GODE MIDDAGER

SOM REDDER
hVERDaGEN

haNEKaMPER: en hane, en pappa,
en sønn. Andreas Viestad og sønnen
Hector lager gjerne mat sammen – og
halshugger sinte haner innimellom.
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Hver dag skal man spise noe
godt, mener matmisjonær og
tv-kokk Andreas Viestad,
som har en høne å plukke
med foreldre som sier de har
for liten tid. Selv sverger han
til middager som kan gjøres
klare på forhånd.
TEKST EMMA TH. HANSEN FOTO CHARLOTTE WIIG
OPPSKRIFTENE ER FRa BOKa «NOE GODT HVER DaG»

SUG PÅ
FiNGEREN:
Hector tester ut
hvilken eddik
som smaker best
som dressing.
Han velger den
tredje før
salatblader og
væske blandes
18 ganger.

ANDREAS VIESTAD
Er kjent som tvkokk og som ildsjel bak matkultur
senteret Geitmyra i Oslo, hvor han også bor sammen
med kona Vibeke og barna Hector (6), Wilma (4) og
Waldo (1). andreas Viestad har gitt ut en rekke koke
bøker, sist i rekken er «Noe godt hver dag», som er
ment som en hverdagsredder for folk med dårlig tid
til å lage skikkelig middag.

SalaT FØR MaT: Hector
knasker gjerne salat før
middag. en salat får alle til
å sette seg rundt bordet og
kokken slipper alle «skal
bare» og kan servere maten
rykende varm.
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TØRT BRØD: Hector
setter pris på tørt brød –
ristet med kantareller på,
riktignok. Sprøtt og
knasende godt!

– ER DET GREIT AT JEG SETTER
KYLLINGEN I OVNEN litt før dere
kommer?
En lettere stresset Andreas Viestad ringer
tre timer før vi skal møte ham og sønnen
Hector til middagslaging en helt vanlig
hverdag. Seksåringen har pekt på kylling
retten på side 235 i farens ferske kokebok,
«Noe godt hver dag». Kylling er godt. Men
lårene er store, må stekes i ovnen og tiden er
dyrebar. Kan vi jukse litt med minuttene?
Det er som om lukten av saftige skiver
marinert med soya, sitrongress og lime
allerede siver ut gjennom telefonen med et
lite hint av hverdagsstress. Betryggende,
synes en småbarnsmamma som strever
med å lage noe godt 365 dager i året.
– DET BESTE JEG VET ER KYLLING
MED SALT HUD, for jeg elsker å rive den av!
Hector, med navn etter den tapreste av alle
trojanere i gresk mytologi, er brutalt ærlig
i sin beskrivelse av en av sine favorittretter
idet kyllinglårene kommer flaksende ut av
Aga-ovnen. Salte, saftige og syrlige dufter
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når nesegangene, eksploderer i hodet og får
magen til å rumle.
Vi befinner oss i kjøkkenet på Geitmyra
gård midt i hovedstaden. I hovedhuset bor
familien Viestad, som foruten pappa
Andreas og Hector (6) består av mamma
Vibeke, Waldo (1) og Wilma (4). Vegg i vegg
ligger et populært matkultursenter for barn.
På gårdsplassen vokser én meter høye stilker
med grønnkål, som Hector akkurat har
beitet på. En stolt hane sprader rundt i
hønsegården. Sistnevnte skal vi komme
tilbake til. Først skal et hjerte fortæres.
– DET ER FINT Å BEGYNNE
MÅLTIDET MED LITT SALAT. Grønne
blader kan få folk til å sette seg ned og
samtidig forhindre at alle blir sure før resten
av maten kommer på bordet, sier Andreas
Viestad, som har opplevd barn som plutselig
kommer på at de må vaske hender idet han
roper at maten er klar.
Slapp og kald pasta er ikke like godt! Og
det skal være noe godt på bordet hver dag.
Hector går løs på salaten. River, knasker

og svelger.
– Vil du spise hjertet, eller?
– Ja!
Hector sluker det rått.
– Smak på eddiken også!
– Ai, det svir på leppa, jo!
Seksåringen smaker på én, to og tre
varianter før salaten får den siste oljen.
– Hvor mange ganger må vi blande?
Det telles høyt til 18 før begge er fornøyd.
– Salat betyr egentlig «saltet» og kommer
av at romerne saltet grønnsaker som de kalte
for salat, forklarer far.
– Pappa, slåss vikingene mot romerne?
– JEG ER LEI AV FORELDRE SOM
SIER DE IKKE HAR TID, samtidig som de
klager på siste sesong av Mad Men på sosiale
medier. Man tenker at man ikke kan gjøre
noe annet på kveldene enn å se på tv.
Han sikter til marinering av kyllinglår,
kjøtt som kan puttes i gryte over natten og gi
saftig, mørt kjøtt dagen etter, når familien
kommer slitne hjem etter jobb og barnehage.
Små knep som kan gi gode hverdags
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TIPS:

Du trenger ikke å innføre
ukeplaner for å lage
hverdagsmiddager uten
stress. Her er Andreas
Viestads tips:
★ Begynn gjerne måltidet

«Barnas smak endrer seg hele tiden.
En dag digger de en rett, en annen dag hater
de den. For to måneder siden spiste ikke
Hector noe, nå spiser han alt.»

med en salat. Da får du
alle til å sette seg og
hovedretten kan serveres
rykende varm.
★ Hva har du i kjøleskapet?

Et stykke lammekjøtt, tre
karbonader, litt lakse
filet? Lær deg de
småkomponerte
oppskriftene som kan
fungere til mange retter.
★ Handle ingredienser, ikke

ferdige retter. Kjøp et
stykke kveite til dagen
etter eller billig gryte
kjøtt.
★ Tenk; Hvilke matvarer har

jeg mye av? Tørt brød er
best til bruschettaer, men
kan også forvandles til
brødpudding.
★ Kok mange poteter når

du først koker. De blir
ekstra gode i pannen
dagen etter.
★ Stykk opp ambisjonene

dine litt. Prøv dipper,
sauser og småretter –
noen vil finne sin favoritt.
★ Husk at barns smaker

endrer seg hele tiden –
en dag liker de ikke
brokkoli, en annen dag
elsker de den – ikke gi
opp!
★ Seigere og billigere kjøtt

smaker ofte mer, men tar
lengre tid å forberede.
Sett en gryte i ovnen
kvelden i forveien på
svak varme og middagen
er klar til dagen etter.
★ Vær interessert, positiv

og nysgjerrig, men også
kritisk til mat.
★ Husk at alle er eksperter

på mat – vi spiser tre–fire
ganger om dagen, vi
knytter våre beste
opplevelser og reiser til
mat, og vi husker smaker!

middager. Andre middager kan være enklere
og raskere å lage – og samtidig være gode.
– Jeg tror vi av og til stiller litt for høye
krav til oss selv. En pastarett må ikke
nødvendigvis inneholde kjøtt. Hva med
ferske cherrytomater?
Mens far foreslår forenklinger, ristes
bruschetta og kantareller i stekepannen,
hvitløk gnis inn av flittige barnehender og
melketenner settes i knasende, sprøtt brød.
– Tenk på hvilke ting man har mye av.
Tørt brød, for eksempel! Når man lager
bruschetta er det bedre å bruke tørt brød
enn ferskt. Koker du poteter, kok mange! Jeg
liker veldig godt kokte poteter, men i panna
dagen etter er de kjempegode!
Viestad er dessuten opptatt av enkelt
tilbehør. Har man små skåler på bordet, kan
alle barn finne sin favoritt. Ertedippen er
populær blant de minste. Med finhakket
sjalottløk, sitronsaft, salt og sesamfrø åpnes
dørene til smaksløkenes verden.
– Hakkede urter kan gjøre at barna ikke
vil smake, men dersom jeg lager pesto av
dem, så er det greit.
HAN HAR OMVENDT FLERE BARN
TIL Å SPISE BROKKOLI, har en sønn
som knasker salat og kål rett fra åkeren. Det
høres nesten provoserende enkelt ut. Hva
med foreldre som sliter med barn som ikke
liker noen verdens ting?
– Barnas smak endrer seg hele tiden. En
dag digger de en rett, en annen dag hater de
den. For to måneder siden spiste ikke Hector
noe, nå spiser han alt. Og den eneste
grunnen til at Hector nå liker margbein, er
at han har fått det på tallerkenen foran seg.
Andreas Viestad tror foreldre gir for lett
opp og går rundt og kjenner på egen
utilstrekkelighet hele tiden.
– Man skal ikke oppsummere hver dag

med hvordan måltidet gikk. Hvis man selv
liker god mat, så er man et godt forbilde for
barn som ikke liker noe særlig mat.
– Har dere forresten lyst til å smake på et
soyaegg? Han smiler utfordrende. Litt
ondskapsfullt, muligens.
– Ja, hvorfor ikke? svarer undertegnede for
ikke å fremstå som feig mamma, men tvert
imot et godt forbilde for egen fireåring som
ikke liker «noe som er grønt».
Egget som er kokt i soya og te er salt og
godt. Men så kommer han drassende med et
egg bakt i aske fra Thailand.
– Smaker litt lutefisk, sier kokken.
– Gummiball, er vår konklusjon.
Heller ikke Hector synes det smaker noe
særlig, selv om han har spist gummiiskrem
på flyplassen i Istanbul nylig, så egget
spretter halvspist ned i søppelbøtten.
VI HAR HØRT RYKTER OM HALSHUGGING AV HANER på Geitmyra. At
barn må stirre dau sau i øynene i form av
smalahove, og at blod flyter for at neste
generasjon skal forstå hvordan kretsløpet
fungerer.
– Om man er tre eller 13, så er man
interessert i naturen og ønsker å forstå
hvordan verden fungerer. Hva er spennende
når barna blar i dinosaurbøkene? Man må
sidestille matkunnskap med all annen kunn
skap, mener Andreas Viestad.
På vei ut døren, passerer vi et kunstverk av
en død, men stolt hane. Far sjøl kommer
etter hvert bærende inn med et sprell
levende eksemplar og forsikrer oss om at
sjefen i hønsegården lever i beste velgående.
Enn så lenge.
Klokken nærmer seg barnehagehenting.
Hos familien Viestad er salaten og kylling
lårene klare. Vi andre må bare innom
butikken først. ■
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SPRØ HUD: Hector elsker
sprø kyllinghud! Billige
kyllinglår smaker mer enn
dyre kyllingbryst, men
krever litt lengre tid i
ovnen. Mariner og
klargjør kvelden i
forveien.

Kyllinglår
med soya og
sitrongress
Kyllinglår er både
billigere og har mer
smak enn kylling
brystene, og ved å
marinere lårene over
natten, får de enda mer
smak. Server med ris.
Middag til fire
4 kyllinglår delt i to
2 ss soyasaus
2 ts chiliflak
saften av 1 lime
1 sitrongress
2 pak choi delt i fire,
eller annen kål, for
eksempel brokkoli delt
i buketter.
I forveien:
Ha alle ingrediensene
i en ildfast form.
Bland godt. Dekk
med aluminiumsfolie.
Holder seg i to døgn
i kjøleskapet.
I ovnen:
Sett formen (med folie)
nest nederst i steke
ovnen og skru varmen
på 250 grader. La stå til
ovnen er varm. Ta ut
formen, fjern folien og
løft ut pak choien. Vend
kyllingen i stekekraften
og sett formen inn i
ovnen igjen. Stek i 10–15
minutter til, til skinnet er
gyllenbrunt. Sjekk at
kyllingen er ferdig stekt
ved å stikke den med en
gaffel. Hvis væsken som
renner ut er klar, er
kyllingen ferdig, hvis
ikke, stek den litt til.
Server med kålen og ris.
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Tips!

Hvis du vil ha poteter
til, del tre normalt store
poteter i båter. legg dem i en
form, og gni dem med olje,
salt og pepper. Sett formen
nederst i ovnen samtidig som
du skrur den på. når ovnen er
varm, setter du inn ﬁsken.
når ﬁsken er ferdig, er
potetene også
ferdige.

Laks med ingefær og kokos

Urtebakt torsk

Kan med fordel gjøres i stand på forhånd – for eksempel
dagen i forveien – da får smaken tid til å utvikle seg. Server
med ris, eller bare som dette, som en slags suppe.

Lettsaltet torsk er fabelaktig godt, og
dessuten holder den seg bra. Gulrot er
ekstra godt til salt torsk, og særlig her, hvor
gulrøttene koker i kraften fra den salte
fisken. Bør åpnes ved bordet – for det
lukter nydelig.

Middag til fire
4 laksefileter à 150–200 gram
1–2 ss grønn karripasta
2 ts finhakket ingefær
2 limeblader eller 1 sitrongress
1 boks kokosmelk
2 ts fiskesaus (nam pla) eller
soyasaus
finhakket chili, så mye du tør
2 pak choi delt i fire, eller 1 brokkoli
delt i små biter
limesaft og finhakket koriander til
servering
I forVeIen:
Ha fiskestykkene i en ildfast form som
er stor nok til at de får litt avstand
mellom seg.
Gni dem inn med karripasta og
ingefær. Ikke bry deg om mye faller av
– det blir en del av sausen.
Del limebladene i to og legg en bit
under hvert fiskestykke. (For sitron
gress, del i to på langs, bank litt med
baksiden av kniven og legg under
fiskestykkene.) Hell over kokosmelk,

fiskesaus og chili. Plasser pak choi
eller brokkoli innimellom. Dekk med
plast og sett i kjøleskapet.
I oVnen:
Når du skal spise, sett formen på
nederste rille i ovnen. Skru ovnen på
full guffe, maks temperatur, grill
element og alt mulig. Sjekk fisken
etter 10 minutter ved å stikke en gaffel
i midten, der den er på sitt tykkeste.
Spissen av gaffelen skal være varm
når den kommer ut. (Eller bruk
steketermometer, 50–54 grader er bra
for laks.) I andreas’ ovn tar det rundt
12 minutter, men nøyaktig tid avhenger
av ovnen og den ildfaste formen.
Smak til sausen med limesaft,
koriander og eventuelt mer fiskesaus
like før servering.
VArIASjon
I gryte: Det går et par minutter raskere
hvis du gjør alt i en gryte, men da får
du ikke den deilige, nesten litt brente
smaken du får ved å bake i ovnen.

Middag til to
2 torskefileter à 200 gram
1 gulrot, revet
2 ss finhakket løk
2 ts friske urter, for eksempel timian og
oregano
2 skiver økologisk sitron
2 ts smør, eller mer
I forVeIen:
Skyll og tørk fisken. Legg to stykker bake
papir på kjøkkenbenken. Legg halvparten
av den revne gulroten og hakkede løken på
hvert papir. Legg en fiskebit oppå, og urter
og sitron oppå fisken. aller sist, en smørklatt.
Brett sammen pakkene og knyt igjen med
hyssing. Legg dem i en ildfast form og
oppbevar dem kaldt til du skal tilberede,
maks ett døgn.
I oVnen:
Forvarm ovnen til 200 grader. La fisken bake
i 8–10 minutter.
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Sei i konvolutt
Kok poteter i en gryte, og ha fisken oppi de siste ti
minuttene. Metoden kan også brukes for de andre fiskene
i konvolutt.

Soppbruschetta
Her kan du bruke hva slags sopp du vil. Steinsopp
og kantarell er Andreas Viestads favoritter.
Nok til en liten lunsj til fire
4 skiver grillet brød, for eksempel landbrød
300 gram skogsopp
2 hvitløksfedd, hakket
1/2 ts knust tørket chili (chiliflak)
2 ss olivenolje
salt og pepper
finhakket persille
evt litt revet parmesan
Rens soppen og del de største i mindre biter. Stek
sopp, hvitløk og chili i smør på middels varme i 3-5
minutter. Ha i 1-2 ss vann og stek videre i 2 minutter,
bland godt underveis. Dette gir en fin, kremete
konsistens. Vend inn persille og eventuelt litt
parmesan. Gni de grillete brødskivene med hvitløk
og ha på litt olivenolje. Ha på soppblandingen.
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Middag til to
2 fiskefileter, sei, torsk eller brosme, à 200 gram
3 ts smør
2 skiver spekeskinke eller et par skiver spekepølse
1 liten kvast rosmarin
1 gulrot, revet
1/2 pastinakk i strimler
1/2 purre i strimler
1 båt økologisk appelsin
400–600 gram poteter, vasket
I forveien:
Legg tre like store matpapirstykker på kjøkkenbenken.
Pakk hver fiskefilet i skinke og legg dem på hvert sitt
papir sammen med rosmarin og en liten klatt smør.
Legg grønnsakene og appelsinbåten på det siste papiret
sammen med litt smør. Brett sammen til tre konvolutter
og knyt igjen med hyssing.
Holder seg ett døgn i kjøleskapet.
På platen:
Del potetene i to og ha dem i en gryte som er vid nok til
å romme alle tre konvoluttene ved siden av hverandre.
Ha i vann slik at det nesten dekker potetene. Kok opp.
Når vannet koker, legger du pakkene oppå potetene
og lar dem ligge der og dampe i 12–15 minutters tid.
Løft forsiktig ut pakkene og legg dem på tallerkener.
Hell vannet av potetene. Er det mye kraft i hver konvolutt,
ha det i en liten gryte og kok inn i et par minutter. Rør inn
litt smør før du heller kraften over maten og serverer.
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Ertedipp
Denne liker både voksne og barn – og den
gjør alt den kommer i kontakt med mer
spennende.
Gir rundt 5 dl
3 dl fryste erter
1/2-1 dl fløte
1-2 ts mynte
1 ss finhakket sjalottløk
sitronsaft
salt
Kok ertene i 3 minutter i lettsaltet vann.
La ertene dampe av seg i et dørslag. Bland
erter, fløte og mynte i en blender, rør inn løk
og smak til med sitronsaft, evt også salt.
variasjon
Ertedipp med sesam: Kok erter sammen
med litt finhakket løk. Kjør i blender, bland
med litt sesamolje, dryss over sesamfrø.
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