
Hverdagsmat 

Mors Kjøttkaker 
 
8 personer: 

1 kg kjøttdeig 
20 gr salt 
2,5 dl kaldt vann 
2,5 dl kald melk 
½ løk  finhakket 
Sort pepper etter smak 
½ ts muskatnøtt 
½ ts ingefær 
 
 

Saus 
4 dl vann 
2 ts buljongpulver 
3 dl melk 
3 ss hvetemel 
4 – 5 skiver brun ost 
Litt fløte eller rømme 
Salt og pepper 
 
 

Kjøttdeig og væsken bør ha samme temperatur, og 
være så kaldt som mulig for best resultat. 
Kjør kjøttdeig og salt til farsen blir seig. Tilsett 
krydder og potetmel. Spe forsiktig   med  vann og 
melk.  Kjør til farsen blir blank og glatt 
 
Form kakene med skje eller i hånden ca. 80 – 90 gr. 
pr. kake, som stekes til de blir pent brune og 
gjennomstekt. 
 
 
Etter at kjøttkakene er stekt, koker du ut pannen 
med 4 dl vann. Ha det over i en kjele og rør 
sammen mel og melk og ha i kjelen. Kok opp og 
tilsett osteskivene og rømme/fløte etter smak. 
Smak til med salt og pepper. 
Er sausen for lys kan du tilsette noen dråper med 
sukkerkulør til ønsket farge. 
Ha i kjøttkakene og la det småkoke 10 – 15 min. 
Serveres med kokte poteter, erterstuing og rørte 
tyttebær. 
 
 



Karbonader 
4 porsjoner 
 

500 gr kjøttdeig/karbonadedeig 
1 ts salt 
½ ts pepper 
½ ss potetmel 
½ - 1 dl  kaldt vann 

Elt deigen lett med salt, pepper og 
potetmel. Rør inn vannet forsiktig 
(vannet bør ha samme temperatur  som 
deigen, være så kaldt som mulig) 
Form karbonadene til 8 store, flate kaker. 
Brunes i smør på begge sider, på sterk 
varme. Etterstekes  på svak varme i 3 -  4 
min. 
Serveres med brunet løk, kokte poteter 
(potetmos)  erterstuing. 
 



Småsteik av lam fra Senja 
 
4 porsjoner 

1,5 kg lammekjøtt oppkuttet 
(fra bog,bryst) 
2 stk løk 
100 gr smør 
100 gr hvetemel 
Salt 
Pepper 
1,2 l vann 

Legg kjøttet i langpanne, med halvparten av 
smøret. Settes i stekeovn på 1800C. 
Skjær opp løken i passe båter, og legg over 
kjøttet  etter ca 30 min. Stekes så  i 30 min til. 
Ta ut formen og smelt resten av smøret over 
kjøttet. Strø hvetemel over og vend kjøttet 
godt, slik at melet trekker til seg fettet. 
Hell på 5 dl vann og kok ut formen.  
Hell alt over i en kasserolle og tilsett resten av 
vannet.  La det trekke på svak varme i en time, 
til kjøttet er blitt mørt. Smak til med salt og 
pepper. 
Serveres med kokte poteter, kokte gulrøtter, 
ertestuing og rørte tyttebær 
 
 
 
 



Finnebiff 
4 porsjoner 

1 kg finnebiff 
2 middels store løker 
2 dl fløte 
1 dl rømme 
1 dl vann( nok vann 
til det dekker kjøttet) 
Salt 
Pepper 
Einebær 
Smør til steking 
 

Kjøttet brunes i en stekepanne. Løken kuttes i 
grove terninger og stekes i smør. Legg det i en 
kasserolle sammen med kjøttet. Strø over litt salt 
og pepper, og hell på vann til det dekker kjøttet. 
Kokes på svak varme i ca ½ time. Ha i fløte og 
rømme  ved slutten av koketiden, og smak til med 
knuste einebær, salt og pepper. 
Serveres med potetmos, rosenkål eller broccoli og 
rørte tyttebær 



Bidos fra Senja 
4 porsjoner 
 

1 kg benfri reinkjøtt 
(av lår eller bog) 
4 middels store gulrøtter 
5 store poteter 
3 ss hvetemel 
2 l vann 
2,5 ts salt 
Sort malt pepper 

Skjær kjøttet i terninger. Skrell potet og gulrøtter 
og skjær i terninger. 
Vend kjøttet i hvetemel og stek det i panne, ikke 
brun det for mye 
Hell på vann til det dekker kjøttet og kok det mørt 
ca 1 time. 
Ha i salt og pepper og rør om. Tilsett gulrøtter og 
poteter og kok til de er møre. 
Serveres gjerne med brød eller flatbrød til. 
 



Bidos 
4 porsjoner 
 

 500 g  flatbiff av reinsdyr eller 
reinsdyrstek 
 4 ss  hvetemel  
 10 dl  vann  
 4 stk  potet  
 2 stk  gulrot  
 ½ stk  løk  
 1 ts  salt  
 ¼ ts  pepper  

Skjær kjøttet i terninger, og ha det i en 
gryte.  
 Lag meljevning ved å blande mel og ca. 3 
dl av vannet (kaldt). Hell meljevningen og 
resten av vannet over kjøttet. La det koke 
opp under omrøring for å unngå klumper i 
sausen. 
 Skrell poteter og del dem i to. Skrell 
gulrøtter og kutt dem i tykke skiver. Hakk 
løken. Ha poteter og grønnsaker i gryta og 
kok til potetene er møre. 
 Smak til med salt og pepper. Ønsker du en 
mørkere saus kan du tilsette noen dråper 
sukkerkulør. 
 Server bidos med grovt, nybakt brød, smør 
og tyttebær. 



Lettsalta torsk 
 
Lages av fersk fisk 
Ca 220 gr fisk pr person 
 
Ca 250 gr salt pr. kg fisk 
 
 
 
 
 
Ca 220 gr salt torskefilet 
 
 
 
 
 

 

Bruker du rund fisk, må du filetere den og vaske 
den godt i kaldt vann. 
Strø litt salt i et kar eller noe som passer. 
Legg fisken med skinnsiden ned og strø salt 
over. Sett fisken kjølig og la den stå der i ca. 1 
døgn . Skyll fileten og skjær den opp i passe 
kokestykker. 
 
 
Kok opp vannet uten salt og legg fiskebitene i 
det kokende vannet. Trekk kjelen av platen og la 
det  trekke i 5 – 8 minutter. Den er ferdig når 
beinet slipper fra fisken 
Serveres med kokte poteter, kokte  gulrøtter 
eventuelt gulrotstuing, stekt bacon og smeltet 
smør 
 



Laks i rømme 
4 porsjoner 

 
800 gr laksefilet 
4 dl rømme 
Smør til steking 
Hvetemel 
Salt og pepper 

Vend laksfileten i hvetemel som er blandet 
med salt og pepper. 
Smelt smøret i panna og legg i fileten. Når 
laksen er ferdig stekt, tilsettes rømmen. 
La fisken surre litt rømmen før den serveres.  
(pass på at du ikke bruker for sterk varme 
eller lang tid, da vil rømmen skille seg) 
Serveres med mandelpotet og agurksalat 



Stekt seifilet 
4 porsjoner 

 
800 gr seifilet 
300 gr løk 
Hvetemel 
Salt og pepper 
Smør til steking 

Skjær fileten i passe stykker. 
Skrell løken og del den i skiver. 
Vend fiskefileten i hvetemel, som er tilsatt salt 
og pepper. Stek fisken og legg den i en ildfast 
form.  
Brun løken og legg den over fisken . Kok ut 
stekepannen og ha stekeskjyen over fisken.  
Sett formen inn i forvarmet ovn (1200C) og 
stek den i 15 min.  
Serveres med kokte poteter og råkostsalat 
 
 

 


