
Pynting

Slik blir maten like 

vakker som god



Hjelpemidler.

Noen redskaper som er uunnværlige 

hjelpemidler, til finarbeid  f.eks

koldtbord



Pynt.

Noen av de mest vanlige frukt og 

grønnsaker som brukes til pynt, og 

ett godt utgangspunkt for å lage 

dekorasjoner.

Kan også brukes som 

dekorasjon på bordet



Pynt.

• Grønnsaker:

– Tomat, agurk, alle typer paprika, løk, 

rødløk, aubergine, avokado.

• Salater:

– Det finnes flere typer salater som er 

veldig dekorativ, Lollo salat, romano, 

friseesalat, isbergsalat o.l

• Av frukter:

– Appelsin, sitron, epler, blå druer, 

grønne druer, melon, ananas, lime, 

grapefrukt, carambole, physalis.

• Krydderurter:

– Timian, sitronmelisse, mynte, dill, 

persille, gressløk.



Krydderurter

Grovhakkede blader av ferske urter 
setter god smak på maten.

Bruksområder i dag er mest til 
mat,men i eldre tider mest til 
medisin.

Krydderurter, planter hvor blad, stilk eller 
blomst benyttes til mat eller medisin,er blitt 
brukt siden tidenes morgen.

Gode råd
Kjøp planter som ser friske ut,kraftige og grønne.

Unngå frost.

Ta av plasten så snart som mulig,og sett potten på en 
skål.

Hell vann på skålen,og vent 5-6 min.Hell så av vannet 
som ikke er sugd opp. Hell aldri vann oppi potten,da 
det kan bli sopputvikling.

Sett planten i godt lys.



Krydderurter









Salater

Lollo grønn

Kvalitet: Den har en god, frisk og mild 
salatsmak. Salatene skal ha tynne, krusete og 
saftige blader.

Oppbevaring: Tåler godt lagring i kjøleskap, 
helst pakket i plast eller lukket plastboks

Næringsinnhold: Den inneholder fiber, 
mineraler og vitaminer.

Bruksområder: Ypperlig til pynt på smørbrød 
og koldanretninger.

Tilberedning: Skyll salaten godt i rennende 
kaldt vann. La den renne godt av før bruk.

Lollosalat grønn og rød



Hode salat

Spinat

Salater

Kvalitet: Skal være sprø og saftig med friskt 
utseende.

Oppbevaring: Lagres så nær O oC som mulig.

Næringsinnhold: Inneholder A-, B- og C-vitamin 
samt jern, fosfor, kalium og andre mineraler.

Bruksområder: Brukes i alle typer salater, 
naturell eller tilsatt dressing, fruktsalat og til 
pynt på smørbrød.

Tilberedning: Skyll salaten godt i rennende 
kaldt vann, og la den renne godt av. 

Kvalitet: Spinat danner ikke noe fast ”hode”, 
men har mange grønne blad. Smaken er mild og 
god.

Oppbevaring: Kjøleskap i plast eller i lukket 
plastboks. Kan fryses, men smaker best ferskt. 

Næringsinnhold: Rik på mineraler, særlig jern 
og kalsium. Også en god kilde til A- og C-
vitamin.

Bruksområder: Kan smørdampes, stues og 
freses lett. Kan også brukes til omelett og 
lignende.

Tilberedning: Legges i kaldt vann, gjerne i en 
halv time mens du vender den, slik at all sanden 
faller av.

Spinat

Hodesalat



Ruccula

Salater

Ruccula

Kvalitet: Har små taggete myke blader, som kan 
minne om løvetannblader.  Smaken er kraftig og 
meget god. (pepperaktig smak)

Oppbevaring: lagres så nær O oC som mulig, med 
høy luftfuktighet og gjerne innpakket i plast.

Bruksområde: Som garnityr til forrett.Kan også 
varmebehandles lett,for å gi smak til retten. 

Tilberedning: Kutt av stilkene ca. 3-4 cm. La 
salaten ligge et par minutter i isvann. Skal den 
varmebehandles, må den alltid tilsettes i siste 
minutt slik at den fortsatt har noe av sprøheten    
i seg.

Romano

Kvalitet: Ser ut som en mellomting mellom 
kinakål og isbergsalat.Det finnes både rød og 
grønn og er sprø og saftig.  Hodet er 
forholdsvis løst. Både rød og grønn skal ha 
kraftig, sprø bladstilk.

Oppbevaring: Hardfør salattype som tåler 
lagring meget godt. Oppbevares best i 
kjøleskap.

Næringsinnhold:  Inneholder en rekke 
vitaminer og mineraler i tilegg til mye fiber.

Bruksområder: Meget god i blandede salater, 
da den beholder sin sprøhet. 

Tilberedning: Riv bladene fra hverandre og legg 
dem i isvann 2-3 min. Riv salaten fra hverandre 
med fingrene.



Friseesalat

Ekeblad

Salater
Friseesalat

Kvalitet: Har spesielle små krusete og spisse 
flikete blad. Smaken er frisk, og 
kjennetegnes med litt bitter smak.

Oppbevaring: Har relativ god lagringsevne 
dersom den oppbevares i kjøleskap.

Næringsinnhold: Mye fiber, mineraler og 
vitaminer.

Bruksområder: Egner seg meget godt til 
pynt. Den er også god i salater som skal ha 
litt kraftig smak.

Tilberedning: Skyll salaten raskt i rennende 
vann. For å få bort noe av bittersmaken, må 
den ligge i kaldt vann noen min.  etter at 
bladene er plukket fra hverandre.

Ekebladsalet
Kvalitet: Smaken er noe kraftigere enn hos 
andre typer av hodesalat, uten at den er bitter. 
Middels stor salat med tynne og noe sprø 
blader.

Oppbevaring: Er lite lagringsdyktig. Ved for 
lang lagring løsner bladene. Salaten kan lagres 
noen dager i kjøleskap, men må håndteres 
varsomt.

Næringsinnhold: Mye A-og C- vitamin samt noe 
B- vitamin bl.a. i form av folinsyre. Inneholder 
også en rekke nyttige mineraler som fosfor, 
kalium, kalsium og mye jern.

Bruksområder: Egner seg godt i alle typer 
salater. Dekorativ som pynt på fat.

Tilberedning: Legg bladene i isvann, tørkes 
godt. Riv salaten og vend den i 
olje/eddikdressing, gjerne tilsatt litt urter og 
gressløk før servering.



Rapidsalat

Batavia

Salater

Rapidsalat
Kvalitet: Har friske krusete blad og er mild på 
smak.

Oppbevaring: Lagres stående i kjøleskap, 
gjerne i den åpne emballasjen. Kan også 
oppbevares i romtemeratur. Sett den lyst med 
røttene i vann.

Næringsinnhold: Inneholder A- vitaminer og 
mineraler, mest kalsium.

Bruksområder: Anvendes som grønn salat i 
blandede salater og som pynt.

Tilberedning: Legg bladene i isvann 2-3 min. 
tørk dem godt. Riv salaten og vend den i 
olje/eddikdressing, gjerne tilsatt litt urter og 
gressløk like før servering.

Bataviasalat
Kvalitet: Har en spesiell og mild, nesten 
krydderaktig smak. Den har bølgene, litt myke 
blader. Fargen varierer fra grønn til 
brunfiolett.

Oppbevaring: Er ikke særlig holdbar, og må 
håndteres varsomt. Kan oppbevares noen dager 
i kjøleskap pakket i plast.

Næringsinnhold:Inneholder både A-,B-og C-
vitamin og en rekke mineraler og mye fiber.

Bruksområder: Passer godt i blandede salater 
og til pynt på fat.

Tilberedning: Skyll salaten godt i rennende 
kaldt vann og la det det renne godt av. 



Pynt.

At maten ikke bare skal være en fryd 

for ganen, men også for øyet.

Pynting av koldtbord kan gjøres på mange 

forskjellige måter.

Vi skal her ta for oss å noen enkle 

måter å lage pynt på, av forskjellige 

frukter og grønnsaker.

Begrensinger er faktisk din egen fantasi.



Tomat.

Bruk en skarp kniv å 

skjær V-bord midt i 

tomaten. Ta halvdelene 

forsiktig fra hverandre.

For å gjøre tomatene 

ennå mer ”lekker” kan 

vi legge en ”dusk” 

persille eller en halv 

drue i den.

Skjær først ut en ørliten 

kløft. Fortsett å skjære 

kløfter utenfor. Ta ut 

kløftene og skyv dem fra 

hverandre som vist på 

bilde.



Agurk.

Den mest vanlige 

måten å skjære til 

agurk

Bruk en Chartreusekniv å 

skjær til agurken og bruk 

i tillegg blad fra en eller 

annen urteplante.

Del agurken på langs 

og bruk passe store 

stykker til å lage som på 

bildet. Som fyll kan 

brukes f.eks finhakket 

rød paprika, rogn o.l.



Agurk.

Bruk ostehøvel og 

lag skiver av agurk

Skjær agurken i 

skiver,”nesten gjennom”

Trykkes og formes som 

vist på bilde



Agurk.

Flere måter å bruke agurk på. Bruk 

pariserjern å lag agurkkuler.

Eller du kan 

skjære til 

agurk å lage 

en rose. 

Bruk egg og 

oliven og 

sett sammen



Paprika/Tomat/ Stjernefrukt.

Paprika og tomat som er 

skåret på den 

tradisjonelle måten og 

satt sammen

Stjernefrukt  skåret i 

skiver, veldig 

dekorativt å bruke.



Sitrusfrukter.

Bruk kanaljern og 

lag snitt i skallet. 

Skjær appelsinen i 

skiver og bruk den 

som vist på bildet.

Appelsin og melonkuler

Bruk Zeste jern og 

skrap appelsinen, 

skallet kan brukes som 

pynt.



Sitrusfrukter.

Sitron og Lime som er 

satt sammen.

Bruk en skarp kniv 

å skjær kløfter i 

limen. Lag et 

oppsett og bruk 

blader av 

sitronmelisse til 

slutt.

Sitron som er skåret ut 

som en kurv, og pyntet 

med urteblader og 

appelsinskall.



Melon.

Bruk en skarp kniv og 

hold melonen stødig. 

Skjær V-bord midt i 

melonen. Ta halvdelene 

forsiktig fra hverandre.

Melonen kan også fylles 

med friske bær. 

Eller vi kan hule den ut 

og fylle den med 

Waldorfsalat,og pynte 

med spyd og cocktailbær



Banan/ egg.

Banan som vi har 

tatt ut en del av 

innmaten og fylt 

med jordbær, kiwi 

og banan.

Eggbåter med fylte 

olivenskiver og 

gulrotbit.

Egg og tomat 

som er skåret 

i båter og satt 

sammen

Bananbåt m/frukt.



Jordbær/Pasjonsfrukt.

Pasjonsfrukt som er 

skåret på den 

tradisjonelle måten

Jordbær egner seg også 

veldig godt som pynt, 

enten hel eller som vist på 

bildet



Reddik.

En lettvint måte å 

bruke reddik på.

Skjæres først i skiver og 

lag et snitt til ca. 

midten av skiven.

Settes sammen som 

vist på bilde.



Epler.

Kutt av en skalk i bunnen 

av eplet, slik at det står 

støtt. Start med å skjære 

ut en båt av eplet. Fortsett 

med å skjære ut båter.                         

Skjær ut båter fra begge 

sider. Jo tynnere du klarer 

å skjære, desto penere blir 

det..

Appelsin og epler

Sett sammen eplet igjen.  

Skyv forsiktig på båtene , 

”slik at fuglen får vinger og 

nebb”                           

Eplene bør pensles med 

sitronsaft, da unngår du at 

eplebåtene bli brune


