
 

 

 

  

 

 

 

Oppskrift 
104-110 

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Antall porsjoner: 2 
Tilberedningstid: 30 minutter 
 
Ingredienser:  
50 g FITNESS Original 
En liten grønn papaya 
2 gulrøtter 
En håndfull ristede peanøtter 
1 hvitløksfedd 
1 liten chili 
1 lime 
1 teskje melis 
2 teskjeer fiskesaus 
En klype pepper 
Litt fersk koriander 
12 store reker 
30 g mel 
1 egg 
20 g kokosflak 
 
Steg for steg:  
Varm ovnen til 180 °C. Riv gulrøtter og papaya tynt i en bolle. Rens hvitløken, og 
fjern frøene fra chilien. Knus dem sammen. Bland knust hvitløk og chili med 
fiskesaus, lime, litt pepper og melis. Hell den tilberedte sausen over papaya- og 
gulrotblandingen, og la hvile i kjøleskapet i 15 minutter. Rens i mellomtiden rekene, 
og tørk dem med tørkepapir. Dypp dem i mel, deretter i et vispet egg og til slutt i en 
blanding av knuste FITNESS Original-flak og revet kokos. 
 
Træ rekene på bambuspinner. Stek rekespiddene i ovnen i 10 minutter, og vend 
spiddene etter at halve tiden er gått. Hold rekene varme til de skal serveres. Ta 
salaten ut av kjøleskapet, tilsett litt koriander og noen knuste, ristede peanøtter. 

Legg grillspiddene over salaten sammen med noen limebåter.  

 

1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Antall porsjoner: 4 

Tilberedningstid: 30 min 

 

Ingredienser: 

200 g grønnkål 

9 dl vann 

2,5 spiseskjeer MAGGI økologisk grønnsaksfond  

3 spiseskjeer fortykningsmiddel  

2 spiseskjeer sitronsaft  

0,5 teskje svart pepper  

200 g crème fraîche 

 

Steg for steg: 

Vask grønnkålen, skjær bort de harde delene av bladene og hakk 
resten av bladene. Ha grønnkålen og MAGGI økologisk 
grønnsaksfond i kokende vann. La det koke langsomt i 15–20 
minutter. Tilsett fortykningsmiddel, og lag puré med en stavmikser. 
Tilsett deretter sitronsaft, svart pepper og crème fraiche. Rør til 
suppen er glatt. Grønnkålsuppen kan serveres med for eksempel 
cottage cheese. 

2 GRØNNKÅLSUPPE   

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Antall porsjoner: 4 
Ingredienser: 
2,5 dl Cheerios fullkornsblanding 
1/2 løk, hakket 
1 hvitløksfedd, hakket 
2 dl squash, hakket 
1 dl revet gulrot 
1 dl hakket paprika 
1 dl kremost 
Salt og pepper  
1/2 teskje chilipepperflak (valgfritt) 
2 egg 
1 dl Cheerios fullkornsblanding, knust 
2 spiseskjeer olje 
 
Steg for steg:  

Bruk en bolle til å blande sammen Cheerios, løk, hvitløk, squash, 
gulrøtter, paprika, kremost, salt, pepper og chilipepperflak. Lag 
kroketter fra blandingen ved å bruke to spiseskjeer. Dypp dem først i 
piskede egg. Rull dem deretter i den knuste frokostblandingen. Varm 
olje i en stekepanne på medium varme, og stek krokettene til de er 
lett gyllenbrune på begge sider. Server med salat. 

3 KROKETTER MED GRØNNSAKER OG 

CHEERIOS 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

Ingredienser:  
16 st Hälsans Kök falafel 
2 poteter, i biter 
200 g gresskar, i biter 
1 pastinakk, skrellet og skjært i strimler 
1 rødløk, i større biter 
6 ss olje 
150 g gorgonzola 
Noen knipper persille, grovt hakket 
Annet: ildfast form 
 
Steg for steg:  
Stek falafelen etter instruksene på pakken. 
Varm ovnen til 200 grader. 
Kok opp vann i en stor kjele.  
Legg potetene i kjelen, og kok i ca. 3 minutter.  
Tilsett deretter pastinakk og gresskar. 
Hell av vannet og legg grønnsakene i den ildfaste formen.  
Tilsett halve løken, rør litt rundt og krydre etter smak. 
Stek ca. 20 minutter i ovnen.  
Strø deretter osten over rotfruktene og sett formen tilbake i ovnen i 5 
minutter, eller til osten har smeltet. 
Server falafelen sammen med rotfruktene og topp med persille. 

 

4 OVNSBAKTE ROTGRØNNSAKER MED 

GORGONZOLA OG FALAFEL 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

Ingredienser 

700 gram kjøtt av lam/okse 

1 gul løk 

3 tomater/cherrytomater  

1 rød chili 

2 ss Maggi Organic Kjøttfond 

1 boks Nestlé Viking Melk (eller matfløte) 

Salt & pepper 

 

Slik gjør du 

Brun kjøttet i store biter i en  jernkjele eller tykkbunnet kjele.  Tilsett 
oppskåret løk i båter, tomater delt i fire og finhakket  chili.  

Hell kraft og Nestlé Viking Melk over slik at det nesten dekker 
innholdet. Stekes i ovn på 160º i ca. 3 timer.  

Fyll på med Maggi Organic Kjøttfond underveis slik at det ikke koker 
tørt. Smak til med salt & pepper. Serveres med poteter, ris eller 
couscous. 

5 HØSTKJELE MED LAM ELLER OKSE 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ingredienser til 2 drinker:  

4 NESCAFÉ Espressi 

4 cl anissukker (kok én del vann og to deler sukker med noen 
stjerneanis) 

4 cl fløte 

4 cl melk 

 

Blandes i en shaker med fire isbiter og serveres i martiniglass.  

 

6 YOUR MOVE 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ingredienser:  

100 g mykt smør 

150 g brunt sukker 

1 egg 

150 g mel 

½ ts bakepulver 

¼ ts salt 

7 stk. After Eight, hakket i mindre biter 

Slik gjør du:  

Rør smør og brunt sukker godt sammen i en bolle til en kremet, lett 
og luftig konsistens. Tilsett egget. Rør deretter inn mel, bakepulver 
og salt.  

Avslutt med å vende i After Eight-biter. Form til kuler, legg dem på et 
stekebrett med bakepapir og med god avstand imellom. Trykk dem 
lett flate.  

Stek i 10–20 minutter på 180 grader varmluft.  

Nyt dem som de er, eller sammen med en god vaniljeis. 

7 SMÅKAKER MED AFTER EIGHT 

 


