GOD MAT AV RESTER
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Det er knapt nok grenser for hva som kan lages av restene du har liggende. Og i tillegg til
å oppstå som nye retter, er det bare fordeler med å gjenbruke det som har blitt til overs:
Selvsagt – det er penger spart. Tid også, når du slipper å handle. Det blir større variasjon i
hverdagsmaten, for det er mye spennende som kan trylles fram på kort tid.
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DET KOMMER MYE GODT UT AV RESTER!

Oppskrifter

Varme ostesmørbrød
Arme riddere
Brødkrutonger
Cæsarsalat
Strøkavring
Kavringkake
Tilslørte bondepiker
Luksus fiskesmørbrød med egg
Hjemmelaget fiskegrateng
Omelett
Pannekaker (til middag eller dessert)
Eggesalat
Hjemmelaget iskrem
Eggehviteomelett
Nøttemuffins
Marengs
Pizzasaus
Pizza av porsjonsbrød
Pizzafyll
Eggepanne
God restepai
Ostechips og ostesnacks
Fløtegratinerte poteter
Lapper og vafler
Brun saus og lys saus
Wok
Grønnsaksuppe
Hjemmelaget tomatsuppe m. egg
Stekt ris med fisk
Barnevennlig pølsegrateng
Pytt i panne med speilegg
Hjemmelaget potetstappe
Potet- og mandelkake
Thaigryte med butterdeigslokk
Aubin med duchessepoteter
Pastasalat med kalkun
Kalkunlandgang
Påleggsalat med kalkun

Restemat har også mange positive sider i et litt større perspektiv: Mindre søppel, lavere
CO2-utslipp, du viser solidaritet med folk som sulter og ikke minst – har du barn, er det god
matoppdragelse i å lage mat av rester.
I denne brosjyren finner du mange forslag til gode, spennende og næringsrike retter som alle
er basert på matrester vi ofte får i hverdagen. Vi håper du vil finne inspirasjon til å prøve!
Vel bekomme!
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Skjemaet viser de restene du kan bruke som alternativ i oppskriftene.
Bruk i tillegg din egen fantasi, – og prøv deg fram!
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God mat av rester

God mat av rester
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OM OPPBEVARING AV RESTER
Hva gjør jeg med restene?

Skal alt i kjøleskapet?
Det meste av restematen har det best
kjølig. Brød oppbevares i brødboks på
kjøkkenbenken. Tomater har det best i
romtemperatur bortsett fra når de er overmodne/bløte. Egg tåler godt å ”overnatte
noen netter” på kjøkkenbenken, da blir
de tempererte og optimale å bruke.
Men egg skal ”bo” i kjøleskap.

Pakk restene godt i tett emballasje og
sett dem i kjøleskapet. Ikke la matrester
stå utildekket i kjøleskapet, da tar de
lett smak fra andre, sterke matvarer. For
eksempel er det ikke godt når pisket
kremfløte smaker hvitløk!

Husk!
Det er viktig å ikke kaste mat som er av
fullgod kvalitet.
Dette betyr holdbarhetsmerkingen:
– Siste forbruksdag...: Matvaren kan ikke
selges etter denne datoen. Dette er mat
som kan være helsefarlig etter utgått dato.
Det er verken lov å selge eller å gi bort
matvaren etter at den har gått ut på dato.
– Best før...: Kan selges etter denne dato,
og produsenten har ansvar for kvaliteten,
forutsatt at matvaren er riktig oppbevart.

Hvor lenge er restene holdbare?
Hva med store rester?
Avkjøl varm mat i små enheter og sett
dem raskt i kjøleskap. La for eksempel
ikke den store lapskausgryta avkjøles på
kjøkkenbenken. Da tar det altfor lang
tid før maten blir kald, og bakterier kan
få ”yngle-temperatur” i maten.

Sjekk om det står merket på emballasjen
hvor lenge matvaren er holdbar i åpnet
utgave! Når du ikke har emballasje å
se på, kan du følge rådene øverst til
venstre utover i brosjyren her.

Hva har jeg i kjøleskapet?
Hva med fryseboksen?
Store, energikrevende frysebokser er vel
egentlig litt ”ut”? Vi har tidligere vært
altfor raske med å fryse alle rester. Det
viser seg da at vi glemmer hva vi har, og
kaster de frosne matrestene når vi skal
avise eller rydde i fryseren. Tenk heller at
fryseboksen er en nødløsning, når det
absolutt ikke passer å lage mat av restene.
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God mat av rester

Ta stadig en titt og se hva du har i
kjøleskapet før du handler! Kanskje behøver du slett ikke handle i dag? La det
gå sport i å spise deg ut av kjøleskapet
innimellom! Rester i kombinasjon med
andre matvarer i skuffer og skap kan bli
til deilige, nye retter.

God mat av rester
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OM RESTER
AV BRØD
• Oppbevar brødrester i brødboks, ikke i kjøleskap.
• La brødet ligge i brødposen,
ikke bruk bærepose da fargestoffene kan smitte over.
• Kast hele brødet hvis det har
begynt å mugne.
• Frys brødet i små plastposer
(brødposer) hvis du ikke får
spist opp restene på 2-3 dager.

By på varme
ostesmørbrød
(per person)
2 skiver brød
litt ketchup eller pizzasaus, s.18
2 skiver kjøttpålegg eller andre
rester, se s.3
4 ringer rødløk
4 ringer paprika
1 ts tørket oregano el. pizzakrydder
4 ss revet ost, gjerne rester

Renessanse for arme riddere (4 porsjoner)
2 egg
2 ss sukker
2 dl melk
1/4 ts kardemomme
1/4 ts kanel
4 skiver loff eller annet brød
1-2 ts smør til steking

Visp eggene lett sammen med sukker, melk og
krydder og hell det i et fat med kanter. La loffskivene ligge i røren til de er gjennombløte.
Ta opp loffskivene og stek dem med litt smør i
stekepanne på middels varme. Stek på begge
sider til de er pent gulbrune. Server med rørte
bær eller syltetøy og gjerne en iskule.

Smør brødskivene med litt ketchup.
Legg på pålegg, paprika og
rødløk. Dryss over oregano og ha
revet ost på toppen. Sett under
grillen i stekeovnen i noen minutter
til osten har smeltet. Server med en
grønn salat.
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Rester av Brød

Rester av Brød
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Lag dine egne brødkrutonger

...og bruk dem i Cæsarsalat

Del brødrester i mindre firkanter, drypp over litt olje og
krydre med litt salt, pepper og eventuelet hvitløk. Stek
brødkrutongene gylne i panne eller i stekeovnen ved
200 °C (hvis du skal lage mange).

blandet salat som romanosalat og ruccula
stekt kylling, gjerne rester
brødkrutonger
høvlet parmesan
Dressing:
2 eggeplommer
1 ss dijonsennep
1 båt finhakket hvitløk

Av hjemmelaget strøkavring

1 ss sitronsaft
6 ss olivenolje
1 ss worcestershiresaus
sukker, salt og kvernet pepper

Tørk brødskiver i stekeovnen ved 100 ºC i 2 timer,
finmal brødet i en blender eller kjøkkenmaskin.
Oppbevar strøkavringen på glass med skrulokk.

Pisk sammen alle ingrediensene til
dressingen og smak til. Bland salat
og kylling, ha over dressingen og
fordel brødkrutonger og høvlet
parmesan over ved servering.

...kan du lage kavringkake
3 egg
2 dl sukker
3 1/2 dl strøkavring
krem og friske bær
Stivpisk eggedosis av egg og sukker. Vend inn
strøkavring og fyll røren i en smurt form (liten
springform eller brødform som rommer 1 1/2 liter).
Stek kaken ved 160 ºC i ca. 30 minutter.
Server kaken nystekt, gjerne med litt pisket krem
og friske bær.
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Rester av Brød

...og tilslørte
bondepiker
(4 porsjoner)

ca. 5 dl eplemos
3 dl strøkavring
3-4 ss sukker
1 ts kanel
ca. 2 ss smør
3 dl kremfløte
Brun strøkavring, sukker og
kanel i smør i en stekepanne
ved middels varme. Rør hele
tiden til det er passe brunt.
Hell blandingen over i en
bolle for avkjøling.
Legg kavring, eplemos og
stivpisket kremfløte lagvis i
en bolle/glass.
Server desserten nylaget.

Rester av Brød
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OM RESTER
AV FISK
• Legg straks fiskerestene i
kjøleskap, i egen emballasje.
Da kan fiskerestene trygt brukes
i restemat de to neste dagene
(én dag for rå fisk/sushi).

Luksus fiskesmørbrød med egg (per person)
1 skive ristet brød
salatblader
1 ss remulade
1 stykke laks
1 kokt egg

Dekk brødskiven med salat og legg eventuelt på
litt remulade. Fordel eggeskiver på smørbrødet
og legg på et fiskestykke eller biter av kokt fisk
på toppen. Legg på litt ekstra remulade og pynt
med noen reker hvis du har.

Hjemmelaget fiskegrateng med
egenprodusert strøkavring (4 porsjoner)
Hvit saus:
1 ss smør
2 ss hvetemel
3 dl melk
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
1 dl makaroni,
gjerne rester
50 g frosne erter
ca. 200 g renset,
kokt fisk
2 egg
2 ss strøkavring
1/2 dl revet ost,
gjerne rester
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Rester av Fisk

Smelt smør i en kjele. Tilsett hvetemel og rør
blandingen jevn. Spe med melk, rør godt og kok
noen minutter. Smak til med salt og pepper. Ha
makaroni, tinte erter og fisk i den hvite sausen.
Skill eggene og bland én og én eggeplomme i
blandingen. Stivpisk eggehvitene og skjær dem
forsiktig inn med en slikkepott. Hell blandingen i
en smurt ildfast form. Fordel strøkavring og revet
ost på toppen. Stek gratengen på nederste rille i
stekeovnen ved 200 °C i ca. 40 minutter til den
har hevet seg godt og blitt gyllen. Server med
kokte poteter og revne gulrøtter/revet eple, evt.
rosiner tilsatt litt appelsinjus.

Rester av Fisk
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OM EGG SOM
HAR GÅTT UT
PÅ DATO
• Norske egg er trygge å spise
lenge etter stemplingsdatoen,
minst én måned lenger!
• Den korte holdbarhetstiden er
et resultat av en EØS-bestemmelse som Norge må følge.
• Egg i andre land inneholder
av og til salmonellabakterier,
og disse formerer seg for hver
dag som går. Derfor må eggene selges raskest mulig.
• I Norge har vi aldri hatt ett
eneste syketilfelle av salmonella fra egne egg. Derfor kan
vi ta stemplingsdatoen ”med
en klype salt”, for det er synd
å kaste fullgode, trygge egg!
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Rester av Egg

Grunnkurs i omelett (per person)
2 egg
2 ss vann
salt og pepper
litt smør til steking

Fyll:
4 ss stekte pølseterninger
litt purre, gjerne andre rester
2 ss revet ost, gjerne rester

Visp eggene lett sammen med vann, salt og pepper. Hell røren i en varm stekepanne. Trekk røren
inn mot midten slik at massen på toppen flyter ut
til sidene. Ha på fyll og brett omeletten sammen.
Servere gjerne med salat, tomater og ristet brød.

Pannekaker
Pannekaker til
til middag
middag

...eller
...eller dessert
dessert (ca.
(ca.12
12stk)
stk)

4 egg
3 dl hvetemel
1/2 ts salt
5 dl melk

Stek tynne pannekaker på forholdsvis sterk varme.
Snu når de har stivnet på oversiden og fått fin og gyllen
farge på undersiden. Server pannekakene med blåbærsyltetøy eller som middagspannekaker med kjøttfyll.

smør til steking

Kjøtt- og soppfyll:
200 g frisk sjampinjong, eller blandet sopp
400 g stekt kjøttdeig eller kjøttrester
2 dl paprika eller grønnsakrester i biter, s. 3
1 dl kjøttbuljong
2 dl seterrømme eller fløte/melk
ca. 1 ss soyasaus
ca. 1 ts sennep
salt og pepper
evt. 1 ss hvetemel til jevning

Bland mel og salt. Tilsett halvparten
av melken. Rør godt til en tykk
og klumpfri røre. Tilsett resten av
melken. Visp inn eggene. La røren
svelle i ca. 15 minutter.

Skjær sjampinjongen i skiver og stek dem i smør
i en stekepanne. Tilsett stekt kjøttdeig (kjøttrester).
Tilsett buljong og rømme eller fløte/melk. Smak til med
soyasaus, sennep, salt og pepper. Jevn eventuelt med
hvetemel rørt ut i vann, og la det koke noen minutter.
Server middagspannekaker med en grønn salat.

Rester av Egg
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OM HARDKOKTE EGG
TIL OVERS
• Hardkokte egg med skall legges i kjøleskapet. Merk med
tusj på eggeskallet.
• Hardkokte, skrelte egg pakkes i
plastfolie og legges i kjøleskap.
• Eggene kan brukes de to neste
dagene.
• Hardkokte, skrelte egg kan
fryses, men egner seg best i
eggesalat etter tining, da konsistensen kan bli litt ”kort”.
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Rester av Hardkokte egg

Ble det for mange
kokte egg?

Eggesalat (2 porsjoner)
4 egg
4 ss majones
4 ss rømme eller kesam
4 ss hakket gressløk
Del hardkokte, skrelte egg både på
langs og på tvers i en eggedeler.
Bland med majones, rømme og
gressløk. Smak til med salt og pepper. Fyll eggesalaten i bagetter eller
ha den på brød med salat under.

OM EGGEPLOMMER
TIL OVERS
• Ha eggeplommene i en liten
bolle og dekk tett inntil med
plastfolie.
• Oppbevart i kjøleskap kan
eggeplommene brukes de to
neste dagene.
• Eggeplommer kan røres sammen med gaffel og fryses i tett
emballasje. Etter tining kan
plommene brukes de to neste
dagene.

Fikk du for mange
eggeplommer?

Hjemmelaget iskrem (6 porsjoner)
4 eggeplommer
100 g sukker
1 vaniljestang
3 dl kremfløte
Pisk eggeplommer og sukker til eggedosis.
Splitt vaniljestangen på langs og skrap frøene
over i kremfløten. Pisk kremfløten stiv og bland
med eggedosis. Fyll iskremblandingen i tomme
yoghurtbegre eller liknende og sett i fryseren
til den har stivnet. Server for eksempel med litt
revet sjokolade på toppen.

Rester av Eggeplommer

15

OM EGGEHVITER TIL
OVERS
• Ha eggehvitene i en liten bolle
og dekk tett inntil med plastfolie.
• Oppbevart i kjøleskap kan
eggehvitene brukes de fire neste
dagene.
• Eggehviter kan røres sammen
med gaffel og fryses i tett emballasje. Etter tining kan hvitene
brukes de fire neste dagene.

Sitter du igjen med
ekstra eggehviter?

Eggehviteomelett
Eggehviteomelett
(per person)
2 eggehviter, romtempererte
1 ts vann
1 ss finhakket dill
¼ ts salt
litt pepper
1 dl tettpakket, frisk spinat eller
rester, se s.3
1 tomat i terninger, uten frø
2 ss revet ost, gjerne cheddar-rester
litt olje til steking

Nøttemuffins (8-10 stk)

Marengs (20 stk)

4 eggehviter, romtempererte
150 g melis
150 g hasselnøtter, mandler eller andre nøtter

3 eggehviter, romtempererte
150 g sukker
evt. et par dråper konditorfarge

Pisk eggehvitene stive. Mal nøttene fint i en matprosessor
og bland med melis. Vend til slutt forsiktig inn eggehvitene.
Fordel røren i muffinsformer og stek ved 175 °C i 12-15
minutter. Avkjøl kakene i formene. Server eventuelt med pisket
krem og et dryss av hakkede nøtter og revet sjokolade.

Pisk eggehvitene stive. Fortsett å piske mens du tilsetter sukkeret litt etter litt til massen er blank og seig. Tilsett eventuelt
konditorfarge. Fyll marengsen i en sprøytepose og sprøyt ut
topper på bakepapir. Du kan også bruke en skje til å lage topper. Tørk marengsen midt i ovnen ved 90 °C i minst 2 timer.
Sjekk at de er ordentlig tørre.
Tips: Pass på at redskapene er helt rene! Kommer det fett i
eggehvitene vil de ikke bli stive.

Pisk eggehviter, vann og dill til det
begynner å bli stivt. Ha litt olje i en
middels varm stekepanne og ha i
eggehvitene. La omeletten stivne
noe. Legg fyllet på halve omeletten
og brett den andre delen over. La
omeletten stivne litt. Hvelv den over
på tallerken og server med en salat.

16

Rester av Eggehviter

Rester av Eggehviter
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OM RESTER
AV PORSJONSBRØD
• Oppbevar restene i tett brødpose i kjøleskap eller i fryseren.
• Kast innholdet i posen hvis
brødene har begynt å mugne.
(Det kan lett skje etter noen
dager i brødboksen.)

Samle på rester av polarbrød, pita, tortillas, naan…
– og pizzakvelden er reddet!
Polarpizza

Bre pizzasaus over et polarbrød. Legg på
ananas, snittet chili, spekepølse og revet ost.

Pitapizza

Bre pizzasaus over et pitabrød og legg på
rester av kjøttpålegg eller grillet kylling.
Ha mozzarella og tomatskiver på toppen.

Pizzasaus
400 g modne tomater
1 hakket løk
2 båter finhakket hvitløk
2 ss tomatpuré
1 ts sukker
1 ts salt
1 ts tørket oregano / pizzakrydder
litt kvernet pepper
gjerne frisk basilikum hvis du har
Del tomatene i grove biter. Fjern noen av
frøene og mos resten i en matprosessor.
Fres løk og hvitløk i litt olje og ha i tomatpuré.
Tilsett tomatene og la sausen småkoke til den
tykner. Smak til med sukker og krydder.

Tortillapizza

Bre pizzasaus over en tortillalompe.
Fordel rester av tacokjøtt, grønnsaker
og ost over. Legg en tortilla på toppen.
Dryss over revet ost. Ha på rucculasalat ved servering.

Naanpizza

Bre pizzasaus over et naanbrød.
Ha rester av kjøtt eller kylling,
hakket paprika i ulike farger
og ost på toppen.
Stek alle disse pizzaene ved
220 °C i 8-10 minutter til
osten er smeltet.

Tips: Tilsett litt tabascosaus, kajennepepper,
balsamicoeddik, malt anis eller fenikkelfrø.
Oppbevart i kjøleskap er pizzasausen
holdbar i inntil 1 uke.
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Rester av Polarbrød, pita, tortillas og naan

Rester av Polarbrød, pita, tortillas og naan
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OM GRØNNSAKRESTER
FRA TACO

Eggepanne (3 porsjoner)

Bruk restene fra
taco-kvelden!

6 egg
6 ss vann
salt og pepper
2 1/2 dl hakkede grønnsaker fra
tacofyll eller andre rester, se s.3
1 1/2 dl stekt kjøttdeig
1 dl revet ost, gjerne rester

• Samle restene i en bolle og
dekk til overflaten. Sett i
kjøleskap. Da kan restene
brukes de to neste dagene.

Visp lett sammen egg, vann, salt og pepper. Hell
eggeblandingen i en middels varm stekepanne. La
eggeblandingen stivne noe. Legg på grønnsaker,
kjøtt og ost. La eggepannen stivne helt, gjerne
under lokk. Server eggepannen med
ristet brød og gjerne en salat.

Pizzafyll
3-4 dl rester av hakkede grønnsaker (tomater, paprika, løk,
mais etc.) passer til 1 porsjon
pizzadeig (se under).

Pizzadeig
25 g gjær (1/2 pk)
2 1/2 dl lunkent vann
2 ss olje
1/2 ts salt
ca 7 dl hvetemel
Rør gjæren ut i vannet og tilsett
olje, salt og hvetemel. Elt deigen
godt. La den heve til dobbel
størrelse. Lag en stor pizza eller
6 små porsjonspizzaer. Smør på
pizzasaus (se s.18) og legg på
fyll. Dryss ost på toppen. Stek
ved 225 °C i 25 - 30 minutter.
Noe mindre for porsjonspizza.
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Rester av Taco

Rester av Taco
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OM RESTER
AV HVITOST
• Pakk osterester inn i plast og
legg i kjøleskap. Da kan osterestene brukes ganske lenge,
gjerne i flere uker.
• Du kan også rive osterestene
på rivjern, blande flere slag
sammen og fryse osten.
• Etter tining kan revet ost
brukes som foreslått på side 3.
• Kast hele osten hvis det blir
mugg på den!

Tryll med
osterestene!

God restepai (4-6 porsjoner)

Ostechips og ostesnacks

Paibunn:
125 g smør
200 g hvetemel
2 ss vann

Ostechips: Bland sammen revne osterester og hakkede friske urter eller
urtekrydder. Legg 1 ts osteblanding tynt utover på en stekeplate med
bakepapir. Legg dem litt fra hverandre slik at de ikke smelter i hverandre.
Stek dem ved 200 °C til osten er smeltet. Ostesnacks: Legg litt revne
osterester på salte kjeks og la osten smelte i oven ved 200 °C.

Fyll:
200 g rester av bacon,
pålegg og grillet kylling
5 egg
3 dl melk
1 ts salt
1/2 ts pepper
6 cherrytomater eller
andre rester, se s.3
200 g revet ost
2 ss hakkede urter

Smuldre smør og mel, gjerne i en
matprosessor. Tilsett kaldt vann
til en jevn deig. La den stå kaldt
1/2-1 time. Kjevle ut deigen eller
trykk den direkte ut i paiformen.
Prikk deigen med en gaffel.
Stek bunnen ved 200 ºC i 10-15
minutter til den er litt gyllen.
Skjær kjøttrestene i biter og legg
dem i paiskallet. Bland egg, melk,
salt og pepper og hell over fyllet.
Dryss over revet ost. Legg cherrytomater i skiver på toppen.
Stek paien videre ved 180 °C i
ca. 25 minutter til den er gyllen
og eggeblandingen har stivnet.
Server paien med en frisk salat.

Fløtegratinerte poteter (2 porsjoner)
5 kokte poteter (rester) i skiver
ca. 3 dl fløte/melk
salt og pepper etter smak
evt. litt hakket løk og revet hvitløk
1 dl revet ost
Fordel potetskivene i små,
ildfaste former. Bland krydderet/
løken i fløtemelken og fordel
blandingen over potetene.
Dryss over osten og stek i
ovn ved 225 °C i 10-15
minutter til osten er gyllen.
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Rester av Hvitost

Rester av Hvitost
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OM RESTER
AV MELKEPRODUKTER
(Dvs. rester av melk, fløte,
rømme, yoghurt etc.)
• Oppbevar restene tildekket
i kjøleskap. Da kan rester av
melk og fløte brukes de tre
neste dagene, mens rester av
rømme og yoghurt kan brukes
minst de fem neste dagene.
• Kast hele begeret dersom det
kommer mugg på rømme eller
yoghurt.
• Rester av melk og melkeprodukter kan fryses i tett
emballasje og brukes etter
tining som foreslått her.

Bruk opp
melkeskvettene!

Lapper
3 ss smør
4 dl hvetemel
3 dl melk/rester
5 egg
1/2 dl sukker
1/2 ts salt
1 ts bakepulver

Smelt smør og bland alle ingrediensene til en jevn røre i matprosessor.
La røren svelle i ca.15 minutter. Stek
så lappene i litt smør i middels varm
stekepanne. Snu lappene når røren
er stivnet på overflaten. Spis lappene
lune med syltetøy eller rørte bær.

Vafler (ca. 10 plater)
4 1/2 dl hvetemel
4 dl melk/rester
5 egg
90 g smeltet smør
6 ss sukker
1 ts kardemomme
3/4 ts bakepulver

Smelt smør og bland alle ingrediensene til en jevn røre i matprosessor. La røren svelle i ca.15
minutter før du steker vaflene.
Nystekte vafler smaker godt med
rømme og syltetøy. Dagen etter
smaker vaflene godt med smør og
sukker eller med smør og brunost.

OM RESTER
AV BRUNOST
• Pakk osteresten inn i plast og
oppbevar i kjøleskap. Da kan
osten brukes ganske lenge,
gjerne i flere uker.
• Du kan også rive osterestene
på rivjern og fryse osten.
• Etter tining kan revet brunost
brukes som foreslått her.
• Kast hele osten hvis det kommer mugg på den!

Brunost gir
sus i sausen!

Brun saus til kjøtt
2 ss hvetemel
2 ss smør
4 dl kraft
salt og pepper
litt soyasaus
noen skiver brunost
Smelt smør i en gryte og rør inn hvetemel. Rør det jevnt. Brun melblandingen.
Rør hele tiden så det ikke brenner seg.
Spe med kraft og la det koke noen
minutter. Smak til med salt, kvernet
pepper og noen skiver brunost.

Lys saus til kylling
Lages på samme måte som brun
saus uten at smør og mel brunes.

Tips: Smelt resten av iskremen
som er igjen i boksen og bruk i
vafler eller lapper.
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Rester av Melkeprodukter

Rester av Brunost
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OM RESTER
AV GRØNNSAKER
Salatbolle
• Dekk til salatbollen og sett den
i kjøleskap.
• Restene kan brukes i wok
de to neste dagene, men anbefales brukt dagen etter.
Kokte grønnsaker
• Oppbevar restene tildekket
i kjøleskap. Da kan restene
brukes de neste tre dagene.
Bløte tomater
• Tomater som har fått bløte
partier er helt trygge å bruke
som foreslått på s.3.
• Kast hele tomaten hvis den har
begynt å mugne!
• Er tomaten bare bløt, oppbevar den i kjøleskap.
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Rester av Salatbolle

Hva med restene
i salatbollen?

Wok dem!
150 g rester av stekt kjøtt eller kylling,
ca. 5 dl salatrester (eller f.eks. 5 cherrytomater,
10 sukkererter, 1 gulrot, 1 paprika gjerne
i ulike farger, 3 vannkastanjer i skiver,
8 bambusskudd, 1 dl ruccula), salt, kvernet
pepper, soyasaus.
Varm litt olje i en panne. Ha i kjøttet og tilsett
salatrester/ oppdelte grønnsaker, krydre og la
alt bli gjennomvarmt.

Rester av kokte grønnsaker?

Overmodne tomater?

Grønnsaksuppe (4 porsjoner)

Hjemmelaget tomatsuppe m/egg (2 porsj.)

½ løk
2 ss olivenolje
1 liter grønnsaksbuljong
1 gulrot
¼ purre
1 skive sellerirot
½ brokkoli eller 2 dl frosne erter
1 dl kremfløte eller crème fraîche
salt og pepper

½ løk
1 båt hvitløk (kan sløyfes)
2 ss olivenolje
5 godt modne tomater
5 dl vann
1 terning grønnsaks- eller hønsebuljong
2 ss tomatpuré
½ ss sukker
2 hardkokte egg

Finhakk løk og fres den i litt olje i en kjele. Hell over grønnsaksbuljong og tilsett skrelte, oppdelte grønnsaker/kokte grønnsakrester. La alt koke 10-15 minutter eller til alt er mørt. Mos
suppen med en stavmikser eller i matprosessor. Kok suppen
opp på nytt og smak til med kremfløte, salt og pepper. Server
gjerne suppen med rester av kylling og brødkrutonger.

Hakk løk og hvitløk og fres det i olje i en kjele. Tilsett tomater delt i
store terninger og vann. Kok opp og la det småkoke i 10 minutter
eller lenger. Mos suppen med stavmikser eller i matprosessor. Pynt
eventuelt på fargen med tomatpuré og smak til med salt, pepper
og litt sukker. Server suppen med kokte egg.

Rester av Kokte grønnsaker
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OM RESTER
AV KOKT RIS,
PASTA OG
SUSHI
• Oppbevar rester av kokt ris og
pasta tildekket i kjøleskap, da
kan restene brukes i tre dager.
• Sushi lages med rå fisk, og må
spises samme dag.
• Oppbevart i kjøleskap kan
rester av sushi likevel brukes
neste dag som foreslått her.
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Rester av Kokt ris, pasta og sushi

Sushi til overs?
Rå fisk må brukes neste dag!

Stekt ris med fisk (2 porsjoner)
3 dl kokt jasminris eller risrester, gjerne fra sushi
1 ½ dl fiskerester, gjerne fra sushi
½ dl purreringer
1 dl dypfryste erter
½ dl bambusskudd
ca. 1 dl rensede reker (kan sløyfes)
2 egg
2 ss soyasaus
Stek ris i litt olje i en panne. Tilsett sushi
eller andre fiskerester og stek videre.
Tilsett erter, bambusskudd og reker.
La alt bli gjennomvarmt. Visp eggene
lett sammen og slå dem over i
pannen. Rør om, slik at eggemassen blir fordelt. Hell over
soyasaus like før servering
eller server det ved siden av
sammen med wasabi og
syltet ingefær.

Det er lett å koke for mye ris og pasta!
Barnevennlig pølsegrateng (2-3 porsjoner)
1 ss smør
4 dl ferdig kokt pasta
eller makaroni
300 g pølser/kjøttrester
3 egg
1 boks hermetiske tomater
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
100 g revet hvitost, rester

Smør en ildfast form. Tilsett pasta/
makaroni og pølseterninger. Visp sammen egg og bland med moste, hermetiske / evt. bløte tomater. Hell blandingen i formen. Dryss over revet ost. Stek
gratengen i stekeovnen ved 200 °C i 20
minutter til den har stivnet og fått farge.
Server med salat eller kokte grønnsaker
og eventuelt poteter.

Rester av Kokt ris, pasta og sushi

29

OM RESTER
AV KOKTE
POTETER
• Oppbevar avkjølte poteter i
kjøleskap, i egen emballasje.
Da kan potetene brukes i
restemat de tre neste
dagene.

Mye godt av
kokte poteter

Pytt i panne med speilegg

Hjemmelaget
potetmos (2 porsjoner)

Skjær rester av kjøtt, pølser, bacon, kokte poteter,
purre og evnt andre rester (se s.3) i passe store biter.
Brun alt i en stekepanne. Stek speilegg ved forholdsvis
lav varme og legg eggene over retten før servering.

5 kokte poteter
ca. 1 dl melk/fløte
1 ss smør
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
Del skrelte poteter i biter. Kok dem i melk
til de er gjennomvarme. Ha i smør og mos
potetbitene. Smak til med salt, pepper og
gjerne hakket gressløk.

Potet- og mandelkake
100 g smør
175 g sukker
2 egg
3 ss mel
1 ts bakepulver
3 kokte, kalde poteter
revet skall av en sitron
150 g malte mandler
Pisk mykt smør og sukker til det
er hvitt. Tilsett ett og ett egg og
rør godt mellom hvert. Tilsett mel
og bakepulver. Riv poteter og
sitronskall fint på et rivjern og ha
det i røren sammen med malte
mandler. Vend alt sammen til en litt
tykk røre. Hell den i en godt smurt
kakeform som rommer 1 – 1 ½ liter.
Sett formen nederst i stekeovnen
og stek ved 175 °C i ca. 1 time.
Server kaken for eksempel med
vaniljekesam og strimlet sitronskall.
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Rester av Kokte poteter

Rester av Kokte poteter
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OM RESTER
AV KYLLING,
KJØTT OG
KJØTTPÅLEGG
• Oppbevar restene i kjøleskap,
pakket i egen emballasje. Da
kan middagsrester av kylling,
kalkun eller annet kjøtt trygt
brukes de to neste dagene,
gjerne også tre dager hvis det
lukter friskt.
• Kast spekemat hvis den har
begynt å mugne.
• Kast kjøttpålegg som har fått
slimete overflate eller som
lukter ufriskt.
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Rester av Kylling, kjøtt og kjøttpålegg

Middagsrester av
kylling eller kjøtt?

Thaigryte med
butterdeigslokk
1 finhakket løk
1 båt hvitløk
ca. 1 1/2 ts karri, gjerne sterk
300 g rester av kylling/kjøtt/pålegg
salt og kvernet pepper
ca. 1/2 dl hønsebuljong
1 boks kokosmelk
1/2 ts gurkemeie
evt. litt soyasaus
6 friske grønne asparges
1/2 pk sukkererter, gjerne rester
1 ss hakket frisk koriander
plater med butterdeig

Aubin med duchessepoteter
Ha rester av kjøtt eller kylling i saus sammen med rester av
kokte grønnsaker i en ildfast form. Legg topper av hjemmelaget
potetmos (s. 31) tilsatt litt smør, melk og en eggeplomme,
tilsmakt med salt og pepper. Stek aubinen ved 200 °C i
ca. 20 minutter eller til potetlokket har fått en gyllen farge.

Fres løk, hvitløk og karri i olje.
Tilsett kjøttet og krydre med
salt og pepper. Ha i buljong,
kokosmelk og gurkemeie og la
det koke et par minutter før du
har i grønnsaker. Kok videre i 4-5
minutter. Smør ildfaste porsjonsformer og fyll formene 3/4 fulle.
Dekk formene med butterdeig
og stek i oven ved 200 °C til
butterdeigen har hevet seg
og fått en gyllen farge.

Rester av Middag – i saus
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OM RESTER
AV STEKT
KALKUN
• Rester av stekt kalkun egner
seg, rent smaksmessig, best i
kalde retter.
• Oppbevar restene i kjøleskap,
pakket i egen emballasje.
Da kan de brukes de neste
to dagene.
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Rester av Stekt kalkun

Godsaker av
kalkunrestene
(Kalde rester av stekt kylling og stekt kjøtt kan også
brukes i disse oppskriftene.)

Pastasalat med kalkun (2 porsjoner)

Kalkunlandgang (per person)

Påleggsalat med kalkun

200 g rester av stekt kalkunkjøtt
1 crispysalat
ca. 2 1/2 dl ferdig kokt pasta, gjerne rester
½ grapefrukt
½ mango
evt. litt melon

1 skive loff, delt på langs, ca. 20 cm.
skiver av stekt kalkun og rester av waldorfsalat
kokt egg og snackspølse
påleggsalat med kalkun (til høyre på siden)
brie med reddiker

1 liten skalk finsnittet hodekål
1 revet gulrot
1 skrelt og finhakket grønt eple
2 ss finhakket purre
1 ts karri
1 dl matyoghurt eller majones/rømme
salt og pepper
rester av stekt kalkun eller kalkunpålegg

Skjær kalkunkjøttet i passe store biter og anrett i en
salatbolle med strimlet salat og ulike frukter i biter.
Server med melonyoghurt som dressing.

Rist loffskiven i tørr stekepanne dersom loffen er
mer enn 2 dager gammel. Smør loffskiven med
litt smør og legg pålegget på i adskilte felt.

Bland alle ingrediensene og smak til.

Rester av Stekt kalkun
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