
 

 

 

  

 

 

 

Oppskrift 
17-24 

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

Ingredienser:  

175 g farse fra Hälsans Kök 
750 g gresskar, i terninger 
Olivenolje 
salt, pepper 
300 g rigatoni eller penne-pasta 
1 løk, finhakket 
2 hvitløksfedd, presset eller finhakket 
2-3 ts fersk timian 
3 ss tomatpuré 
200 g chèvre (myk geitost)  

 

Steg for steg: 

Sett ovnen på 200°C. Legg gresskarterningene på et ildfast fat. 
Drypp olivenolje over, og smaksett med salt og pepper. Bland 
sammen og bak i ovnen i 30 minutter, eller til gresskarterningene er 
myke. Kok pastaen al dente i en romslig kjele med saltet vann.  

Varm litt olivenolje i en stekepanne. Tilsett løk og hvitløk, og stek i 3-
4 minutter. Tilsett 1 ss timian og vegetarfarse, og stek i 2 minutter. 
Tilsett tomatpuréen og stek i 1 min. Hell i 1,5 dl vann, slik at farsen 
forblir saftig. Salte og pepre etter smak. Bland sammen den ferdige 
pastaen og farsen. Legg over pastablandingen i en smurt, ildfast 
form. Tilsett gresskarbitene, topp med ost, timian, og drypp litt 
olivenolje over. Bak 5-10 minutter i ovnen, eller helt til blandingen er 
gjennomvarm. 

17. OVNSBAKT PASTA MED  

VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Ingredienser: 

½ beger naturell yoghurt 

ca. 50g FITNESS 

Litt blåbær 

8 valnøtter 

 

Slik gjør du: 

Ha yoghurten i en bolle, og strø blåbær, FITNESS og valnøtter over. 
En enkel, smakfull frokost som er full av antioksidanter! 

Tips! Dryss litt kanel over. 

18. FIBERRIK BLÅBÆRFROKOST  

MED FITNESS 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

Ingredienser: 

4,5 dl fullkornsmel 
4,5 dl siktet hvetemel 
1 1/2 bakepulver 
1/2 havsalt 
400 gram smør, romtemperert 
6 dl brunt sukker 
4 store egg 
2 dl grovhakkede mandler 
4 dl FITNESS 
2 dl havregryn 
1 dl solsikkefrø 
1 dl rosiner 
1 dl gresskarfrø 
1 dl grovhakket tørket mango 
2 dl tørkede bananchips 

Steg for steg: 

Sett ovnen på 170°C. Rør sammen mel, bakepulver og salt i en stor 
bolle.Visp smør hvitt i en kjøkkenmaskin, ha i brunt sukker og bland 
godt.  

Ha i ett egg av gangen og rør godt etter hvert egg. Bland havregryn, 
FITNESS, frø, rosiner og tørket frukt inn i røra. Form deigen inn i 8 
like store porsjoner, og trykk til du får passe tykke cookies. Legg på 
bakepapir, topp med bananchips og stek til cookiene er gylne og 
faste, ca 20-25 min. Avkjøl på rist. 

 

Tips! Passer også perfekt som kveldmat eller mellommåltid. 

19. FROKOSTCOOKIES MED FITNESS 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

Ingredienser:  

Til bunnen: 

225 g Digestive kjeks, vanlige eller fullkorn 

100 g smør 

Til fyllet: 

2 dl kremfløte 

3-4 lime (1 dl) 

1 boks Nestlé søtet kondensert melk 

Garnering: 

Revet limeskall eller limeskiver 

 

Steg for steg: 

Varm opp ovnen til 1750. Knus kjeksene i en foodprocessor. Smelt 
smør og bland det med de knuste kjeksene. Trykk det ut i en 
springform, ca. 24 cm, også litt opp på sidene. Stekes i ca. 10 min i 
den nederste delen av ovnen. La den kjøle ned. Press lime (ca 1 dl). 
Pisk fløten til løs krem. Bland limesaft og Nestlé søtet kondensert 
melk (til en tykk konsistens). Tilsett kremen og bland forsiktig. Fordel 
fyllet i formen, dekk til med plastfilm og la paien stå 4-5 timer i 
kjøleskap. Pynt med tynne skiver av lime eller revet limeskall. 

20. FRISK KEY LIME PIE 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

Ingredienser: 

400 g biff 
2 dl vann 
2 terninger MAGGI Kjøttbuljong 
1 ss MAGGI Økologisk Kjøttkraft 
1 rød chili 
1 ss allround-krydder 
2 ss søt chilisaus 
8 små tortilla lefser 
2 rødløk 
4 tomater 
1 boks mais 
4 ss søt chilisaus 
2 ss olje 
Salat 
Frisk koriander 

Steg for steg: 

Kok opp vann og hell over MAGGI kjøttbuljong i en bolle. Visp til innholdet er 
oppløst og sett til side for avkjøling. Legg biffen i en skål og tilsett allround-kydder, 
1 oppskåret chili, søt chilisaus og MAGGI økologisk kjøttkraft. Bland godt sammen, 
dekk til og sett i kjøleskapet i et par timer eller over natten. 

Skrell og skjær løken, hakk tomatene, vask salaten og sil maisen. Legg den 
marinerte biffen i en forvarmet panne og stek på høy varme i olje. Stek den 
deretter gylden og tilsett halvparten av marinaden. Skru ned varmen og reduser 
marinaden til en tykk saus. Dersom ønskelig tilsettes resten av marinaden inntil 
ønsket konsistens er oppnådd. Sørg for at det koker. 

Varm tortilla, dersom ønskelig anrett salat, tomat, mais & løk på toppen. Hell 
marinaden med oppskåret biffkjøtt over grønnsakene og pynt til med koriander og 

søt chilisaus. Serveres umiddelbart. Velbekomme! 

21. TACO MED MARINERT BIFFKJØTT 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

Ingredienser: 

100 g sukker 

50 g mel 

50 g havregryn 

100 g smør 

4 pærer, skåret i tynne skiver 

16 After Eight  

 
Slik gjør du: 

Bland sukker, mel og havregryn sammen i en bolle og smuldre i 
smøret til det ligner parmesan/brødsmuler. Fordel pærene i bunnen 
på 4 små, individuelle, ildfaste former, og legg 4 After Eight i hver 
form.  

Smuldre til sist smuldredeigen over, og stek de små smuldrepaiene i 
ovnen på 200 grader varmluft i 15–20 min, eller til de har fått en fin, 
gyllen farge. 

Server pæresmuldrepaien lun med skyr, pisket krem eller en skje 
vaniljeis. 

22. PÆRESMULDREPAI MED AFTER EIGHT 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

Laget på en shot med intens Ristretto Ardenza espresso fra 
NESCAFÉ Dolce Gusto. Dette er en spennende måte å bruke 
kaffekapslene på, og topper du glasset med krem lover vi stor 
suksess! 

 

Ingredienser: 

1 kapsel Ristretto Ardenza fra NESCAFÉ Dolce Gusto 

1 ss kokoskrem 

En liten dash vaniljesirup 

En liten dash honning 

1 ss pisket krem 

En håndfull popkorn 

 

Slik gjør du: 

Bland sammen kaffe, kokoskrem, vaniljesirup og honning. Hell opp i 
et høyt glass og topp med krem og popkorn.  

 

23. POPCORN MOCKTAIL 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Ingredienser: 

1 ss kaldpresset rapsolje 

1 ss lys eddik, gjerne hvit balsamico 

2 ts mangochutney, jevn uten biter 

0,5 ss Nescafé Gull 

2 ts finrevet appelsinskall 

Salt og pepper 

 

Slik gjør du: 

Legg alle ingrediensene i en skål, visp kraftig og smak til med alt og 
pepper. Lag gjerne dressingen minst en time før den serveres, da 
smakene trenger tid for å komme frem. Smak til dressingen før 
servering, den behøver sikkert en siste smaksjustering. 

24. NESGRETTE 

 


