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AKTIVITETER

KUNNSKAP



Turmiks
Turmiks er en liten håndbok med oppskrifter, 
aktiviteter og praktisk informasjon for å lage 
mat ute i det fri. Den er myntet på våre yngste 
medlemmer i 4H. 

Ta godt vare på naturen. All søppel må tas 
med hjem eller brennes. Mellom 15. april og 
15. september er det er generelt bålforbud i 
Norge. Dette gjelder bål, grill eller engangs-
grill i, eller i nærheten av, skog og all annen 
utmark. Tenk sikkerhet når du skal tenne bål. 
Bruk gjerne en eksisterende bålplass.

GOD TUR – og god middag!
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1TENN BÅL
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Tenn bål på 1-2-3
Ta med noen vedkubber i sekken eller bruk  
det dere finner rundt bålplassen.  
Tørre trær og kvister er fine å fyre med. 

1. Bjørkenever (den ytterste delen av barken) eller 
småflis er godt opptenningsmateriale. Ikke riv av 
never fra friske trær, dette skader treet. Bruk heller 
never fra vedkubbene dere har med eller fra felte trær. 
Det går også fint å fyre opp med bare småflis.

2. Legg never og flis i bunn. Ha deretter større og større 
fliser og småpinner over. Når det har tatt fyr, kan du 
legge på flere småpinner og etter hvert tjukkere ved. 
Pass alltid på at veden som brenner har god luft-
tilgang. Uten luft slukker bålet fort.

3. Det er også lov å ha opptenningsbriketter  
i sekken. Og du: husk fyrstikker (gjerne i  
en plastpose i tilfelle regn)! 

Husk generelt bålforbud  mellom 15. april og 15. september!
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HUSK  REDNINGS- VEST!

Fisketur
Fisking er en aktivitet som fenger både store 
og små – særlig hvis fangsten kan nytes over 
bålet etterpå. Det er fiskeglede, det!

I ferskvann er det spennende å fiske med agn, så 
begynn utflukten med å grave etter mark. Bruk 
gjerne dupp, så slipper du mye kasting og rot med 
snøret. I sjøen kan man fiske med agn som reker 
eller mindre fisk.  

Skitt fiske!

 
 
FISKEKORT

Fiske i ferskvann krever fiskekort. Fiske i saltvann 
er gratis hvis du fisker med stang eller håndsnøre. 
Det er egne regler for barn under 16 år. 

MED PÅ TUREN
* Fiskestang med haspelsnelle
* Kniv
* En boks med dupp og sluker  
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Hva varmer vel så godt som en lun fiskesuppe når 
man er på tur? Denne enkle, hjemmelagde suppa 
kommer til å få alle «på kroken».  

SLIK GJØR DU

 Rens og finhakk grønnsakene og kok dem så vidt møre i 
litt fiskekraft.  Ta opp grønnsakene.  Fres finhakket løk 
i smør til løken er blank.  Rør inn hvetemel og spe på med 
varm fiskekraft.  Tilsett crème fraîche, kok opp og la 
suppa trekke uten lokk i 10–15 min.  Tilsett fisk i terninger 
og de kokte grønnsakene, smak til med salt og pepper.   

 Nydelig!

Fiskesuppe

DETTE TRENGER DU (10–12 PERS)
* 4 sjalottløk                                                         
* 6 gulrøtter
* 4 skiver av sellerirot                                   
* 1 purre
* 800 g torsk  
* 2 ss hvetemel
* 3 ss smør 
* 3 l fiskekraft eller buljong 
* 6 dl crème fraîche 
* Salt og pepper
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SLIK GJØR DU
 Del eplet i båter og vend det i sukker og kanel.  
 Tre båtene på en pinne dere har spikket.  
 Hold den over varmen på bålet til eplet blir mørt.  
 Det blir ikke enklere – og bedre – enn dette. 

DETTE TRENGER DU
* Epler
* Sukker 
* Kanel
* Spikkekniv

Det enkle er ofte det beste – utfordre barna:  
dette får de til selv!

Epleglede 

Prøv også  med andre frukter. Lag din egen favoritt!
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Sopptur
Noe av det koseligste med høsten er å dra på  
jakt etter skogens virkelige gull: soppen.  
Med nok kunnskap i sekken, ivrige barneøyne  
og litt tålmodighet, er alt duket for en ny 
favorittaktivitet.

Barn er nysgjerrige på alt som vokser og gror i skogen 
– å lære dem å sanke egen mat gir glede og kunnskap 
for resten av livet. Før dere begir dere ut på skattejakten, 
må dere lære dere noen sorter dere er helt sikre på. 
Kantarell, traktkantarell, steinsopp og fåresopp er 
gode og trygge matsopper det er lett å kjenne igjen. En 
av de voksne må være soppkyndig og alle barna må 
forstå at sopp kan være svært giftig. De som er ivrige 
soppsankere har ofte sine egne hemmelige soppsteder 
– kanskje dere finner deres? La jakten begynne!

DU TRENGER 
* Kurv, slik at soppen kan puste 
* Soppbørste, for å børste vekk jord  

(jorda hører til i skogen, ikke på kjøkkenbenken) 
* Skarp kniv, for å skjære av soppen  

(ikke dra den opp med rota)
* En oppdatert soppbok
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Løvetann
Alle kjenner løvetannen, men visste du  
at den også er ypperlig å spise?

 
LØVETANN: Mange assosierer den med  
blomsterkranser eller mange timers luking i hagen. 
Men løvetannen er også en god plante å spise,  
både blomsten og bladene. 

MATTIPS: De yngste, minste plantene er best på 
smak. De minner om ruccola og passer godt i 
salater, til pasta eller som topping på pizza. De blir 
litt bitre i smaken når de er større, og bør da kokes i 
lettsaltet vann noen minutter. Da kan de passe i 
både supper og gryteretter. Vaskes godt før bruk 
– og hold dere unna de som vokser nær trafikkerte 
og forurensede områder.

NÆRINGSSTOFFER: Inneholder blant annet 
vitamin A, C og K. Og mineraler som kalsium,  
jern og kalium.
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Med noen få forberedelser hjemme går det  
superraskt å lage en herlig omelett på tur.  
Og hvem liker vel ikke det?

SLIK GJØR DU

 Før turen: Kutt poteter, løk og bacon i små terninger. 
Bland egg og melk sammen. Tilsett salt, pepper og  
gressløk i eggeblandingen. Ha omelettmiksen over på en 
termos, tom melkekartong eller brusflaske.

 Ved bålet: Potet, løk og bacon stekes lett i pannen til det 
får litt farge. Ha over eggeblandingen og la den sette seg. 
Med et lokk går stekingen fortere.

DETTE TRENGER DU (4 PERS)
* 4 poteter (ca 100 gr pr stk)
* 6 egg
* 1 løk
* 200 gr bacon
* 1/2 ts salt
* 1/4 ts pepper
* 2 ts gressløk
* 1/2 dl melk

Turomelett
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SLIK GJØR DU

 Krydre kjøttet med salt og hvitløkspepper.  Smelt 
margarin i panna og ha i løk og kantarell.  La det steke et 
par minutter før du tilsetter kjøttet.  La det steke sammen 
til kjøttet har en god stekeskorpe og løken og soppen er 
gylden.  Vend inn litt hakket chili.  Skjær opp pita- 
brødet og smør gresk yoghurt inni.  Ha i kjøttet,  
spis og kos deg!

DETTE TRENGER DU (2 PERS)
* 2 stk pitabrød (bør være stekt på forhånd)
* 200 g lam eller storfekjøtt i strimler
* 1 løk
* 200 g kantarell (eller så mye du har funnet)
* 1 ss margarin til steking
* 1 ts salt
* 1 ts hvitløkspepper
* 1/2 hakket chili 
* 4 ss gresk yoghurt til dressing

Gi barna gleden ved å kokkelere med selvplukket 
mat. Høsten er rene matfatet – og å plukke sopp er 
en kjempefin klubbaktivitet. Test denne raske og 
populære turretten:

Skogskebab 
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Noen ganger er måltidet selve målet med 
turen. Når dere har god tid til å raste; legg  
poteter i glørne på et bål – bakt potet  
kommer aldri til å smake bedre.

SLIK GJØR DU

 Sørg for at poteten er vasket og ren før du pakker den inn 
i aluminiumsfolie.  Legg den i glørne på bålet og la den 
kose seg i 45–60 minutter.  Hvis det er lite motstand når 
du stikker i den med en kniv, er den ferdig.  Ta av folien 
og skjær et stort kryss på midten.  Ha i godt med  
kryddersmør og fyll den med alle godsakene du liker.

Bakt potet

DETTE TRENGER DU (4 PERS)
* 4 store poteter
* 4 ss kryddersmør
* 2 dl revet ost
* 200 g smårettskinke/bacon
* Topping av det du liker best; mais, béarnaise, løk osv.
* Aluminiumsfolie
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Hva slår stemningen av å sitte rundt bålet med 
hver sin selvspikkede pinne over flammene? Du 
trenger ikke engang å lage deigen til brødpinnene 
på forhånd; gjør det så lettvint som dette:

SLIK GJØR DU

 Rull ut pizzadeigen og skjær den i ca. 2 cm tykke strimler. 
 Skjær skinken i lik tykkelse og legg strimlene oppå 

deigen.  Tvinn de sammen rundt en ren pinne.  Pensle 
med olje, dryss over litt flaksalt og oregano.  Hold den 
over varmen til deigen er fast og gylden. Himmelsk!

Brødpinner med 
spekeskinke

DETTE TRENGER DU (4 PERS)

* 4 ferdige små pizzabunner
* 40 skiver spekeskinke
* 6–8 ss matolje
* Flaksalt og oregano
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Sløying av fisk
Før vi kan spise fangsten, må fisken sløyes.  
Det er mye enklere enn du tror! Og ganske 
spennende.

SLØYING AV FISK

1. Skjær over strupen på fisken.

2. Deretter spretter du opp bukveggen med kniven:  
Sett kniven inn rett før bukfinnene og gjøre et snitt 
helt frem til gatthullet.

3. Ta ut innmaten (dersom den inneholder rogn  
kan det stekes sammen med rømme).

4. Vask fisken inni.

5. Sløying kan gjøres med eller uten å skjære av hodet.
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Bannocks er en type rundstykker som stammer 
fra Nord-Amerika. Brødet stekes i en panne over 
jevn svak varme. På norsk kaller vi det pelsjeger-
brød, og her er en egen vri med nugatti eller urter.

SLIK GJØR DU

 Det lønner seg å blande de tørre ingrediensene sammen 
hjemme på forhånd.  Pakk den tørre blandingen med på tur 
i en boks eller tykk pose.  Tilsett vann til den er fast nok til å 
legges i stekepanna.  Smelt smør og stek brødet i en panne 
over bålet – pass på at pannen ikke blir for varm, da vil de lett 
svi seg.  Hvis du vil ha noe søtt: del deigen i to, press de to 
delene flate og smør Nugatti mellom lagene før steking.  

 Om du ønsker smak av mer natur: tilsett f.eks. timian  
eller andre urter. 

Pelsjegerbrød 

DETTE TRENGER DU (GIR 1 BRØD)
* 5 dl hvetemel
* 2 ts bakepulver
* 1 ts salt
* 2 ts sukker
* smør til steking
* (Nugatti) (Timian eller andre urter)
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Ta med dere fiskestanga på tur og fang deres egen 
middag! Selvfanget fisk blir aldri så godt som når 
du slenger den rett på bålet. 

SLIK GJØR DU

 Etter at fisken er sløyet (se kort nr. 11), gnir du den inn 
med salt og pepper.  Ha litt olje på aluminiumsfolien så 
fisken ikke setter seg fast.  Legg en klatt smør eller 
rømme inni fisken, pakk den inn og legg den i glørne på 
bålet.  La den steke i 20–30 minutter (avhenger av 
størrelse).  Lettere, bedre og sunnere enn dette blir  
det ikke.

Fisk i folie

DETTE TRENGER DU 
* Fisk
* En ss med smør eller rømme 
* Aluminiumsfolie
* Olje
* Salt og pepper
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Livet er kort – spis dessert først, sier et ordtak.  
Med en så god og enkel oppskrift som denne, er det 
lett å unne seg en søt opptur, selv når man er ute.

Bringebærdrøm

DETTE TRENGER DU (1 PERS)
* 8–10 bringebær (kan gjerne være frosne)
* 2–3 ss Kesam. Smakstilsett gjerne med noen limedråper
* Revet sjokolade 
 
 
Enda enklere er det å ta med bær og ferdig vaniljesaus på tur.  
 

SLIK GJØR DU

 Vask bringebærene 
 Legg bringebær og Kesam lagvis 
 Dryss over revet sjokolade 
 NYT!
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Ramsløk
De fleste kaller ramsløk for ugress, men  
den er helt ypperlig å spise! Du finner den 
kanskje til og med i hagen din?

 
RAMSLØK: Vær litt obs når du plukker ramsløk. 
Den ligner på den svært giftige linjekonvallen.  
For å være sikker, gni et blad mellom fingrene  
og kjenn etter løklukt. Lukter det ikke løk, må  
du ikke spise den. 

MATTIPS: Ramsløk er mildere i lukt og smak 
enn hvitløk og kan være et godt alternativ for sarte 
ganer. Unge ramsløkblad kan kuttes i småbiter  
og brukes som krydder i salater, sauser og supper. 
Eller blandes inn i kremoster og dressinger  
– perfekt til pesto. I varme retter bør bladene  
tilsettes på slutten for å bevare smaken.  
Blomstene kan også spises.

NÆRINGSSTOFFER: Inneholder mye C-vitaminer 
og mineraler. Rik på karbohydrater.

TIPS: Friske ramsløkblad kan oppbevares  
et par dager i kjøleskap ved å legge dem i en  
plastpose med noen dråper vann i. 
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Uten mat og drikke, duger helten ikke. Og etter 
denne kraftfulle turlunsjen kommer dere til å 
duge til absolutt hva som helst. 

SLIK GJØR DU

 Kok pasta og stek strimlet svinekjøtt og bacon.  
 Når kjøttet er gjennomstekt, ha pastaen oppi sammen 

med kjøttet i ett par minutter, så den får en lett stekeskorpe. 
 Bland i de kuttede grønnsakene.  Dandér retten på 

hver sin tallerken og topp med mozzarella.  Krydre etter 
smak – skikkelig herlig kraftfôr!

DETTE TRENGER DU (4 PERS)
* 400 g svinekjøtt eller kylling i strimler
* 200 g pastaskruer
* 250 g bacon
* 100 g cherrytomater
* 1 oransje paprika
* 50 g mozzarella 
* Salt og pepper

Standhaftig turlunsj 
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DU TRENGER
* Bøtte
* Settepoteter

SLIK GJØR DU 

1. Kjøp settepoteter og ha dem i 
jord i slutten av mai.

2. Har du et bed med mye sol, er 
det perfekt å grave dem ned 
der. Hvis ikke kan du kjøpe 
jord og dyrke i bøtter. 

3. Sett potetene 7–10 cm dypt 
med litt avstand, og legg jord 
over potetene. 

4. Litt naturlig gjødsling gjør 
potetene glad! Gressklipp, 
kaffegrut og finknust egge- 
skall gjør susen. 

5. Nå skal potetene godgjøre 
seg over sommeren, men 
følg med på vanning. 
Overflaten kan godt tørke, 
men det skal være fuktig 
3–4 cm nedi jorda. 

6. I slutten av august bør 
potetene være klare for 
høsting. Hvis de ennå ikke 
er store nok, kan de godt 
ligge til ut i september.

Enkelt,  ikke sant?

Bøttepotet
Du trenger ikke en åker for å dyrke dine egne 
poteter. De kan også plantes i bøtter og stå på 
verandaen. Få barna med på prosjektet og 
opplev gleden av å dyrke noe selv.
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Brennesle
Visste du at du kan spise brennesle? Det 
høres kanskje skummelt ut, men den brenner 
ikke når du koker den. 

 
BRENNESLE: Brennesle finnes nesten overalt og er 
nok blant de aller meste kjente «ugressene». Det er 
best å bruke unge blader til matlaging, skuddene skal 
være om lag 15 centimeter høye.

MATTIPS: Bladene kan forvelles og kokes, akkurat 
som spinat. Perfekt til neslesuppe, stuing, pesto og 
smoothie. Vaskes godt før bruk – og hold dere unna 
de som vokser nær trafikkerte og forurensede 
områder.

NÆRINGSSTOFFER: Brennesle er en av de mest 
næringsrike urtene som finnes og er fullstappet med 
vitaminer og mineraler. Tidlig på våren inneholder 
urten opp til tre ganger så mye proteiner som kål. 
Bladene har høyere næringsinnhold og mindre 
oksalsyre enn spinat.

FUN FACT: I gamle dager ble brennesle brukt som 
fôr til dyr. I folkemedisinen brukes den som te mot 
nyresykdom, diabetes, gikt, astma, kikhoste og 
tuberkulose. 
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SLIK GJØR DU

 Skrell de kokte potetene og riv dem grovt.  Bland i 
resten av ingrediensene til en god røre.  Ha litt smør i 
panna og stek lappene over en lett varm stekepanne på 
bålet.  Topp lappene med det pålegget du liker aller  
best, som skinke, ost, syltetøy osv. Nydelig!

Visste du at poteten har vært dyrket i over 
3000 år? Den kom til Norge først på midten 
av 1700-tallet og har vært en viktig del av 
norsk kosthold siden. Den gir stål i både ben 
og armer på tur!

Lunsjlapper av potet

DETTE TRENGER DU (2 PERS)
* 200 g kokte poteter
* ½ ts salt
* 2 egg
* 0,7 dl melk
* 1 dl hvetemel
* Margarin til steking
* Rivjern
* Pålegg
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På tur er det ekstra viktig å få i seg nok energi.  
Det er enkelt – og veldig gøy – med disse 
kraftbombene:

Energibar med sting 

DETTE TRENGER DU
* Sjokolade
* Nøtter, rosiner, tørket frukt
* Kjele
* Vann
* Vakuumpose/ziplock-pose som tåler varme
* Matpapir

SLIK GJØR DU
 Sett kjelen med vann på bålet, vannet bør ikke koke. 
 Putt sjokoladen i posen og smelt den i det varme vannet. 
 Når sjokoladen er helt smeltet, hell den ut i passelige 

størrelser på matpapir.  Hakk opp nøtter og tørket frukt 
som drysses over mens sjokoladen er varm.  Vent til det 
er helt avkjølt, ta energibarene av matpapiret og nyt!  

 Dette gir garantert krefter til hjemturen.
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DETTE TRENGER DU
* Løk
* Jord
* Potter

Redyrking av løk 
Du trenger ikke kaste det du ikke bruker  
på løken – gi det heller nytt liv! Barna  
kommer til å synes det er spennende å se  
hva som kan vokse ut av dette «matavfallet».

SLIK GJØR DU

1. Spar bunnen på løk, vårløk og hvitløk.  
Bruk hvitløksfedd som har begynt å spire.

2. Ha jord i pottene. Sett hvitløksfeddet i jorda slik at  
den spisse enden med spiren kommer akkurat over  
jorda. Løkskalken legges oppå jorda med røttene ned. 
Trykk på skalken så den får god kontakt med jorda under.

3. Vann jorda så den er jevnt fuktig. Pass på så den  
verken blir knusktørr eller søkkvåt.

4. Etter 3 til 6 uker har løken laget blader. Alt kan spises 
– klipp av bladene og smak! Bruk dem som pynt på 
brødskiva, i salaten eller som en ekstra piff på middagen!

Potte kan være  youghurtbeger,  pappkopper, melkekartong.
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Redyrking av 
rotgrønnsaker
Visste du at toppene på rotgrønnsaker kan  
få nytt liv? Barna kommer til å synes det er 
spennende å se hva som kan vokse ut av dette 
«matavfallet».

SLIK GJØR DU

1. Spar på toppene av gulrot, rødbet, kålrot og 
persillerot. 

2. Sett toppene på en tallerken og hell på så mye 
vann at toppene dekkes halvveis. La tallerkenen 
stå i vinduskarmen. Fyll på vann ved behov.

3. Etter 3 til 6 uker har toppene laget blader.

4. Alt kan spises – klipp av bladene og smak! Bruk 
dem som pynt på brødskiva, i salaten eller som 
en ekstra piff på middagen!

DETTE TRENGER DU

* Rotgrønnsak
* Tallerken
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SLIK GJØR DU
 Skjær alt i biter, fres hvitløk og løk i litt olje og tilsett 

currypasta.  Ha i kokosmelk og grønnsaker.  Spe på 
med litt vann dersom suppa blir for tykk.  La alt koke i  
ca. 10 min før du tilsetter kyllingbitene.  La suppa surre  
til kyllingen er gjennomkokt og grønnsakene myke.  

 Tilsett crème fraîche mot slutten av koketiden.  
 Et festmåltid venter!

* 1 stk purre
* 2 stk løk
* 4 stk paprika
* 1 kg gulrot
* 1 hel hvitløk
* 1 stk fersk ingefær

Er dere mange på tur, er dette en enkel, mild og 
smaksrik rett som passer de fleste paletter  
– kjempelett å kokkelere på bålet!

Thaisuppe for hele  
familien – og noen til!

DETTE TRENGER DU (10 PERS)

* 2 bokser kokosmelk
* 1 boks crème fraîche
* 2 små glass red curry pasta 
* 8 stk kyllingfileter
* Vann
* Olje
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Skvallerkål
Mange irriterer seg over skallerkålen som 
vokser vilt over alt. Men skvallerkålen er  
en super vårgrønnsak.

 
SKVALLERKÅL: En flerårig plante som kan bli  
én meter høy! Den har mange skjermer med små 
blomster. Kronbladene er hvite. Planten blomstrer 
fra juni – september. Velg unge blad som knapt  
har foldet seg ut. Med alderen får bladene en  
besk smak.

MATTIPS: Dette er en ypperlig vårgrønnsak som 
kan brukes i supper, pesto, stuinger og forskjellige 
ovnsretter, gjerne sammen med brennesle. Friske 
unge blad egner seg utmerket i salater. Blomstene 
av skvallerkål har en behagelig og mild smak og kan 
brukes som garnityr. Vaskes godt før bruk  
– og hold dere unna de som vokser nær trafikkerte 
og forurensede områder.

NÆRINGSSTOFFER: Rik på vitamin C. 
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SLIK GJØR DU
 Kok ris og stek kylling.  Hakk opp sjalottløk og fres 

den blank sammen med kjøttet. Kutt opp paprika og vårløk, 
og ha den oppi mot slutten av steketiden.  Til slutt tilfører 
du crème fraîche og tomatene.  La alt surre sammen i 
panna til det blir en fin saus.  Krydre til med salt, pepper 
og chili.   En vinner!

DETTE TRENGER DU (4 PERS)
* 400 g kyllingfilet
* 100 g ris
* ½ paprika
* 2 stk vårløk
* 1 stk sjalottløk
* 3 dl Crème fraîche
* 8–10 cherrytomater
* ½ ss chilipulver

Lag en smakfull middag til hele familien. Gjør all 
kuttingen hjemme på forhånd, så er dette en rask 
og nydelig rett å lage over bålet på tur.

Kyllinggryte



SOFTIS I  SNØEN 26

OPPSKRIFTTurmiks



Det høres kanskje rart ut med softis på vinteren? 
Men dette kommer til å bli morsomt for både store 
og små, særlig når dere må «shake» på tur:

SLIK GJØR DU
 Legg snø i den store posen til den er halvfull og tilsett 

salt.  Hell fløte, melk, sukker og vaniljesukker i den 
mellomstore posen, blås inn luft (ca. halve posen) og knyt 
den godt igjen.  Putt fløteposen i den store, og knyt godt 
igjen. Hold posen med begge hender og rist helt til fløten 
blir til softis, ca. 10 minutter.  Klipp hull på posen og klem 
ut softis i kopper.  Server med Kvikk Lunsj.

Softis i snøen 

DETTE TRENGER DU (2 PORSJONER)
* 1 stor pose (8 liter)
* Snø (skal fylle halve posen)
* 10 ss salt
* 1 mellomstor pose (6 liter)
* 2 dl kremfløte
* 1 dl helmelk
* 5 ss sukker
* 1 ss vaniljesukker
* 1 stk Kvikk Lunsj (eller annen favorittsjokolade) 
FOTO: MR_AND_MRS_BUSCHCRAFT / #TURMATFRAHELEVERDEN



27RØSKEBRØD
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Vi kaster altfor mye mat i Norge – det er ikke bra 
for klimaet. Du kan bidra til å minske svinnet ved 
å gi gammelt brød nytt liv på bålet!

SLIK GJØR DU

 Skjær brødet i skiver, men ikke skjær helt igjennom – la 
det henge sammen i bunn.  Legg i rikelig med ost og 
pålegg mellom skivene.  Hell litt olivenolje på toppen av 
brødet, krydre med litt flaksalt og hvitløkspepper.  Pakk 
brødet inn i aluminiumsfolie og la det ligge i bålglørne i ca. 
10–15 minutter.  Det smaker så godt at du aldri kommer 
til å kaste «gammelt brød» igjen.

Røskebrød

DETTE TRENGER DU
* Brød (så mye du orker, for dette er godt!)
* Ost
* Kjøttpålegg (skinke, pepperoni, salami, chorizo etc.)
* Olivenolje
* Flaksalt
* Hvitløkspepper
* Aluminiumsfolie



5728URTEHAGE

AKTIVITETTurmiks



Urtehage
Lei av å kjøpe krydderurter som visner etter to 
dager på kjøkkenbenken? Lag heller deres egen 
lille urtehage – en kjempemorsom aktivitet for 
barna med både planting og enkel pynting. 

DU TRENGER 
* En blomsterkasse
* Jord 
* Friske urter
* Tjukt papir til skilt
* Grillpinner 
* Teip 

1. Fyll jord i blomsterkassen  
og sett urtene nedi. 

2. De bør stå på et lyst sted, 
men ikke i direkte sollys. 

3. Kjenn på jorda og vann med 
noen dagers mellomrom. 
Mange planter dør av 
overvanning.

4. Lag flotte skilt med navnet 
på hvilke urter dere har 
plantet. Teip fast skiltet til 
hver sin grillpinne og sett 
dem ned i jorda. 

5. Ved bruk: Klipp av urtene 
rett over vekstpunktene/
bladfestene. Da vil det skyte 
ut nye, fine skudd.

SLIK GJØR DU  

Pynt gjerne skiltene med glitter, klistremerker eller farger!



KYLLINGSPYD 29
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SLIK GJØR DU
 Kutt kyllingfiletene i passe store biter og mariner  

dem i hvitløk, chilisaus og olivenolje.  Skjær opp deres  
favorittgrønnsaker i biter og tre dem på spyd sammen med 
kyllingen.  Husk å legge grillspydene i vann i 10 minutter 
før du trer på ingrediensene.  Tørre grillspyd vil ta fyr. 

 Spises gjerne med nudler eller godt brød ved siden av.  

DETTE TRENGER DU (4 PERS)
* 4 kyllingfileter
* Cherrytomater
* 1 squash
* 2 paprika
* 3 finhakkede hvitløksfedd
* 1 dl sweet chilisaus
* 2 ss olivenolje
* Grillpinner

Det er både morsomt og lett å steke sine egne  
grillspyd på bålet. Og det beste: Alle kan ta på  
det de liker best.

Kyllingspyd



3 I  1  POTET 30
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Dette er et slags kinderegg av en potetrett:  
Utrolig god, næringsrik og morsom å lage. Hvilket 
barn synes ikke det er gøy å finne en forundrings-
pakke inni poteten sin?

SLIK GJØR DU
 Skjær av toppen på poteten – ta vare på den da den skal 

brukes som «lokk».  Hul ut poteten med en skje.  
Deretter pisker du egg og blander i skinke, bacon, litt salt og 
gressløk.  Hell det oppi den hule poteten og legg på 
lokket.  Pakk den godt inn i aluminiumsfolie og ha den 
rett i glørne på bålet.  Sjekk poteten med jevne mellom-
rom.  Når egget har stivnet, er den ferdig. Voilà!

3 i 1 potet

DETTE TRENGER DU (1 PERS)
* 1 stor bakepotet
* 1 egg
* Bacon eller skinke i terninger
* Gressløk
* Salt
* Aluminiumsfolie



6331FIGURGRESSKAR
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Snart Halloween!
Hvorfor ikke kombinere en morsom aktivitet 
med et deilig måltid rundt bålet? Gresskar er 
perfekt for å lage både skumle lykter og herlig 
høstsuppe (se oppskrift på kort 32).

DU TRENGER
* Gresskar
* Skarp kniv
* Redskap til å skrape ut gresskarmassen med,  

feks. en stor, solid skje.

1. Skjær en sirkel på toppen av 
gresskaret og ta av «lokket». 

2. Grav ut frøene og all den løse 
massen inni gresskaret. 

3. Skjær ut den faste innmaten. 
Den må du ta vare på, for den 
skal i suppa! 

SLIK GJØR DU 

4. Det enkleste er å tegne 
ansiktet slik du vil ha det 
med tusj på gresskaret 
først, og deretter skjære 
det ut. 

5. Pass på fingrene hele 
veien, gresskarskallet er  
hardt og glatt.

Sett lys inni  – hvem får prisen for det skumleste hodet?



GRESSKARSUPPE 32
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SLIK GJØR DU
 Hakk løk og hvitløk, varm olje og fres det til løken er myk 

og blank.  Tilsett gresskarbitene og la dem frese et par 
minutter. Hell over buljong og kok opp.  La suppen koke i 
15–20 minutter, eller til gresskaret er helt mørt.  Mos 
suppa til den er jevn (bruk stavmikser eller hurtigmikser om 
du er hjemme).  Tilsett mer vann/kraft om nødvendig.

DETTE TRENGER DU (10 PERS)
* 1500 g gresskar (kuttet i biter)
* 5 sjalottløk
* 5 båter hvitløk
* 5 ss olje 
* 2,5 l grønnsakbuljong (utblandet)
* 2 ts pepper
* 10 ss rømme

Allerede for 2000 år siden feiret folk Allehelgensdag 
– også kjent som Halloween. Det kommer fra keltisk 
tradisjon og var egentlig en feiring av et nytt år og 
til minne om de som hadde gått bort. Du kan feire 
med denne nydelige gresskarsuppa – og med å lage 
det skumleste gresskaret i gata (se kort 31).

Gressekarsuppe



QUESADILLA 33
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Når vi er ute i norsk natur, er det kanskje ikke 
mexicansk mat vi tenker på først? Med denne 
quesadillaen kan vi få det beste fra to verdener 
– perfekt for bålkos: enkel, kjapp og supergod!

SLIK GJØR DU
 Varm margarin i pannen og legg i kyllingen.  Finhakk 

løk og tilsett den mot slutten av steketiden.  Pass på at 
kyllingen er gjennomstekt og tilsett tacokrydder.  Legg 
tortillalefsen i pannen – stek den forsiktig så den ikke blir 
brent.  Snu den og legg på ost, kylling, paprika, mais og 
jalapenõ.  Brett lefsen, trykk den sammen og skjær den 
i «kakebiter».  Litt rømme ved siden av setter  
prikken over i’en. 

Flammende quesadilla

* 300 g strimlet kylling
* Ost, gjerne cheddar
* 1 løk
* 1 paprika
* 1 ss stekemargarin

* 1 pose tacokrydder
* Jalapenõ (for de tøffe)
* 1 boks mais
* 4 stk store tortillalefser
* Rømme

DETTE TRENGER DU (4 PERS)



FOTO: Shutterstock; nr 5, 6, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 32, Mr_and_mrs_
Buschcraft / #turmatfraheleverden; nr 12, Otto Wilhelm Thomé ,Wikimedia.
org; nr 24, Tine.no; nr 26. Øvrige foto 4H Norge.
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Sporløs ferdsel
Det er viktig at vi tar godt vare på  
naturen når vi besøker den. Ta alltid 
med deg hjem det du har tatt med på tur  
– og ikke kast noe søppel, heller ikke 
nedbrytbart materiale som epleskrotter 
og bananskall. Slik får alle like stor  
glede av naturen som oss.  
 


