.

Neslebrød
Sted:

Veikant/grøft, eng e.l. (der det vokser brennesle)

Årstid:

Vår og forsommer

Gjennomføring:

Bruk ein oppskrift på grovbrød og erstatt 1/4 av det grove melet med malte
nesler. God tid til heving er viktig.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd
Friluftsrådet Vest

Mat ute
Mat fra skog og eng

Strutseving - uoppdaga grønnsak
Sted:

Utbredt i hele landet, spesielt vanlig på elveavsetninger fra Hordaland til
Troms.

Årstid:

Vår og forsommer

Utstyr:

Kniv, bøtter, kokekar, salt og pepper, smør, en sitron og tilgang på vatn og
ildsted

Gjennomføring:

Strutseving (Matteuccia struthiopteris) er vår største bregne. Den er en
næringsrik grønnsak som fortjener langt større oppmerksomhet enn tilfellet er i Norge i dag.
I nordøst-Amerika er strutseving en svært ettertraktet grønnsak. Planten
brukes i mange ulike retter i ulike kombinasjoner, eksempelvis til pasta
eller sammen med laks. Mange gourmetrestauranter har spesialisert seg
på bruk av strutseving. De karakteristiske ”spiralskuddene” inngår gjerne
også i restaurantlogoer. Går du på nettet og søker på ”fiddlehead ferns” vil
du finne et uttall matretter og restauranter. Begrepet ”fiddlehead” illustrerer
bregneskuddets likhet med hodet på en fiolin.
Strutsevingen kjennetegnes om våren ved tette, kraftige skudd, en
strut. Har du først fått blikket for strutseving, er den vanskelig å
forveksle med andre bregner. Planten tåler godt høsting. Normalt
kan en høste 6-8 skudd fra hver plante uten at dette påvirker
plantens livskraft. Planten vokser svært raskt. Ved gunstige
temperaturer er det målt en vekst på inntil 15 cm per dag.
Når jord-temperaturen passerer 7 g C, formelig eksploderer
planten. Du må nesten ligge på vakt for å høste de unge
spiralforma skuddene. Det er ”spiralen” med 5 cm stilk som
brukes til menneskemat. Kapp med kniv og konservér eller
anvend raskt som fersk grønnsak.
Det er ikke påvist konkrete giftstoffer i strutseving. For
sikkerhets skyld anbefales likevel 10 minutter koking i
lettsalta vatn. Etter koking kan en gjerne steike skuddene
lett i smør eller olje og presse litt sitronsaft over. Så kan
skuddene nytes til fisk, kjøtt, pasta, eller hva med en
strutsevingpizza?
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Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Sisselrot
Sted:

Over alt med ganske god og husmusrik jord

Årstid:

Tidlig på våren

Utstyr:

Kniv

Gjennomføring:

Sisselrot er lakrisgodteri fra naturen. Alt man trenger å gjøre er å grave opp
en rot, skrape av det ytterste laget på roten, og så kan den spises.
Sisselrot (Polypodium vulgare) tilhører karsporefamilien, nærmere
bestemt det vi kaller for bregner. Karsporeplantene var mye viktigere
for noen hundre millioner år siden, da de dominerte plantelivet
på jorda totalt - og det kan det spinnes mange spennende
historier rundt! Sisselrot vokser over det meste av landet.
Den krever egentlig ganske god og humusrik jord, men
likevel kan vi finne den i mosematter på steiner,
murer og i gamle trær.
Tidlig fant menneskene ut at rotstokken på bregnene
var spiselige - ikke nødvendigvis godt, men det var
vomfyll. Noen rotstokker var ansett som bedre enn
andre, og her var sisselrot i en klasse for seg. For
rotstokken, plukket tidlig om våren, er både søt og
har fin lakris-ettersmak. Selv i dag er det mange
barn som vet å sette pris på sisselrotstokker. Om
de kommer til å smake på en rotstokk fra en annen
bregne, skjer det likevel ikke noe galt, og de blir nok
spyttet ut hvis de ikke er gode!
Rotstokken til sisselrot har også funnet sin plass
i folkemedisinen og har helt siden oldtiden vært
brukt som legemiddel. Bl.a. skrives det i en svensk
legemiddelbok fra 1849 at den virker svakt svette- og
urindrivende og er et utmerket slimløsende middel.
Kanskje det er noen som hoster eller har tett nese
som vil prøve?
Tips:
Søk på det latinske navnet på internett, så finner dere
mange bilder og opplysninger om planta.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Storfrytle og gulaks
Storfrytle
Stad:

Kyststrøk frå Aust Agder til Lofoten

Årstid:

Vår, sommar og tidlig haust

Utstyr:

Flora, og kniv er kjekt for å kome til rota

Gjennomføring:

Storfrytle (Lúzula sylvaticá), veks ofte i tette klynger/matter på Vestlandet
og nordover.
Litt godt: Dra forsiktig i nokre blad i sentrum av ”rosetten” og deler av
planten glir ut. Alt det kvite og lyse på planten kan etast og smaker mildt
og litt nøtteaktig. Det er ikkje farlig å ete av det grøne, men her er planten
svært trevlete.
Kjempegodt: Dra opp rota like ved der blada kjem ut. Ta ein kniv og skjer
forsiktig av det yttarste laget på rota. Det er fryktlig lett å skjere seg på
denne rota, -så ikkje skjer mot deg! Alt det kvite og lyse kan etast og har
konsistens som kokos og smakar søtt!

Gulaks
Stad:

Heile landet

Årstid:

Vår og sommar

Utstyr:

Flora

Gjennomføring:

Gulaks (Anthoxánthum odorátum), norsk kallenamn: Karamellstrå.
Dra forsiktig i strået. Du skal klare å få strået til å dele seg gjennom at det
sklir ut av ”slira”. Ta nå den lyse enden i munnen og tygg litt. Etter ei lita
stund kjenner du ei søtlig karamellsaus liknande smak. Kjempegodt!
Tips:
Søk på det latinske navnet på internett, så finner dere mange bilder og
opplysninger om plantene.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Mat ute
Mat fra skog og eng

Nypegrøt
Sted:

Overalt hvor det finnes rosebusker

Årstid:

Sensommer og høst

Utstyr:

5 dl friske eller 4 dl tørkede nyper, 1 l vann, 2 ss sukker, 3 ss potetmel

Gjennomføring:

Det er forskjell på nypene fra roseart til roseart, noen er myke og saftige,
andre harde, men alle kan brukes. Noen hageroser er virkelig myke og
saftige, men de blir lett ødelagt under rensingen. Et annet forhold som
mange synes er ekkelt, er at nypene ofte kan ha mark. Men det gjør ikke
noe, for marken går inn til frøene og de skal kastes likevel!
Nypekjøttet skylles og knuses lett før de kokes møre i vann og moses
gjennom en sikt. Mål opp nypemassen og spe med vann til det er 8 dl.
Kok opp massen og tilsett sukker. Rør potetmelet ut i litt kaldt vann. Hell
potetmeljevningen i nypemassen under omrøring og la grøten koke opp.
Serveres med kald melk eller fløte.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Rognebær
Rognebærgelé
Sted:

Skog hvor det vokser rogn

Årstid:

Høst

Utstyr:

2 kg bær, 1 kg epler, ca 1 l vann, ca 800 g sukker pr. liter saft og evt.
stivelsesmiddel

Gjennomføring:

Rognebærene skal ha hatt en frostnatt (eller en natt i fryseren). Bærene
renses. Eplene skjæres i biter, og kjernehus og stilker fjernes. Bærene og
eplene kokes opp. Saften siles fra og tilsettes sukker. La saften koke opp
på nytt uten å røre i den. Tiden det tar før geleen er klar, kommer an på
hvor modne bærene er. Hell litt saft på en tallerken og sett den kaldt. Dra
en skje igjennom når geleen er kald. Hvis den ikke flyter sammen, er den
ferdig. Hvis geleen ikke blir stiv etter koking, tilsettes stivelsesmiddel.

Rognebærgrøt
Sted:

Skog hvor det vokser rogn

Årstid:

Høst

Utstyr:

5 dl godt modne rognebær, 2 dl vann, 3 store milde epler, litt rosiner, 130 g
sukker, 1 - 2 ss maisenna, kanel, fløte/melk og sukker

Gjennomføring:

Rognebærene skal ha hatt en frostnatt (eller en natt i fryseren). Rens og
vask bærene godt. Kok opp vann, sukker, bær og rosiner til bærene er
møre. Ha i eplene oppskjært i biter. Jevn grøten med maisenna utrørt i litt
kaldt vann, og la det trekke forsiktig et par minutter. Kan smakes til med litt
kanel. Serveres med fløte/melk og sukker.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Tyttebær
Sted:

Tyttebær vokser praktisk talt over hele landet. Du finner dem helst i
næringsfattig skog med mye lyng, eller i lyngheier i lavlandet og i fjellet.

Årstid:

Sensommer og høst

Tyttebærgelé og tyttebærgrøt
Utstyr:

3,5 l tyttebær, 0,5 l vann, 1 kg sukker og en stor, noe flat skål

Gjennomføring:

Tyttebær og vann kokes i et kvarter og settes til kjøling til neste dag. Da
siles kraften forsiktig av og varmes opp. Tøm sukkeret i skålen og hell
den kokende saften over. Rør sakte og forsiktig til sukkeret har smeltet.
Rør i samme retning hele tiden! La blandingen stå til avkjøling og stivning.
Tyttebær inneholder benzosyre, en syre som ikke er sterkere enn
vanlig sitronsyre, men som virker konserverende, dvs at den forhindrer
at matvarene mugner. Derfor er tyttebær et bærslag som det er lett å
oppbevare, og det kan være like greit å “røre” bærene, dvs å mose dem
sammen med sukker, som å “sylte” dem, dvs koke syltetøy.
Restene av tyttebærene etter geleen kan kokes opp med litt vann, tilsett
350 g sukker og en kanelstang. Dette blir god tyttebærgrøt.

Trollkrem
Utstyr:

2 eggehviter, 1-2 kopper farin, tyttebær eller blåbær

Gjennomføring:

Plukk og rens bærene. Visp eggehvitene sammen med sukker til de blir
stive. Ha i bærene og visp litt til, til kremen er blitt tykk.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Einerbær
Treak - godteri av einerbær
Sted:

Sensommer og høst

Årstid:

Hvor som helst hvor det vokser einer; skog, kyst, fjell

Utstyr:

Blå einerbær, se for øvrig de to ulike oppskriftene

Gjennomføring:

Det er få planter som har større plass i vår tradisjon enn eineren. Fra
gammelt av ble både røttene, barken, treverket, barnålene og einerbærene
brukt. Einerbær trenger ett år på å modnes, derfor finner vi både grønne og
blå bær på samme busk. Det er de blå bærene som er modne, og det er de
vi skal bruke til treak, eller hjemmelagede lakrisstenger om du vil.
ENKEL OPPSKRIFT
3 liter blå einerbær, brunt sukker og fløte
Ha bærene i en kjele, dekk bærene akkurat med vann og kok det i 2 timer.
Så stampes/ knuses bærene, og væsken siles av. Den silte væsken kokes
videre til den blir passe tjukk (slik at den stivner ved avkjøling) og formes til
fingertykke stenger (for eksempel ved å ha massen opp i små rør laget av
matpapir. Dersom dere synes smaken er for sterk, kan det tilsettes brunt
sukker og fløte under den siste innkokingen.
TREAK FOR VIDEREKOMNE
5 liter blå einerbær, 1 liter H-melk, 2,5 liter fløte, evt. 0,25 kg brunost,
0,5 kg farin (hvitt sukker) og 0,5 kg brunt sukker
Bærene has i en kjele, og det fylles på med vann til bærene er dekket. Det
hele kokes i 2 timer. Uttrekket siles så fra og tas vare på. Tilsett bærene like
mye vann igjen og la det koke i nye 2 timer. Uttrekket siles fra og tas vare
på sammen med første uttrekk. For tredje gang fylles det på med vann,
men denne gangen bare omtrent 3/4 av det som ble tilsatt de to forrige
gangene. Kok denne gangen bare i en time. Så siles bærene for siste gang
og kastes. Alle uttrekkene has i en kjele, tilsett H-melk under innkoking.
Etter en times koking tilsettes fløten og evt. brunosten. Dette kokes i en
halv time før farin og brunt sukker tilsettes. Så kokes alt til en tjukk grøt
som må avkjøles litt. Trekk deretter massen ut i stenger som avkjøles. Rull
stengene gjerne inn i matpapir.

267

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Mat fra skog og eng

Sopp
Soppsnadder
Sted:

Skog

Årstid:

Høst

Utstyr:

Sopp, stekepanne og varmekilde (bål, primus, stormkjøkken e.l.), kniv,
meierismør, salt, pepper og gjerne litt rømme eller fløte

Gjennomføring:

Plukk noen av de sikre soppartene (f.eks. kantareller, piggsopper,
steinsopp eller matriske). Børst av soppene og skjær bort evt. markspiste
deler (del soppen på langs for å se etter) og den nederste delen av stilken.
Kutt soppene opp i biter. Putt bitene i en middels varm panne og kok ut
mesteparten av vannet! Deretter har man en klatt meierismør i panna og
freser soppen i noen minutter. Tilsett litt salt og pepper og gjerne litt rømme
eller fløte og server med pinnebrød eller ferske rundstykker!

Soppsuppe
Sted:

Skog

Årstid:

Høst

Utstyr:

6 dl sopp, 1 l vann, 2 buljongterninger, 1 skive rotselleri, litt purre og løk
(gjerne sjalottløk), 2 ss olivenolje, 4 ss hvetemel, 1 dl kremfløte eller
rømme/ créme fraiche, 1 eggeplomme, litt kruspersille, salt og pepper

Gjennomføring:

Kok ut mesteparten av vannet og fres soppen i litt olje. Kok så sopp og
selleri i buljong i 12 minutter. Fres purre og løk, dryss over mel og spe med
litt buljong. Ha alt i en gryte og kok i 6-7 minutter. Ta gryta av varmen og
bland i egg, fløte og krydder. Server med pinnebrød eller rundstykker!

268

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Sukkertarechips
Sted:

Fjæra

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Kasterive/rive og bøtte til innsamling, kniv og kjele

Gjennomføring:

Bruk kasterive eller en vanlig jernrive og let etter sukkertare. Pass på å
bruke individer av sukkertare som ikke er så gamle. De unge har ikke så
mye påvekst av andre alger og små dyr. Vekstsonen på sukkertaren er
i det lysebrune området i overgangen mellom stilk og blad. Dette er den
ferskeste delen av tareplanten.
Sukkertaren vaskes i ferskvann, klippes opp i passe store biter, stekes
oppå folie på glørne, grillen eller i stekeovn.
Legger man sukkertare til tørk i luften skiller den ut hvitt pulver
som maker søtt.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Havsalat
Sted:

Fjæra

Årstid:

Havsalat er tilstede hele året, men den er best utviklet vår og sommer.
Havsalaten bør plukkes tidlig om våren når bladene er unge.

Suppe
Utstyr:

Kasterive/rive og bøtte til innsamling, kniv og kjele

Gjennomføring:

Du trenger:
2 dl vann, 1 dl friske, skylte blad av havsalat, 1 dl opphakkede gulrøtter,
1 dl oppskåren kylling, 2 ss soyasaus og knust svart pepper
Havsalat blir tilberedt på mange forskjellige måter rundt om i verden. Den
inneholder bl.a. mye jern og protein. Havsalaten er grønn, og har form som
et tynt blad. Selve bladet er ettårig (5-30 cm langt), men festet er flerårig.
Den vokser på fjell, skjell og på andre alger fra strandsonen til 20 m dyp.
En kan også bruke drivende planter hvis de er friske.
Vask og rens havsalaten godt i lunkent ferskvann. Kok gulrøttene møre i
vann. Skjær havsalaten i biter på ca 2 cm, og ha det i den kokende suppen.
Tilsett kyllingbitene og la det småkoke i fem minutter. Tilsett krydder.

Salat
Utstyr:

Blader av havsalat og andre ingredienser til salaten, som tomater, agurk,
løk, o.l.

Gjennomføring:

Skyll havsalaten godt i ferskvann. Bladene er nokså grove i konsistensen
og bør hakkes fint. Finhakkede havsalatbiter blandes med oppskårne
tomater, agurker, o.l.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Ristede albusnegl
Sted:

Fjæra

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Bål, grillrist, kniv eller en nevestor stein til å løsne albusneglene med, salt
og smør

Gjennomføring:

Albusneglen er meget vanlig langs store deler av norskekysten og den
er velkjent for alle som ferdes langs kystlinjen. De lever i eller rett under
tidevannssonen. De er ofte godt synlige der de sitter som små vulkanhus,
sugd fast i steiner og svaberg.
1.
2.
3.
4.

Bruk kniv eller en nevestor stein til hjelp for å løsne sneglene fra
underlaget.
Sneglene ristes over et bål på en grillrist.
Ha salt og smør over, så er det bare å spise.
Det smaker sjø, sommer og tyggegummi på en gang.

Albuskjell kan også legges rett på steikeplate og stekes.
Visste du at albusnegl bor på fast adresse? De kan ta seg en rusletur, men
kommer alltid tilbake til sin faste plass på steinen eller svaberget.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Strandsnegler og strandreker
Sted:

Fjæra

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Kjele, bål, strandsnegler, strandreker, pirkepinner/tannpirkere og salt

Gjennomføring:

Strandsnegler(Littorina littorea), også kalt Kuunger eller Kobbunger, regnes
som utmerket selskapsmat i en rekke europeiske land. For eksempel er
forbruket i Frankrike så stort at de må importere for å dekke etterspørselen.
Strandreker er også ettertraktet menneskeføde. Danskenes “pillede rejer”
bestod opprinnelig av strandreker, og strandreken (Palaemon adspersus)
regnes som mer velsmakende enn den tradisjonelle dypvannsreken
(Pandalus borealis)
1. Plukk så mye strandsnegl og strandreker som dere har tenkt å spise.
2. Kok opp en gryte med sjøvann. Se til at vannet fosskoker når snegler
og reker legges i, da vil dyrene dø med en gang - og ikke bli unødig
pint. Etter 10-15 minutter er de ferdige. (Det er sneglene som trenger
såpass lang tid, rekene trenger bare et oppkok).
3. Etter koking og avkjøling pirkes maten ut av sneglehuset ved hjelp av
en tannpirker. Er det vanskelig, kan man også knuse skallet. Plukk
vekk den harde plata som sitter i åpningen. Ellers kan alt spises. (Den
harde plata er ”døra“ til sneglehuset. Når det er lavvann lukker snegla
døra, og inni seg har den nok vann til å klare seg fint til det blir høyvann
igjen). Sneglene er gode å spise naturell, de er passe saltet ettersom
de er kokt i saltvann. Ønskes gourmetversjonen, så kan sneglene
stekes i smør og hvitløk.
4. Rekene renses på vanlig måte, og puttes rett i munnen!
God appetitt! Ved å spise strandsnegler og strandreker har dere bevist at
dere er ekte Robinsoner, og sikkert hadde klart dere bra på en øde øy!
Spe gjerne på med noen strandkrabber, se neste side.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Strandkrabber
Sted:

Fjæra

Årstid:

Sommer og høst

Utstyr:

Krabbesnøre: hyssing, klype, agn (f.eks. blåskjell, snegler e.l.) Bøtte med
saltvann til krabbene, kjele med saltvann for koking av krabber

Gjennomføring:

De små strandkrabbene er spiselige akkurat som de store taskekrabbene.
Bruk hyssing og klype, og fisk etter strandkrabber. Kok opp en kjele med
saltvann. Når vannet fosskoker, legges krabbene ned i. Det er magisk å se
at krabbene skifter farge med en gang de kommer opp i gryta!
La de koke i ca 10 minutter. Hell av vannet og krabbene avkjøles. Sug ut av
klørne og spis innmaten, utenom magesekken som kalles for “paven”.
De aller minste strandkrabbene kan etter koking stekes på grillen eller i
en panne (i panna kan dere steke krabbene i en blanding av olivenolje og
sukker).
Eller: tøm de minste krabbene forsiktig tilbake i sjøen - til en lykkelig
gjenforening med familien sin! Vi kan heller spise dem når de har vokst seg
litt større...
Har du lurt på hvorfor krabbene og rekene skifter farge når de blir kokt?
Det røde fargestoffet ligger gjemt i skallet hele tiden, men dyrene har
en ”kamuflasjedrakt” oppå! Kamuflasjen lages av enzymer, som finnes
i alle celler i kroppen hos mennesker og dyr. Uten kamuflasjefargene
ville krabbene og rekene (og andre krepsdyr) blitt oppdaget av fienden
mye fortere. Når vi koker krepsdyrene ødelegges kamuflasjedrakta, og
rødfargen kommer fram.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Grave taskekrabber
Sted:

Fjæra

Årstid:

Sensommer/Høsten

Utstyr:

Redningsvest, båt, kraftig lommelykt, bøtte til å ha krabbene i, jernrive, kjele

Gjennomføring:

De store krabbene som vi kjøper i butikken kaller vi taskekrabber.
Taskekrabbene kan man ﬁske på kvelden på sensommeren/høsten.
August er ﬁn tid å prøve seg. Barn bør ha med en voksen, for dette kan
både være litt skummelt og farlig å gjøre alene. Dere trenger en båt og alle
må ha redningsvester på seg. Det må være ﬁnt vær, og sjøen må ligge
blikk stille uten store dønninger. Let etter taskekrabbene innimellom det
hvite beltet av rur. Rur er krabbemat sammen med blåskjell. Store krabber
kommer opp og beiter på ruren når det er mørkt. Bruk en kraftig lommelykt
når dere speider etter krabbene. Med en jernrive “graver” dere krabbene
opp i båten.
Taskekrabbene legges i en kjele med kokende saltvann. La krabbene koke
i ca 20 minutter. Prøv dere litt fram ettersom hvor mange krabber du har
oppi kjelen og hvor store de er.
Sug ut av klørne og spis innmaten med unntak av “paven” (magesekken).
Har dere lyst på tilbehør, så er det kjempegodt med krabbekjøtt på loffskiva
sammen med majones og sitron..mmmmmm
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Småretter fra fjæra

Blåskjell
Sted:

Fjæra og bålplassen

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Bøtte og evt. en rive til innsamling av blåskjellene, bål/kokegrop og salt.
Ekstra godt blir det om man har ferskt brød, smør og majones til.

Gjennomføring:

Blåskjell smaker kjempegodt, men de kan av og til være giftige. Siden
blåskjell filtrerer vannmassene er de meget følsomme for forurensninger
og giftig algeoppblomstringer. Mattilsynet tar jevnlig prøver for å kunne
gi opplysninger om det er knyttet risiko til å spise blåskjell i et bestemt
område.
Blåskjellvarslet nås ved:
- Mattilsynets blåskjelltelefon: 820 33 333
- Internett:( http://matportalen.no/Matportalen/Blaaskjell/blaaskjell)
- NRK tekst-tv: NRK1 s. 588 og NRK2 s. 342
Plukk skjell som er lukket under vann, og damp dem i en gryte med litt
sjøvann. Etter noen minutter åpner de seg, og da er de ferdige. Plukk
vekk skjegget som sitter på skjellet. Disse trådene, som blåskjellet fester
seg med, kalles byssustråder. Resten kan spises, utenom skjellet så klart.
Blåskjell er kjempegodt i supper, gryteretter, på pizza og som snacks.
Blåskjellene kan også grilles på bålet. Har dere grillrist, kan de grilles der.
Hvis ikke, legger dere steiner nesten inne i bålet og legger skjellene på
dem. Spis bare de som åpner seg.
Blåskjell er også veldig godt å ha i Tangsuppe med fisk (se Hovedretter).
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Brød og lignende

Christers steinalderbrød
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Sammalt rug grov, sammalt hvete fin, litt sjøvann (eller ferskvann og litt
salt), flate steiner eller stekehelle, smør og brunost eller varme blåbær

Gjennomføring:

Etter en lang istid var alt liv drept og plantelivet måtte bygges opp ved
spredning av sporer og frø fra områder som ikke hadde vært isdekket. Det
kunne ta lang tid, og plantene måtte ta vinden, fugler, dyr og kanskje også
mennesker til hjelp for å frakte nytt liv til steril grunn. Brød kom derfor på
menyen først i nyere steinalder.
Bland 1 del sammalt rug grov og 1 del sammalt hvete fin. Tilsett litt sjøvann.
(Eller ferskvann, bland i så fall litt salt i melet). Lag en tørr deig. Del opp
i flate kaker som du steiker på varme steiner i bålet eller på steikehelle.
Server med smør og brunost, eller varme blåbær.

Barkebrød
Sted:

Skog (med alm, furu, rogn, selje eller asal)

Årstid:

Om våren når sevja stiger

Utstyr:

500 g barkemel, 500 g byggmel, salt, gjær og vann eller sevje fra bjørk

Gjennomføring:

Ta bark fra trær av alm, furu, rogn, selje eller asal. Det beste er å felle et lite
tre og skrelle av barken. Husk dette krever tillatelse fra grunneier. Barken
tas om våren i sevjetiden. Alm gir det beste barkemelet. Først vannes
barkestrimlene ut i noen dager, før de hakkes opp i småbiter. Deretter
tørkes barken i ovn ved svak varme (ca. 70 grader), og til slutt males bitene
opp til mel. Før baking blandes barkemelet med byggmel. Brødet bakes så
på vanlig måte.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet for Ålesund og Omland
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Brød og lignende

Pinnebrød i ﬂere varianter
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Vanlig type: 250 g hvetemel, 1/2 ts salt, 1/2 ts bakepulver, 1 ss margarin/
matolje, 1 1/2 dl melk eller vann, krydder etter ønske
Bollevariant: 250 g hvetemel, 1/2 - 1 dl sukker (smak til), 1/2 ts bakepulver,
1 ss margarin/ matolje, 1 1/2 dl melk eller vann og evt. rosiner.
Sjokoladebollevariant: 250 g hvetemel, 1/2 - 1 dl sukker (smak til), 1 ss
kakaopulver, 1/2 ts bakepulver, 1 ss margarin/ matolje, 1 1/2 dl melk eller
vann.

Gjennomføring:

Du begynner med ganske lite væske og sper på etterhvert som deigen blir
fastere. Hvis du lager deigen ute, kan det være upraktisk med margarin
som skal smeltes og melk. Bruk derfor gjerne vann og dropp gjerne
margarin/ matolje. Deigen skal være seig.
Rull biter av deigen til en lang tynn pølse (tynn som en finger er passe), rull
deretter deigen rundt pinnen, og stek pinnebrødet/-bollen over glørne på
bålet. Unngå åpne flammer. Det gjelder å være tålmodig slik at pinnebrødet
blir stekt tvers gjennom, men har gyllen ytterside.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Grønnsakssuppe
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Heile året

Utstyr:

2 gulrøtter, 1 løk, 1/2 sellerirot, 5 poteter, 1 liten purreløk, 2 persillerøtter, 2
ss olje, 100 g morrpølse, pepperoni, fenalår, spekeskinke e.l. i skiver, salt
og pepper

Gjennomføring:

Skrell og kutt gulrøtter, løk og sellerirot i terninger. Potetene skrelles, kuttes
i terninger. Purreløken og persillerøtter skrelles og kuttes. Varm olje i en
kasserolle og ha i gulrotblandingen. Brun dette litt sammen med morrpølse
e.l. Tilsett de andre grønnsakene og fyll på vann til det dekker. Kok til
grønnsakene er møre og smak til med salt og pepper.

Tomatsuppe
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Heile året

Utstyr:

2 gulrøtter, 1 løk, 1/2 sellerirot, 5 poteter, 1 liten purreløk, 2 persillerøtter, 2
ss olje, 100 g morrpølse, pepperoni, fenalår, spekeskinke e.l. i skiver, salt
og pepper

Gjennomføring:

Skrell og kutt gulrøtter, løk og sellerirot i terninger. Potetene skrelles, kuttes
i terninger. Purreløken og persillerøtter skrelles og kuttes. Varm olje i en
kasserolle og ha i gulrotblandingen. Brun dette litt sammen med morrpølse
e.l. Tilsett de andre grønnsakene og fyll på vann til det dekker. Kok til
grønnsakene er møre og smak til med salt og pepper.

278

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Vest

Mat ute
Hovedretter

Vårsuppe
Stad:

Bålplassen

Årstid:

Heile året

Utstyr:

ca 1 ltr grøne blad av nesle, karvekål, meldestokk, skvallerkål eller kvann,
1 ltr buljong, 2 ss smør, 2 ss kveitemjøl

Gjennomføring:

Skyll blada, klipp eller hakk dei opp og kok dei opp med buljong. Lag
jamning av smør og mjøl og spe med buljongen. Anis, ryllik, fennikel eller
graslauk er godt krydder til suppa. Makaroni er også godt å tilsetje suppa.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Vest

Mat ute
Hovedretter

Grønnsakstwist
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Heile året

Utstyr:

Grønnsaker, smør/olje, krydder, aluminiumsfolie, og kniver

Gjennomføring:

Kutt opp de grønnsakene du ønsker å spise. Legg dem på midten av en
foliebit. Tilsett smør og krydder. Rull sammen foliepakken og tvinn endene
slik at den ligner en stor twist! Bakes i glørne i bålet ca. 15 min.
Sim salabim! Verdens sunneste twist er klar til servering!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør

Mat ute
Hovedretter

Maiskolbe på bål
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Sommer og høst

Utstyr:

Kniv, maiskolber, smør og aluminiumsfolie

Gjennomføring:

Smør maiskolbene og pakk dem inn i aluminiumsfolie. Stek dem innimellom
glørne i 10-20 minutter ettersom hvor varmt bålet er.
Mens dere venter på at maiskolbene skal stekes ferdig kan dere spikke to
pinner som begge er spisse i en ende. Når maiskolben er ferdig stikker dere
pinnene med den spisse enden inn i hver ende av maiskolben.

Makaronigryte
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Nok til 10-12 voksne personer:
Kjele, 1,5 kg røkt pølse, 1 kg makaroni, 750 g gulost, 2 løk eller purre,
500 g tomatpuré, krydder (f.eks. oregano)

Gjennomføring:

Kok vann i en stor kjele og ha oppi makaronien. Hakk løk og pølser i biter,
og ha det oppi gryta sammen med tomatpurré og krydder. La det koke til
makaronien er myk. Ha oppi revet ost mot slutten av koketiden.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Pølse på ribbe
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Pølser, ﬂesk, poteter, løk, tomater, evt. det man måtte ha lyst på

Gjennomføring:

Skjær alle ingrediensene i småbiter. Tre bitene etterhverandre på en pinne
og steik det over bålet i ca. 10 minutter.

Pølse i slåbrok
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Grillpølser og deig til pinnebrød

Gjennomføring:

Ta en grillpølse og tre den på langs inn på en tynn pinne. Stek den en liten
stund over glørene. Ta så en klump med pinnebrøddeig og trill til en lang
tynn pølse. Surr deigpølsa rundt grillpølsa og fortsett stekinga til brødet er
blitt lysebrunt.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Turpizza
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Tortillalefser (lomper eller lignende), gulost, ketsjup, kjøttpålegg
(salami, skinke el.) tomater, krydder (etter smak og behag), aluminiumsfolie,
grillkull eller ved.

Gjennomføring:

Legg en lefse på en bit aluminiumsfolie. Ta på pizzafyll etter eget
ønske. Legg en annen lefse på toppen. Pakk pizzaen inn i
aluminiumsfolien og legg den på glørne eller på en rist. Pass på at den
ikke svir seg og snu den etter en liten stund. Når osten er smeltet pakkes
folien opp og pizzaen skjæres i stykker.

Calzone: Innbakt pizza
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Bunn: 500 g hvetemel, 1 ts salt, 1 ts bakepulver, 2 ss margarin / matolje,
3 dl melk eller vann
Fyll: pølse- eller skinkebiter (evt. ferdig brunet kjøttdeig), ost, tomatpurré,
krydder, mais, sopp, paprika eller annet ønskelig
Stekehelle, stekespade, stekesmør, kniv, bolle

Gjennomføring:

Lag deigen, og klem den flat til flere små pizzabunner. Det er lurt å lage
pizzabunnene tynne, slik at de raskere blir gjennomstekt uten å bli svidd
ytterst!
Smør tomatpurré på bunnene og legg fyll og krydder på halvparten av hver
bunn. Bunnene brettes så dobbelt, og klemmes godt sammen i kantene.
Stekes på begge sider til deigen er gjennomstekt, fyllet i midten er varmt,
og osten ordentlig smeltet.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd
Friluftsrådet Sør

Mat ute
Hovedretter

Kjøttkake i løk
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Kjøttdeig, salt, pepper, noen store løk, aluminiumsfolie, margarin, en bolle
e.l til å blande kjøtttdeigen i, bestikk

Gjennomføring:

En stor løk deles på midten. Ta av de to ytterste skall-båtene, og fyll
hulrommet i dem med kjøttdeig blandet med salt og pepper. Ta deretter av
to nye skall av løkhalvdelen, og fyll også disse med kjøttdeig i midten.
Fortsett slik til hele løken har blitt flere kjøttkaker i løkformer. Smør hver løk
fylt med kjøttdeig godt inn med margarin, og pakk hver enkelt inn i folie.
Legg pakken i glørne i et bål og stek dem i omtrent 15 min.
(Steketid avhenger av størrelsen på løken

Kjøttkake i loff
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Pariserloff, kjøttdeig som er stekt på forhånd, paprika, løk, oliven, brødrasp,
egg, tomatpuré, oregano, rosmarin, basilikum, salt og pepper, en bolle til å
blande ingrediensene i, kniv og skjærefjøl

Gjennomføring:

Skjær av endestykket på pariserloffen. Legg endestykket til side så
lenge. Det skal dere bruke senere. Hul ut pariserloffen. Skjær paprika
og løken i biter. I en bolle blandes dette med ferdig stekt kjøttdeig, egg,
oliven, brødrasp og tomatpuré. Smak til med krydder som oregano,
rosmarin, basilikum, salt og pepper. Blandingen helles opp i den hule
pariserloffen. Bruk endestykket som lokk og pakk inn loffen med innhold
i aluminiumsfolie. Loffen stekes på bålet innimellom glørne i utkanten av
bålet. Hvor lenge avhenger av hvor varmt bålet er. Prøv dere fram.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Bidus (Samisk matrett)
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ingridienser til 4 personer (10 barn med matpakke).
500 gr. reinsdyrkjøtt (eller annet kjøtt). Reinskav egner seg svært bra.
(Nok med 1 pose.) 7 dl vann, 4-5 poteter, 1-2 gulrot, 1/2 løk, 1 ts salt, 1/4 ts
pepper.

Gjennomføring:

1. Skjær opp kjøttet i terninger og ha det i gryta
2. Lag meljevning. Hell meljevningen og vann over kjøttet. La det koke
opp under omrøring. NB! For å få fin farge og god smak på retten, er
det viktig å ha meljevningen over kjøttet før du setter det til koking.
3. La kjøttet koke ca 1/2 time før du har i poteter og grønnsaker. Rør i
gryta av og til.
4. Vask og skrell poteter og gulrot, skjær det i terninger. Hakk løken.
5. Ha poteter og grønnsaker i kjøttgryta og kok i ca 20 minutter.
6. Smak til med salt og pepper.
7. Serveres med grovt eller fint brød
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Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Mat med egg
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Speilegg på stein: Egg, smør, flat stein i passe størrelse
Kokt egg: En sitron, potet, liten nepe, appelsin, løk eller tomat,
egg og folie
Kokt egg i lav: Fuktig reinlav og egg
Egg i konvolutt: Konvolutt, kaldt smør og egg

Gjennomføring:

Speilegg på stein: Vask en flat stein av passende størrelse. Legg den i et
skikkelig glødebål og la den bli gjennomvarm, den kan da tas ut av varmen.
Litt smør has på før egget slås ut på steinen (du kan også bruke en vasket
spade eller et lokk). Variasjon: Slå egget i en brødring på steinen, eller i en
ring av bacon, en løkring e.l.
Kokt egg: Egg kan kokes i en uthult sitron, potet, appelsin, løk eller tomat.
Skjær av toppen og hell egget oppi. Lokket settes på og det hele legges i
glørne og dekkes til. Bruk eventuelt folie utenpå. Ferdig på ca 8-10 min.
Kokt egg i lav: Eggene pakkes inn i fuktig reinlav. Legg eggene nærme
bålet, og ikke i bålet. Eggene er ferdige når dere hører et “knep”, så her må
dere følge godt med.
Egg i konvolutt: Utrolig men sant, det går faktisk an å lage eggerøre/omelett
i en papirkonvolutt over bålet! Prøv selv: smør en konvolutt inn med smør
(anbefaler kaldt smør som er «hardt»), slå hull i egget og tøm innholdet
i konvolutten. Har du lyst på en konvoluttomelett, så putt i litt skinkebiter,
paprikabiter etc.
Lim konvolutten igjen rundt en pinne og hold den over glørne.
(Mange konvolutter har for dårlig lim, da kan det hende dere må ta på en
stripe tape i tillegg.)

286

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Omelett i potet
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Potet, bacon, egg, vann/melk, løk, salt & pepper, aluminiumsfolie,
tannstikker/små pinner

Gjennomføring:

Skjær toppen av en stor potet, og hul den ut. Ha i baconbiter, finhakket løk,
krydder og omelettrøre. Sett lokket på poteta og fest det med tannstikker.
Pakk poteta inn i folie, og legg den i glørne. Avhengig av størrelse vil du
etter 10-15 min. få bakt potet med omelett – uten oppvask!

Råstekte poteter
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Stekehelle, matredskaper, skjærefjøl, poteter (mengde poteter avhenger av
hvor mange personer som skal mettes) matolje, salt og pepper, ketchup.

Gjennomføring:

Skrell eller vask potetene før de skjæres i båter eller skiver. Båtene skal
ikke være så store og tjukke. Potetbåtene stekes gyldne i stekehelle med
olje. Dryss over salt og pepper etter smak.
Potetene kan spises med salt og pepper (nesten som potetgull!), med
ketchup, eller ved siden av en av de andre hovedrettene som f.eks
kjøttkake i løk.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Tangsuppe med ﬁsk
Sted:

Fjæra

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ingredienser til suppa:
1 purre/vårløk, 1 løk, 2-3 fedd hvitløk, 2 ss smør, 2 ts karry, 3 ss maizena,
1 liter vann, 2 fiskebuljongterninger, 3 laurbærblad, 3 gulrøtter, 1 ts salt,
hvit pepper, fisk (sjølfiska er best, men man kan jukse ved å ta med f.eks
en blokk torsk, sei e.l. fra frysedisken), sagtang/grisetang/havsalat, kjele til
koking, kniver til kokkene, noe som kan brukes til skjærefjøler

Gjennomføring:

Friske alger samles inn og fisken fiskes! Algene må ikke plukkes for nære
båthavner, marinaer eller andre bynære områder. Bruk ytre skjærgård der
det er friskt vann. Sagtang, grisetang og havsalat egner seg utmerket. Bruk
kun ytterste delen av ”bladene” (også kaldt kaninørene) på sagtang, dette
er årets skudd, og de er friske og gode.
Kokkelaget går i gang:
Rens fisken og skyll algene godt i kaldt ferskvann. Del fisken i passe
store terninger, og riv/kutt opp algene. Skjær opp purre, løk, hvitløk og
gulrøtter. Ha i krydderet, smør, maizena og fiskebuljong. (Tips: Mens
kokkelaget jobber med oppkutting av ingrediensene, kan vannet kokes
opp i en annen kjele. Det kokende vannet helles deretter over i kjelen
med suppeingrediensene). La suppa småputre i 15 -20 minutter eller til
gulrøttene er møre.
Nå dufter det deilig karry og hvitløk over stranda..mmm...finn et halvt
blåskjell du kan bruke til skje, og du er klar for første porsjon!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Fisk i avis
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Fisk (f.eks. ørret), en avis, litt salt, evt. einer eller annet krydder

Gjennomføring:

Dersom du har vært så heldig at det ble fiskefangst på deg under
fisketuren, men mangler stekepanne/gryte kan fisken tilberedes på
følgende måte:
1.
Rens fisken.
2.
Strø den med litt salt inne i buken. Legg inn krydder fra naturen
dersom du ønsker det (einer eller annet).
3.
Pakk fisken inn i avispapir.
4.
Dypp hele pakken i vannet slik at alt blir vått. Pass på at pakken blir
så tett som mulig.
5.
Legg pakken på glørne.
Fisken er ferdig etter ca 10 min. Det flotte med denne stekemåten er at
fisken blir skinnfri: Skinnet henger fast på avispapiret!

Fiskegryte
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Til 4 voksne personer:
Kjele, 5-6 poteter, 500 g frossen fisk - helst torsk (ikke frityrstekt), 200 g
hermetiske tomater, 1 løk (evt. purre og paprika), 3 dl fløte

Gjennomføring:

Fres løken i margarin eller smør. Ha i tomatene og fløten. Legg i fisken i
biter og kok over svak varme i 15-20 minutter. Potetene kokes for seg.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Hovedretter

Fiskepinner på bål
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Fiskepinner, div. grønnsaker som f.eks. gulrøtter, brokkoli og erter (eller
ferdige grønnsaksblandiger som brokkoliblanding/blomkålblanding), salt og
pepper, melange, hvitløk, aluminiumsfolie og evt godt brød, kniv

Gjennomføring:

Skjær opp grønnsakene i biter eller bruk ferdige grønnsaksblandinger. Riv
av store ﬂak av aluminiumsfolie. Alle pakker inn sin egen porsjon:
Legg grønnsakene sammen med ﬁskepinner inn i ﬂakene av aluminiumsfolie. Ha på salt og pepper, litt melange (fast eller ﬂytende), og gjerne litt
hvitløk. Det kan være lurt å pakke aluminiumsfolien slik at det stikker opp
en ende, noe som gjør at pakken er lett å få tak i når den ligger innimellom
glørne. Stek pakkene innimellom glørne. NB! Pass på at bålet ikke er
ﬂammende og at glørne ikke er alt for varme. Mot slutten av steketiden kan
folien åpnes litt i toppen, dette gjør ﬁskepinnene litt sprøere.

Fiskekaker på bål
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Fiskekaker, ketchup, hamburgerbrød/poteter/mos (hvis mos trengs også
kjele, vann, salt og noe å røre med), gulrot og agurk (eller hva man ønsker
av tilbehør), stekeplate/stekepanne/stekehelle/folie, smør eller olje til
steking, stekespade

Gjennomføring:

Stekte ﬁskekaker er godt, det er de ﬂeste barn enige om! Og best smaker
de rundt et bål ute på tur! Fiskekakene stekes i smør/olje, pakkes i folie
eller legges på rist over glørne. De kan spises som ﬁskeburgere, dvs med
hamburgerbrød til - og kanskje litt agurk og gulrot? Eller vil dere heller ha
ﬁskekaker med råstekte poteter eller mos til, så er det også kjempegodt!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd
Salten Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Kanelsnurrer på bål
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Til ca 12 boller:
8 dl mel, 1/2 ts salt, 2 ts bakepulver, 5 ss smør, 3 dl melk, sukker og kanel

Gjennomføring:

Bland mel, salt og bakepulver. Smuldre i smør. Ha i melken, rør om og kna
til deigen er passe fast og fin. Den skal ikke være klissete. Den ferdige
deigen kan fint oppbevares i kjøleskap noen dager.
Før steiking: Ha sukker og kanel i en pose. Ta et passe emne bolledeig
og rull til en lang pølse (ca så tykk som en finger). Snurr ”deigpølsa” rundt
pinnen, og vips så har vi en snurrebolle. Dypp pinnen med snurrebollen ned
i posen med sukker og kanel. Stek over glørene mens du vrir pinnen rundt
og rundt. Unngå åpne flammer.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Appelsinsjokoladekake
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ingredienser til appelsinsjokoladekake: Appelsiner, muffinsdeig, evt. anna
sjokoladekakedeig
Aluminiumsfolie
Kniv

Gjennomføring:

Lag et hull i den ene enden av appelsinen. Hol ut det meste av appelsinen.
La det være litt appelsinkjøtt igjen i veggene, men prøv å press det meste
av safta ut.
Lag sjokoladedeigen, Toro 1-2-3 muffins fungerer kjempebra. Følg
anvisning, men ha litt mindre væske i enn det står. Deigen skal være litt
tørr.
Legg sjokoladedeig i appelsinen og pakk den inn i aluminiumsfolie, lag
den slik at en vet hvor toppen er. Sett appelsinen ned i glørne med toppen
opp. La stå i ca 10-15 min. avhengig av hvor varmt bålet er og hvor mye
appelsinkjøtt som er igjen. Sjekk i toppen og se om sjokoladedeigen ser
fast ut, er den det er det bare å spise.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Tilslørte bondepiker
Sted:

Bålplassen eller på primus

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Bixit kjeks, smør, syltetøy, rømme eller créme fraîche, primus med kjele
eller bål med kjele + røreskje

Gjennomføring:

Smelt smør i bunnen av en kjele. Knus kjeks og rør dem sammen med
smøret. Varm kjeksblandingen og klapp den sammen slik at den dekker
bunnen av gryta (omtrent som en kakebunn). Hell over et lag med rømme
eller créme fraîche. Smør til slutt over et lag med syltetøy. Det er veldig
godt med blåbærsyltetøy - kanskje dere kan bruke selvlaget? Eller rårørt
blåbærsyltetøy: plukk blåbær og rør inn litt sukker.... mmm.
En herlig dessert ferdig til servering!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør

Mat ute
Desserter og lignende

Grønnsakspannekake
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ingredienser til pannekakerøre: 2 kopper hvetemel, ½ ts salt, 1 egg, 3
kopper melk, 1 ss smør, 1 ½ l brusflaske til å ha røra på, grønnsaker som
f.eks. gulrøtter, poteter og brokkoli

Gjennomføring:

Lag pannekakerøren før dere går ut. Dere kan enten lage den på vanlig
måte eller så kan dere kjøpe ferdig pannekakerøre i butikken. Da er det
bare væske som må tilsettes. Hell røra på en 1 ½ l brusflaske. Da er den
lett å transportere på turen.
Ved bålplassen hakker dere opp ønskede grønnsaker i små biter.
Dette blandes i røra før steking. Smør steikepanna og ha i røra. Stek
pannekakene over bålet eller i et stormkjøkken.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Pannekakeskive med syltetøy
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året, kan også lages på stormkjøkken

Utstyr:

Stekehelle, røreredskap, plastboks (f.eks isboks), pannekakerøre, smør/
olje, brød (alle typer brød og loff kan benyttes), syltetøy

Gjennomføring:

Fyr opp et bål. Når en har fått litt glør, plasserer en stekehella over bålet.
Bruk litt smør eller olje på stekehella. Lag pannekakerøre i forkant evt. lag
den til ute. Hell noe av pannekakerøra i en plastboks. Ta ei brødskive og
dypp den i plastboksen slik at den blir dekket av pannekakerøre på begge
sider. Fisk brødskiva opp og legg den på stekehella.
Snu den slik at brødskiva blir stekt på begge sider. Når den er ferdig, kan
en velge om en vil ha syltetøy på, eller spise den slik som den er.
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Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Dekorerte lapper
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Lapperøre/pannekakerøre (Snarvei: Ferdigpose med pannekakerøre, vann
og noe å blande i), epler, bananer, stekepanne, stekespade, stekesmør og
kniv

Gjennomføring:

Lapperøre/pannekakerøre kan lages i forkant, og fraktes i f.eks tomme
1 ½ liters brusflasker. Brukes ferdigposer, så kan disse blandes (ristes) ut i
vann rett før de skal stekes. Mange små lapper stekes i panna. Før lappene
vendes, pyntes de med bananbiter og eplebåter slik at dette stekes inn i
lappene. Når man tar dem ut av panna og vender dem tilbake, vil det se ut
som om lappene har ansikt!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør

Mat ute
Desserter og lignende

Eplepai med krem
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Kniv, epler, sukker, smør, kanel, butterdeig, kremfløte, en
tom 1 l melkekartong og aluminiumsfolie

Gjennomføring:

Denne eplepaien er kjempefin å lage når dere har et bål som er glødende
og uten flammer. Butterdeigen lages (eller kjøpes ferdig) på forhånd,
og det kan være fint å kjevle ut deigen til passe tykkelse hjemme på
kjøkkenbenken. Pakker dere deigen inn i en plastikkpose, er den enkel
å frakte med seg ut på tur. Ved bålplassen tar dere en passe stor bit av
deigen, klemmer den flat mellom hendene til ca 1 cm tykkelse og legger
den ned på aluminiumsfolie. Strø sukker og kanel opp på deigen. Skjær
opp epler i båter og fordel dem på deigen. Jo mer epler desto bedre.
Sukker og kanel strøs også oppå eplene. Ta en ny bit av butterdeigen, klem
den flat og legg den over eplene som et lokk. Deiglokket må ikke være
tykkere enn 0,5-1,0 cm. Brett deigen sammen i kantene rundt hele paien.
Bruk kniven eller en pinne til å lage flere små hull i deiglokket fordelt jevnt
over. Pakk paien godt inn i aluminiumsfolie og legg den innimellom glørne.
NB! Her skal paien stekes, men det er viktig at bålet ikke er alt for varmt.
Steketiden varierer (10-20 min) etter tykkelsen på deigen, hvor mye epler
dere har brukt og hvor varmt bålet er.
Mens dere venter lager dere krem. Hell fløten ned i en tom 1 l melkekartong
som er vasket på forhånd. Ha litt sukker opp i og hold for åpningen mens
dere rister kartongen godt. Det varierer litt hvor lenge dere må riste avhengig av hvor mye fløte dere bruker. Prøv dere fram!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Eplekake med krem på stormkjøkken
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Toppen:
Bunn:
Tilbehør:

Gjennomføring:

Gjør slik: Skrell eplene og skjær dem opp i små tynne båter. Dryss sukker
i panna i et jamt lag. Legg smøret i klatter på toppen uten å røre rundt. Når
smøret smelter, begynner sukkeret å karamellisere seg. Rist forsiktig på
panna, slik at varmen blir jevn. Legg eplebåtene på toppen og la panna stå
over på svak varme til kaka begynner å karamellisere seg igjen. Kjøl av
kaka i 5 min.

7 epler, 2 dl sukker, 100 g smør
25 digistivekjeks, 150 g smør
”Kremtopp” (krem på sprayboks)

Smelt i mellomtiden smøret i bunnen av en kjele og smuldre
digistivekjeksene i smøret. Bland godt. Hell digistiveblandingen over kaka
og lag en jevn overflate. Sett panna over varmen ei kort stund, slik at
sukkeret blir varmet opp igjen, da slipper kaka lettere når en skal vende
den over på et fat.
Lykke til!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Frukt på bål
Banankos
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Kniv, bananer og sjokolade, evt. aluminiumsfolie

Gjennomføring:

Skjær et langsgående snitt på den ene siden av bananen og dytt nedi
små biter av melke- eller kokesjokolade. Bananene kan pakkes inn i
aluminiumsfolie eller legges rett på glørne i utkanten av bålet. La bananen
steke til skallet har blitt brunt og sjokoladen har smeltet. Bør spises med
skje eller en flat pinne som man spikker til.

Stekte epler
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Kniv, epler, rosiner, brunt sukker, smør og litt kanel

Gjennomføring:

Skjær toppen av et eple og ta ut kjernehuset. Fyll hullet med brunt
sukker, rosiner og litt kanel, og smør litt smør utenpå. Pakk eplet inn i
aluminiumsfolie og stek det på glørne i ca. 15 minutter. Eplene kan også
skjæres i skiver. Ekstra godt blir det med krem på. Bruk krem fra boks, eller
visp selv ute, se beskrivelse under ”Eplepai med krem”.
Det er også godt å spidde epler på pinner, og steke dem som pølser!
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Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Mat ute
Desserter og lignende

Glasserte pærer
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

½ pære pr. person, hakkede nøtter, ingefær, sukker, vaniljekesam,
aluminiumsfolie, kniver, spiseskjeer

Gjennomføring:

Legg en halv pære på et stykke aluminiumsfolie og strø over hakkede
nøtter, ingefær og sukker. Pakk pæren godt inn i folie, og stek den i glørne
på bålet omtrent 10 min. Serveres med vaniljekesam helt over den varme
pæra.
(NB: Dette skal være en dessert - Dere kan vente med å legge denne
retten i glørne til rett før dere skal til å spise hovedretten, og så huske å ta
ut desserten og sette den frem på serveringsstedet etter omtrent 10 min. i
varmen).
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Popcorn på bål
Sted:

Bålplassen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

En lang kjepp/pinne, to kjøkkensiler i metall, litt myk ståltråd, upoppet
popcorn, salt (etter ønske), en bolle eller kjele å tømme popcornet over i
dersom dere skal poppe i mange omganger

Gjennomføring:

Ha popcornet opp i silen og fest den andre silen motsatt vei med litt
ståltråd. Fest kjøkkensilene i enden av en lang pinne. Hold kjøkkensilene
inn over glørne, og rist med jamne mellomrom. Syng popcornsangen mens
dere venter på at popcornet skal poppe!
Popcornsangen (melodi: omtrent hva som helst): Poppoppoppoppoppopp!
Poppoppoppoppoppopppopp! Poppoppoppoppoppop! Osv.
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Smake på maurpiss
Sted:

Maurtue

Årstid:

Sommerhalvåret

Utstyr:

Kniv og en fersk kvist

Gjennomføring:

Skrell barken av en fersk kvist som er så tykk som fingeren din, og legg
den forsiktig oppå maurtua. Ikke rot rundt og ødelegg tua. Maurene tror
de blir angrepet av og går derfor til motangrep på pinnen. De sprøyter
maursyre (maurpiss) på fienden. Etter kort tid er kvisten helt våt av
maurpiss. Ta pinnen opp fra maurtua, fjern evt maur som fortsatt sitter på
kvisten og sutt på den. Maurpiss smaker nemlig søtt og godt.
Tips:
Legger dere en blåveis på maurtua, vil maurene snart sprøyte maurpiss på
den, og blåveisen blir rød.
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