
Tapas 

Fingermat 

- som tilfredsstiller nesten enhver smak 



Tapas - for enhver smak!  

                                                                                                                        
Med alle sine valgmuligheter er Tapas blitt en spennende løsning 

som tilfredsstiller nesten enhver smak. 

 De fleste forbinder Tapas med Spania, og det er så rett som det 

kan få blitt! Ordet Tapas betyr opprinnelig ”å dekke over” og skriver 

seg fra den noe udelikate tradisjonen med å dekke til sherry 

aperitiffen med en brødskive for å holde fluene ute av drinken.   

 

Etter hvert utviklet dette seg til smakfulle forretter plassert oppå 

brødskiven til nytelse før måltidet. 

Tradisjonelt bestod en ekte spansk Tapas av olivenblanding, oster 

og fritert blekksprut.     

                                                                                                             

Vår norske Tapas minner mer om den engelsk- amerikanske 

versjonen hvor forretter er blitt til et stort utvalg småretter, både 

varme og kalde. Og for mange av oss nordmenn er Tapas 

synonymt med tilstelninger hvor både barn, voksne og gourmeter 

kan få tilfredsstilt sin egen smak over samme bord.  

 

Grunnleggende kan man si at også norsk Tapas tar opp i seg 

spansk tradisjon. Spesielt fordi vi liker å krydre mange av de 

tradisjonelle råvarene for å gi de en spiss, gjerne med smak av 

sydligere breddegrader. 



På et Tapasbord er kjøttboller alltid en suksess. De kan tenkes som en 

egen rett eller blandes opp med for eksempel fetaost eller chorizopølse. 

Og kjøttbollene er også lette å smakssette slik at de kan tilpasses 

sesongen. 

Å sette maten på spidd er også godt egnet for Tapasbordet. Det gir 

muligheten til å mikse flere råvarer på en attraktiv måte. Marinert kylling 

på spidd eller pølsespidd er populært både hos store og små. Og skinke i 

forskjellige varianter kan kombineres med melon og oster. 

 

Også sjømaten gjør det godt på Tapasbordet. Laks i lefse eller 

chilimarinerte reker har kommet for å bli. Gratinerte blåskjell kombinert 

med spekemat bør prøves ut. Og husk at mange liker å starte 

Tapasbordet med lett sjømat. 

 

God ost hører til Tapas, spesielt sammen med oliven. Sjekk ut ostedisken 

for spennende smaker som du kan tilpasse ditt eget tapasbord.  

 

Grønnsaker, poteter og godt brød er viktig både som tilbehør og 

selvstendige retter. Og for å få det beste ut av de gode råvarene er et lite 

utvalg av dip og sauser et godt valg. Enten det er tomatsaus til potetene 

eller en spenstig majones med mango og chilli 

 

Du bør beregne ca 500 gr pr person til Tapas. Hvordan du fordeler dette 

er opp til hva du liker best. Fisk og kjøtt kan utgjøre opp mot halvparten 

av dette.  

Tapas 



Et utgangspunkt kan for eksempel 90 g kjøtt, 50 g 

kylling og 50 g fisk per person. Også er det jo slik at 

ikke alle spiser alt og noen tar ekstra av enkelte retter. 

Det er heller ikke krise om det blir tomt for noe 

underveis, det er jo mye annet godt å forsyne seg av. 

 

Velg deg ut noen «hovedretter» og fyll på med salater, 

oster, pastasalater, brød, dipper, pølser, skinker, oliven 

og marinerte grønnsaker. 

 

 

 



Lettvinte tapas 
 

Tapas - eller fingermat - ser vanskelig og flott ut, men kan lages veldig enkelt. Det 

aller meste kan kjøpes ferdig, og er man sammen om å lage rettene, så tar det 

ikke lang tid heller. 

 

    

INGREDIENSER: 

FREMGANGSMÅTE: 

Laks:  

Bruk gjerne halvfrosset laks, den er enklest å skjære. Skjær tynne skiver og legg på fat. 

Ha over fersk hakket ingefær, chili og koriander. Hell over saft fra presset lime.  

 

Kjøttboller:  

Bruk gjerne ferdiglagde kjøttboller. Ha over i en panne og varm opp med hakket chili og 

hvitløk, og ferdigkjøpt tomatsaus.  

 

Spekepølse:  

Spekepølse i skiver legges i stekeovn, 225 C i 6 min. Avkjøles på kjøkkenpapir for å 

trekke ut fettet.  

 

Poteter:  

Poteter skjæres i biter. Legg i ildfast fat. Ha over litt olje, salt, pepper og urtekrydder. 

Stek i ovn, 200 C i ca 30 min.  

 

Egg:  

Kokte egg deles i to og pyntes med en klatt rogn.  

 

Ost:  

Ost deles i terninger og pyntes med druer eller paprika.  

 

Spekeskinke:  

Spekeskinke rulles sammen og festes med tannpirker på en bit ost.  

 

Pesto:  

Pesto, både grønn og rød, fåes kjøpt ferdig på glass.  

 

 



 
 

Laksetapas                                                                          

 

Laksetapas med lakserogn og frisk dill. 

 

Ingredienser:  

Laksetapas.  

 

100 g røkt laks i skiver 

100 g rekesalat 

50 g lakserogn 

Dill til pynt 

 

Framgangsmåte for Laksetapas: 

Legg lakseskivene så de overlapper hverandre litt. Legg rekesalaten i en stripe 

oppå lakseskivene og rull dem sammen til en lakserull. Skjær lakserullen ut i 

mindre stykker. Tilbered på en tallerken eller et fat og pynt med lakserogn og litt 

frisk dill. 

 
 
 

Lefseruller med laks 

    

Ingredienser: 

        

2 stk lefser 

125 g kremost 

3 ss frisk dill 

150 g røkt laks 

 

Fremgangsmåte: 

Smør osten jevnt over lefsene og legg på tynne skiver røkelaks. Eller bruk 

gravlaks. Rull lefsene fast sammen, pakk dem i plast og la dem ligge i 

kjøleskapet i et par timer. De kan også godt ligge til neste dag. Pakk 

lefsene ut av plasten og skjær dem i 2--3 cm tykke skiver. 

 

http://www.weboppskrifter.com/oppskrift/266/bilde/


Laks i lefse med wasabikrem 

                 

Ingredienser:  

Laks i lefse med wasabikrem.  

 

Potetlefser (lomper). 

Rå laks tyntskåret (eller røkt laks). 

Philadelphiakrem naturell 

Wasabikrem (kjøpes på asiatiske butikker) 

 

Framgangsmåte for Laks i lefse med wasabikrem: 

Rør philadelphiakrem med litt wasabikrem (prøv deg frem til du har sterk nok 

smak etter din og dine gjesters smak). 

Rull ut lefsa, smør ut et fint lag med kremen og legg den rå laksen oppå til den 

dekker lefsa. Rull sammen lefsa og skjær i ca 2-3 cm stykker. Prøv også evt. 

med røkt laks.  

 

Ostekrem med røkt laks og pepperrot 

Denne smakfulle kremen passer ypperlig som en liten forrett eller som 

en av mange retter på et tapasbord.  

     

Ingredienser:    

200 g kremost naturell 

1 ss pepperrot fra tube 

1 ss sitronsaft 

200 g røkt laks 

4 ss finhakket gressløk 

0,25 ts pepper 

melba toast eller ristet brød 

 

Fremgangsmåte: 

Bland kremost, pepperrotkrem og sitronsaft med en håndmikser eller 

bland for hånd. Røket laks og gressløk finhakkes og blandes i 

ostekremen. Smak til med nykvernet pepper og litt sitronsaft.  

 



Tapas med sjampinjong                                          

Ingredienser:  

på Tapas med sjampinjong.  

 

400 g store sjampinjong 

100 g skinke (gjerne tørket skinke) eller ristet bacon i terninger. 

½ bunt hakket persille. 

½ sitron 

Litt olivenolje 

Salt og pepper 

 

Framgangsmåte for Tapas med sjampinjong: 

Vask sjampinjongene og fjern stilken, så sjampinjongene blir hule. 

Spre litt sitron over sjampinjongene for å unngå at de blir brune. Stek 

sjampinjongene på pannen i litt olivenolje med den hule siden 

vendende ned. Samtidig blandes skinketerningene og hakket persille. 

Når sjampinjongene har fått litt farge vendes de og fyllet kommer i. 

Stek ytterligere et par minutter (gjerne under lokk). Dryss med salt og 

pepper. Server mens de er varme.  

 

 
 

 Tapas med geitost 

Ingredienser:  

Tapas med geitost.  

 

Friske eller tørkede dadler uten stein 

Lufttørket skinke eller skiver af chorizo 

Hvit geitost, brie/camembert type 

Evt. litt smør eller olje til steking 

 

Antall dadler man behøver avhenger av personer. En geitost holder til 

20 stykker, man skal nemlig kun bruke små stykker av dem. 

 

 

Framgangsmåte for Tapas med geitost: 

Fyll dadlen med geitost, vikl skinke omkring eller sett en skive chorizo 

fast med en tannstikker (uten smak). Grill til den er sprø eller stek på en 

panne i meget lite smør/olje inntil osten er smeltet 



Pølsesnacks 

Et utvalg pølser og noe snadder laget som tapas eller fingermat, 

danner en lett og leken ramme for et hyggelig lag.  

    

Ingredienser: 

        

4 stk bratwurst eller annen valgfri pølse 

150 g chorizo 

8 sk salami eller fårepølse 

1 stk grønn paprika 

8 stk cherrytomat 

8 stk tørket aprikos 

8 stk svisker 

 

Fremgangsmåte 

1. Legg grillpinner i vann minst 15 minutter, og del de evt. i passende 

lengder med en saks.  

 

2. Del pølsene i fire biter, og træ de på spydet sammen med 

spekepølse, frukt og grønnsaker. Du velger selv hvilke kombinasjoner 

du ønsker.  

 

3. Stek de i ovnen på 225-230 grader i ca. 12 minutter, eller stek de i 

stekepanne ved middels varme.  

 

 

 

 
Enkel tapas                                                                     

                        

Ingredienser:  

Enkel tapas.  

 

8 små syltede agurker 

8 skiver italiensk pølse (f.eks. god pepperoni). 

 

Framgangsmåte for Enkel tapas: 

Brett pølseskivene en gang på midten og vikl hver av dem rundt en syltet 

agurk. Sett en snackpinne i hver (likner på tannstikkere) for å holde pølsen fast 

rundt agurken.  

 

 

http://www.weboppskrifter.com/oppskrift/350/bilde/


Tapas fingermat 

 

Nydelige tapas med oksekjøtt og pepperrotkrem. 

 

Ingredienser:  

Tapas fingermat.  

 

130 g kremost med purreløk 

5 ts frisk pepperrot (revet). 

Evt. 1 krm sukker 

Evt. ¼ ts sitronsaft 

4 skiver speket storfekjøtt (eller liknende). 

Litt purreløk til pynt 

 

Framgangsmåte for Tapas fingermat: 

Pepperrotkrem lages ved å blande sammen kremost og revet 

pepperrot. Hvis du ønsker mer smak kan du tilsette litt sukker og 

sitronsaft. 

Okseskivene rulles sammen en om gangen og holdes sammen v.h.a. 

en liten pinne. Skjær endene av kjøttet så de er like. Rullene settes på 

høykant og pepperrotkremen fordeles i hullene. Pynt med litt hakket 

purreløk før du serverer dem.  

 

 

Pestotapas 

 

Ingredienser:  

Pestotapas.  

 

Ristet loff 

Pesto 

Tomat  

Parmesan ost 

 

Framgangsmåte for Pestotapas: 

Rist tynne loff skiver i tørr stekepanne. Del i passe biter ( 1 skive i 6 biter) 

smør tynt lag pesto, legg på en bit tomat og en bit ost. Server....... nydelig  

http://www.weboppskrifter.com/oppskrift/374/bilde/


Fiken med supersprøtt bacon 

 

Denne forreten er morsom å lage og er kjempegod som 

starten på et bedre måltid. Salt bacon og søt fiken - helt 

genialt. 

      

Ingredienser:      
  

2 stk fiken 

2 sk bacon 

2 sk chèvre 

 

Fremgangsmåte 

Legg baconskivene i stekepanne. Skru på lav varme. Legg en 

annen stekepanne eller kjele på toppen av baconet. Stek til 

det blir sprøtt. Det kan ta hele 30 minutter.  

 

Del fikenene i to. Stek dem lett i en stekepanne.  

 

Lag fire små kuler av chevreosten. Legg dem på fikenene.  

 

Del opp baconskivene i fire og sett dem i ostekulene.  

 

 

Purre med bacon 

 

 Ingredienser:  
        

2 stk purre 

10 sk bacon 

 

Fremgangsmåte 

Del purren i små kubber og surr bacon rundt. Stek det i pannen eller på 

grillen til baconet er sprøtt og godt.  

 

 

 

 

 



TAPAS 

Dadler med bacon 

 

Dette er en vanlig tapas i Spania. De søte dadlene sammen med salt bacon 

er en nydelig kombinasjon.  

 

Ingredienser: 

Dadler eller svisker 

Bacon i tynne skiver 

 

Fremgangsmåte 

Fjern steinene fra dadlene (eller bruk stenfrie svisker).  

Surr baconskvie rundt og stikk en tannstikker i gjennom slik at baconskiven 

holdes på plass.  

Grill over varm grill til baconet er sprøstekt.  

 

 

Dadler surret med bacon 

 
Ingredienser:      

8 stk dadler 

4 sk bacon 

8 stk jordbær 

 

Fremgangsmåte 

1. Ta steinene ut fra dadlene, surr rundt en halv skive bacon.  

 

2. Fest gjerne med en liten tannpirker (uten smak) legg de på grillen ca. 

3-4 minutter. Stikk gjennom en cocktailpinne sammen med et jordbær.  

 

 

Tips: I steden for dadler kan du også bruke frisk frukt som fersken, 

aprikoser, ananas, mango osv.  

 

 



Kinesiske kyllingvinger    

 

Ingredienser      

800 g kyllingvinger 

150 g maisennamel 

1,5 ts salt 

3 stk egg 

 

MARINADE 

6 ss soyasaus 

2 fedd hvitløk 

2 ss frisk ingefærrot 

2 ts five spice krydder 

6 ss sherry 

 

Fremgangsmåte 

Finhakk hvitløk og ingefær. Bland marinaden, hell det i en pose, 

sammen med kyllingvingene. Marineres i ca 2 timer på 

kjøkkenbenken, eller natten over i kjøleskapet. Pisk sammen eggene 

og vend kyllingvingene først i eggene og så i maisenna. Stek dem i 

varm olje eller i en frityrkoker. 

Italiensk tapas                                                                      

 

Italiensk tapas kan lages istedenfor søt dessert og serveres som et lett 

måltid etter maten. 

 

Ingredienser:  

Italiensk tapas.  

 

150 g gulost 

6 skiver parmaskinke 

100 g oliven 

6 rugkjeks (grove kjeks). 

 

Framgangsmåte for Italiensk tapas: 

Skjær osten i 6 små firkanter. Sett en skive parmaskinke på en tynn 

pinne (av tre), og stikk deretter pinnen i ostebiten. Serveres sammen 

med oliven og kjeks. 

 

 

http://www.weboppskrifter.com/oppskrift/294/bilde/


Djevleegg (fylte egg) 

 

Server fylte egg som små appetittvekkere eller la dem være en del av 

tapasbordet.  

 

Ingredienser:     

      

6 stk egg 

 

FYLL 

4 stk vårløk 

2 ss majones 

1 ts sitronsaft 

noen dråper tabasco 

sorte oliven 

 

Fremgangsmåte 

Hardkok eggene og avkjøl dem i kaldt vann.  

 

Del eggene i to på langs. Ta ut plommene og bland dem med ingrediensene til 

fyllet. Smak til med krydder.  

 

Sett blandingen kaldt til det skal fylles tilbake i eggene. Pynt med oliven.  

 

 

 

 



Parmesan med balsamico 

 

Parmesan og balsamico produseres begge i regionen Emilia-Romagna i 

Italia. Sammen er de tradisjonell snacks.  

 

    

Fremgangsmåte 

Ha tynne skiver av parmesan på en tallerken. Drypp vellagret balsamico 

over osten like før servering.  

 

Tips: Andre typer vellagret hard ost kan også brukes.  

 



Tapasmeny 1 

 

Hjemmelagede spicy kjøtboller med salsa  

Rosmarinmarinerte lammekoteletter  

Gyrosmarinerte kyllinglår  

Chilimarinerte reker  

Marinert hvitløk  

Chorizopølse  

Wraps med mortadela  

Pastasalat med spekeskinke  

Marinert oliven  

Aioli  

Focacchia-brød  

 

Varme retter  

Grillet Scampi 

Spanske kjøttboller med tomatsaus 

Kylling tikka grillspyd 

Marinert toscana lam på pinner 

 

Kalde retter  

Tapaspoteter 

Serranoskinke med melon 

Tapas snacks fat 

Tortilla sashimi med laks,kaviar,mascarpione 

Muratti pasta salat 

Manchego frukt salat 

Spansk pai med chorizo,egg,ost 

Bratwurst med salsa,guacamole 

Aioli 

Ny stekt dagensbrød  

Tapasmeny 2 



Sweet chilimarinerte reker med revet parmesan 

Tomatsalat med rødløk og fetaost                                   

Marinert jarlsbergost                                                  

Oliven                   

Hvitløkmarinerte kjøttboller                                   

Lefserull med røkelaks og snefrisk                           

Lefserull med hvalskinke og tyttebærdressing, 

Pastasalat med pepperoni og oliven Hvitløksdressing  

 

Varme retter; 

Gratinerte kyllingfileter                         

Provensmarinerte potetbåter                                                        

Ovnsbakt laksefilet med hvitløk og urter. 

 

Tapasmeny 3 


