STRAI KJØKKEN & BAD

Å SKAPE ET H JEM • HERSKAPELIG PÅ SKOMAGERSLOTTET
KJØKKENET ER SAMLINGSPUNKTET

PREMIUM / EIK HORISONT / LAKRIS

STRAI.NO

ROM FOR GLEDE
Helt siden oldefaren min, Erling Tobiassen i 1929 kom hjem fra
Amerika, har familien vår drevet Strai Trevarefabrikk. Hans
nytenkende idéer og produkter gjorde oss synlige i landet og på
50-tallet etablerte vi oss som en sterk og stabil, norsk merkevare.
Det er vi fremdeles den dag i dag, og i årets utgave av Fryd vil vi
vise dere alt hva Strai er og kan være. Du vil finne inspirasjon til
hus og hytte, ja til og med hagestue.
MANGE HAR ÅPNET
HJEMMENE SINE,
TIL GLEDE FOR
VÅRE LESERE.

Mange har åpnet hjemmene sine til glede for våre lesere og det
er noe vi setter stor pris på. Vi er stolte av håndverket vi gjør og
håper du finner inspirasjon og ideer til hvordan nettopp ditt kjøkken
kan bli perfekt for deg og dine.
I magasinet vil du blant annet knytte bekjentskap til reggae-artisten
Admiral P, blogger Caroline Berg Eriksen og mesterkokken Trond
Moi. Du vil også finne gode og inspirerende oppskrifter.
God fornøyelse!

Jan Frode Tobiassen
Adm.dir.

UTGIVER
Strai Kjøkken AS
TEKST OG
GRAFISK UTFORMING
Aptum
TRYKK
Kai Hansen Trykkeri

FOTO
Jon-Petter Thorsen,
Aptum
Stian Herdal
Lars-Kristian Eriksen
Per Erik Jæger
Sveinung Bråthen

PRODUKTER
Vi forbeholder oss retten
til å endre produkter uten
forutgående varsel.

AVVIK
I magasinet vises enkelte
produkter som ikke inngår
i vårt standardsortiment.
Farger og fronter gjengitt
på trykk kan avvike fra
virkeligheten.
Fargekoder kan avvike fra
produsent til produsent.
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PREMIUM / MALT PROFIL / OMRAMMET / HVIT
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Å
SKAPE
ET HJEM
MODERNE OG TRADISJONSRIKT

Stilen i huset er litt som meg;
rolig og stille, heller mot «det
trygge» med et lite innslag av
vågemot, sier Hanne Tørresen.
FRYD 2017 | 7

Hanne liker å ha det ryddig rundt seg:
– Mitt tips for å holde det ryddig, er skuffer.
Mange, store skuffer. Jeg elsker skuffer!

Lekre kontraster med sort blandebatteri
og vask fra Blanco.

Stilen i huset er litt som meg;
rolig og stille, heller mot «det
trygge» med et lite innslag av
vågemot, smiler Hanne – også
kjent som @frutorressen på
Instagram.
I et hvitmalt hus på Vigeland møter vi Hanne,
Paul Kristian og lille Lydia (1).
De lever i et selvbygget hus omgitt av hvitt,
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svart og innslag av natur. Typisk nordisk stil,
med andre ord. Her har de skapt seg hjem,
her har de blitt en familie på tre.
ALT HAR SIN PLASS
Paul Kristian er snekker og har bygget huset
selv, på tomten til foreldrenes gård. Hanne
har dermed alltid bodd med håndverker i
hus, og mimrer:
– Min far var også håndverker slik som
min mann. Jeg husker hvordan min far kom
hjem hver dag og satte en svær plastpose med

HVEM BOR HER?
NAVN: Hanne Tørressen, også kjent som
@frutorressen på Instagram, Paul Kristian
og lille Lydia
YRKE: Frilans interiørdesigner og
instagrammer i mammapermisjon.
BOR: Vigeland, utenfor Mandal
FAVORITT: Skuffer
BESTE TIPS: Tenk gjerne tidløst, men våg
deg utenfor komfortsonen på minst én ting!

Hanne og lille Lydia koser seg ved
den praktiske kjøkkenøya.

den gigantiske termosen og enorme matboksen i, oppå kjøkkenbenken. Og der ble
den stående.
Hanne har sørget for å lage en ekstra mye
skapplass for å kunne sette ting vekk.
– Jeg må ha ting bort fra benken, ellers får
jeg fnatt!, erklærer hun, og trekker ut en skuff
hvor alle Lydias tåteflasker står til tørk på et
kjøkkenhåndkle.
ORDEN MED SKUFFER
Når man har kjøkken og stue i ett, kreves
en harmoni over det hele. Overflater må

Lagerrommet under trappen er et kjærkomment tilskudd til
kjøkkenet. Her er det mye ekstra lagringsplass.

holdes ryddig, det kan ikke stå skitne gryter
på benkeplatene eller brukte tallerkener på
spisebordet. For å åpne opp og slippe inn lys
og luft droppet Hanne overskap. Løsningen:
skuffer. – Mitt beste tips for å holde det
ryddig, er skuffer. Mange, store skuffer.
Jeg elsker skuffer!
MAT SKAPER HISTORIER
Tradisjoner og høytid har allerede fått god
plass i kjøkkenets historie. Foruten å håndtere bevertning i dåp for over 20 personer,
har storfamilien vært samlet på kjøkkenet

på både julaften og lille julaften. Selvfanget
hummer på lille julaften, og selvfisket torsk
på julaften. Paul Kristian jakter og kommer
hjem med kjøtt, mens Hanne elsker å bake.
Jeg innviet kjøkkenet med å bake brød,
forteller hun. Å samle familien rundt bordet
til et selvberget måltid er noe hun har drømt
om underveis i ventetiden før det nye hjemmet
sto ferdig. Huset tok halvannet år å bygge og ga
dermed god tid til dagdrømmer.
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PREMIUM / EIK PROFIL / CHABBY CHIC / SORT

Trine Lohne er kokk, gründer og matentusiast.
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TRINE PÅ GÅRDEN

LOKAL KJÆRLIGHET

Trine Lohne. Navnet er kanskje
kjent for sørlendinger, men de
som ikke har hørt om matoraklet
fra Søgne, skal nå få muligheten
til å bli bedre kjent med henne!
Kjært barn har som kjent mange navn, og mange
kjenner henne aller best som Trine på gården
– et sørlandsk firma som produserer syltetøy,
geleer, pestoer og andre herligheter.
– Inspirasjonen går helt tilbake til min mormor og hva hun lærte meg. Den stoltheten hun

hadde i måten hun laget maten og behandlet
råvarene på. Som gull. For det er jo gull! smiler
den engasjerte matgründeren.
RÅVARENES BETYDNING
Trine har jobbet profesjonelt med mat i 30 år,
men har hele livet vært opptatt av og interessert
i mat og mattradisjoner. Matgründeren fryktet
på et tidspunkt for de daglige mattradisjonene
også på hjemmebane, og så at samlingen rundt
middagsbordet ble mindre og mindre prioritert. I hjembygda Søgne registrerte hun årlig at
frukttrær ble hengende med overmoden frukt,
og at folks holdninger til lokale råvarer var på
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vei i feil retning.
– Det er viktig for meg å sette fokus på hvor
maten kommer fra. Har du prøvd å dyrke
noe selv, vet du kanskje hvor vanskelig det
kan være, og ikke minst hvor sjeleglad du blir
når du har klart å dyrke frem en fullverdig
frukt eller grønnsak. Den respekten bør også
bøndene få, og ved å tenke på hvor råvarene
kommer fra, gir vi dem det, proklamerer Trine.
TRINE PÅ GÅRDEN
Det skulle vise seg å være frøet som til slutt
vokste seg frem som Trine på gården. Farmor
og mormors gamle oppskrifter ble tatt fram,
og produksjonen var offisielt i gang. Det ble
syltet, saftet og hermetisert – alt fra gavmilde
bygdenaboers trær og busker. Utsalg fra
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gården av deilig gjærbakst, og catering av
sørlandsk tapas (også kjent som maulemad)
ble en del av den nye hverdagen. Produktene
finner du i spesial- og delikatesseforretninger
og utvalgte interiørbutikker over hele Norges
land.
DEN VIKTIGE SESONGEN
For Trine brenner virkelig for mat, råvarer og
tradisjoner – og ikke minst sesonger.
– Jeg gleder meg jo vilt til de første aspargesene kommer, og de første jordbærene, den
første makrellen eller soppen på høsten! Den
variasjonen vi har i sesongene i Norge er helt
fantastisk, legger Trine ut og fortsetter: – Og
når sesongen er over kan jeg nesten være litt
lei meg fordi jeg ikke fikk spist nok. Men da

må man jo sette pris på sesongen og glede seg
til neste år. Hvis vi hadde hatt tilgang på
pinnekjøtt eller lutefisk hele året – hvor er
gleden da? spør matgründeren med stort smil.
Hun mener at man ikke nødvendigvis
får den beste brokkolien fra andre siden av
jordkloden, og at det meste vi trenger for
å lage deilig mat kan vi skaffe oss lokalt og
nasjonalt. Men at man kan la seg inspirere av
det internasjonale kjøkken, er hun helt enig i:
– Jeg elsker det italienske og asiatiske kjøkken, men det betyr ikke at råvarene trenger å
komme helt derfra!
TRADISJONSMAT
Mens vi er inne på temaet mat fra andre kulturer, forteller Trine engasjert om sitt ønske

TRINE PÅ GÅRDEN

ORDENTLIGE FISKEPINNER
4 personer
1 kg filet av brosme eller lange
1 boks brødrasp/griljermel
2 dl hvetemel
4 egg
1 ts salt, litt kvernet pepper

om å videreføre de norske tradisjonene
innenfor matkultur.
– Det er utrolig viktig å videreføre de tradisjonene vi har her i landet, men kanskje
med en ny vri? Vi må bare ikke glemme alt
som ligger bak hvordan ting er i dag, og det
som har blitt servert til middag gjennom
generasjoner. Men jeg ønsker meg ikke
tilbake til et kosthold basert på spekesild
og poteter altså!, ler Trine og fortsetter:
– Tradisjoner er jo også det å sette
seg ned rundt et bord og nyte måltidet
sammen. Bort med mobil og andre ting
som tar fokus fra felleskapet. Det er viktig
for meg å holde på det, jeg tror det gjør
underverker for alle egentlig, avslutter den
energiske sørlandsdamen.

Rens fiskefileten for bein og evt.
skinn. Deles i fiskepinnestørrelser.

Finn frem 3 arbeidsboller:
En bolle til brødrasp,
en til sammenpisket egg og
en til hvetemel, salt og pepper

Fisken dyppes først i hvetemel,
så over i eggeblandingen. Til slutt
dekkes fisken med brødrasp.
Legges klart på et fat, og stekes i
stekepanne, på middels varme i en
blanding av smør og olje.
Kan gjerne stekes litt på forhånd,
og stekes ferdig i ovnen.

GLEMT RÅKOST

TZATZIKI

3 gulrot
½ kålrabi
2 grønne epler
3 ss sitronsaft
1 ss sukker
Alt skrelles og rives grovt på rivjern.
Tilsett sitron og sukker; smakes til.
Bør stå og trekke litt før servering .

½ agurk
1 boks lettrømme, evt. seterrømme
for litt fastere konsistens
1 hvitløksbåt
Litt sitronsaft
Salt, pepper og sukker
Agurken skrelles og rives grovt på
rivjern, tørk av med kjøkkenpapir.
Finhakk eller riv hvitløken.
Alt blandes sammen og smakes til.
La hvile i minst 30 min. Smak, nyt!
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TRINE PÅ GÅRDEN

TRIPPELSJOKOLADEKAKE
Bunnen alene er en kake du sent vi glemme.
Bunn:
5 egg
290 g sukker
340 g mørk sjokolade, ca. 70 %
200 g usaltet meierismør
Pisk egg og sukker til eggedosis
Smelt smøret i ei gryte, og ta
gryten av platen. Tilsett sjokoladebiter og rør til det smelter.
Bland alt sammen, og tøm røren
over i en smurt springform, 24 cm
i diameter. Stek kaken på 180
grader i ca. 12-14 min. Kaken skal
ha en bløt kjerne når den tas ut
av ovnen. Settes til avkjøling.
Kremen:
4 egg
2 dl sukker
6 dl kremfløte
250 g valrhona sjokolade, ca. 70 %
Pisk eggeplommer og sukker
sammen. Stivpiske eggehviter
i egen arbeidsbolle.

Pisk kremfløten, den kan godt
være litt bløt ikke stivpisket.
Smelt sjokoladen i vannbad.
Rør den smeltede sjokoladen inn
i eggeplommene, Rør forsiktig inn
kremfløten og vend til slutt
eggehvitene i. Kremen tømmes
over den avkjølte bunnen.
Settes kaldt i 3 timer.
Toppen:
200 g mørk sjokolade ca. 70 %
1,5 dl kremfløte
65 g sukker
Kok opp sukker og fløte, ta gryten
av platen og tilsett sjokoladen i
biter. Rør til den er smeltet.
Glaser kaken.
Pynt gjerne toppen med ferske
bringebær, spiselige blomster
og nøttekrokan.
Kaken er glutenfri og kan fryses.

Følg med med på strai.no for flere oppskrifter og spennende nyheter fra Trine på gården!
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Design, skreddersøm, kunnskap, håndverk og tradisjon.

PREMIUM / MALT FYLLING / PETROL

Den gamle anretningen mellom kjøkkenet
og spisestuen er tatt vare på for å beholde
noe av det originale fra 1911. Modellen Malt
Fylling i fargen petrol bidrar til å forsterke
den herskapelige atmosfæren.
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Skomagerslottet.

Nina trives på det nye kjøkkenet.

HERSKAPELIG
PÅ SKOMAGERSLOTTET

Egentlig skulle Nina og Kjetil Koppang bare ha en ny benkeplate, men
endte opp med et flunkende nytt kjøkken. Det gleder de seg over daglig.
TEKST: KATHRINE SØRGÅRD FOTO: PER ERIK JÆGER

Kjøkkenet i Skomagerslottet i Halden er bygget
på lesten til det som var, fra da huset ble reist
på oppdrag fra en skofabrikkeier i 1911. Selve
rommet er bevart i sin form fra den tiden, men
komforten er absolutt anno 2017. Atmosfæren er
tatt vare på og forsterket med kjøkkenmodellen
Malt Fylling som kler den staselige jugendvillaen.
FARGERIK FORNYELSE
– Vi dro til Strai i Sarpsborg for å kjøpe ny
benkeplate og vask, men endte opp mot et nytt
kjøkken, smiler Nina, som valgte å være dristig i fargevalget samtidig som hun var tro mot

husets rom.
– For å skape en sammenheng tok vi utgangspunkt i bunnfargen som er i tapeten i spisestuen.
For når vi sitter ved spisebordet ser vi inn til
kjøkkenet. Fargen er vi veldig fornøyd med, den
gir en behagelig ro, forklarer Nina som innrømmer at kjøkkenet er hennes domene.
– Min mann har bestemt gulv og blandebatteri.
Du vet, han har funnet ut at «happy wife, happy
life» gir mye god mat og glede i heimen, ler hun.
BENK SKAPER HYGGE
Det faktum at spisebordet er i umiddelbar nærhet har påvirket innredningen.
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Nina synes det er hyggelig med
selskap under matlagingen.
Benken er en invitasjon til venner og
familie om å sette seg ned for
en hyggelig stund.

– Derfor har vi valgt en benk i stedet for kjøkkenbord. Benken gjør at vi kan ha en hyggelig
stund sammen mens måltidet tilberedes,
forteller Nina.
Benken er bygget med moduler fra Strai,
plassert foran vinduet mot den frodige hagen.
Her blir man lett sittende en stund.
PERFEKT RESULTAT
– Jeg har mange hyggelige stunder på kjøkkenet, enten det tilberedes mat til hverdag
eller fest. Huset er tilrettelagt for selskap, vi
har ofte gjester, forteller Nina. Investeringen i
nytt kjøkken har gitt god avkastning for både
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venner og familie som har kommentert valget
av tapet på kjøkkenet.
– Tapetet var mitt valg, min mann var først
litt betenkt. Nina smiler. For begge ble de strålende fornøyd med resultatet. Bak koketoppen
beskyttes tapetet av en stor glassplate.
– Vi lot oss friste til å velge dampovn. Den
er vi veldig fornøyd med! Det er vi også med
kvaliteten på skuffer og skap.
TRO MOT TRADISJONER
For å virkelige ta vare på historien er den
gamle anretningen beholdt. Fra kjøkkenet og
ut til spisestuen sluses man gjennom den og

Med Quooker vannkran kan man få
kokende vann direkte fra springen.

får umiddelbart følelsen med husets alder.
Ninas plan er å male den i samme farge som
innredningen.
Mon tro hva folket på Skomagerslottet
ville ha syntes om herligheten? Skofabrikkdirektørens kone sies å gå igjen i huset.
Dersom det stemmer, virker det som hun har
godkjent det nye kjøkkenet fra Strai.
– Siden atmosfæren er så god antar vi at hun
er et snilt spøkelse og vil oss vel, smiler Nina.

ANNONSE
AEG Mastery Range

– ALLTID EN IDÈ FORAN!
Endelig en ovn som snakker ditt språk!
Velg din egen sous chef! I vår AEGs Mastery Range får du superovnen som mestrer alle oppgaver fra den møreste lammeskanken,
den perfekte biffen til den saftigste laksefileten. Endelig kan du
oppnå restaurantkvalitet hjemme på ditt eget kjøkken!
Bruk Food Sensor til å fortelle ovnen hvordan du vil ha biffen:
Rå, medium eller godt stekt – valget er ditt!

Flere nyheter fra AEG Mastery Range:

FullFit koketopp (IPK94530LB)
• Induksjonskoketopp med sømløs
passform til kjøkkenbenken
• Enkel rengjøring og vedlikehold
• DirectTouch for effektiv varmekontroll

Combo Hob (IDK84451IB)
• Induksjonskoketopp med integrert
ventilator
• Fleksibel plassering
• Enkel rengjøring og vedlikehold
• Håndfri viftekontroll

Se vårt AEG Mastery Range-sortiment på AEG.NO

Integrert oppvaskmaskin (FSK93800P)
• ComfortLift med ergonomisk løftemekanisme for den nederste kurven
• ComfortRails for skånsom beskyttelse
av serviset
• 15 kuverter
• Avtagbar bestikkskuff
• SoftGrip for beskyttelse av finglass

Integrert kombiskap (SCE81824TS)
• Custom Flex for fleksibel matoppbevaring
• Klemmer for urter
• Sikre hyller for meieriprodukter,
sauser og tilbehør

PREMIUM / UNI HVIT HØYGLANS

Ikke la deg lure av bildet; det er ikke duften av
kneippbrød som dominerer kjøkkenet.
Admiral Ps ektefelle Timme Shisali tryller
i andre enden av krydderskalaen med
for eksempel pilao og indisk mat.
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ADMIRALENS
KJØKKEN
Kjøkkenøya gav Admiral P og kona Timme
en ny og inspirerende mathverdag

HVEM BOR HER?
NAVN: Philip Boardman/Admiral P,
ektefellen Timme Shisali og deres to barn
YRKE: Reggae-artist
BOR: Askim
FAVORITT: Kjøkkenøya
BESTE TIPS: Kos deg på kjøkkenet!

– Jeg har faktisk lagt på meg etter vi fikk
kjøkkenet! Timme lager mye mer mat nå enn før.
Admiral P, eller Philip Boardman som han
heter, har nytt kjøkken fra Strai. Og selv om
det er ektefellen Timme Shisali som i all
hovedsak utfolder seg med matlagingen,
drypper det også på den zambisk-norske
musikeren som det norske folk har blitt
ekstra glad i etter deltagelsen i «Hver gang
vi møtes» på TV.
STAS MED FINESSER
Da de skulle gå til innkjøp av kjøkkenet, fikk
Timme ganske frie tøyler. Men én ting var de
skjønt enige om:
– Det var veldig viktig med kjøkkenøy!
Vi har begge ønsket oss en sånn øy. Der kan
vi spise frokost, jeg kan chille med dataen
... jeg tror det er øya vi er aller mest fornøyd

med sånn i ettertid, den bruker vi mye hver
dag, sier den ruvende reggaeartisten.
– Timme la nok også mye vekt på
skapplass, tror han. Skapdører og skuffer uten
håndtak hvor man bare trykker på dem, er
også en fiffig finesse på det nye kjøkkenet
– Det er ganske stas!, smiler han.
AFRIKANSK UTEGRILL I ASKIM
Etter en oppvekst i Zambia hvor han flyttet
til Norge i en alder av 13, har han opplevd
kontraster også på kjøkkenet. Først og fremst
er kjøkkenene som regel enklere utstyrt i
Zambia.
– I Afrika bruker man jo mye mer krydder
i maten enn i Norge. Dessuten lages maten
utendørs, både i byen og i landsbyer. Man
bruker en liten grill som kalles mbaola. På
grillen hiver man både kjøtt og kylling, og
så lager man nshima (en slags maisgrøt, også
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Kjøkkenøya er familiens samlingspunkt.

kalt Zambias nasjonalrett) og en del sideretter.
– Vi brukte kun mbaola her i Askim frem til
vi fikk kjøkkenet på plass! Vi lagde faktisk
mat utendørs ganske lenge, forteller den matglade musikeren.
Ekteparet hadde tatt med seg den lille
grillen fra en ferie i Zambia.
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KJØKKENKOS
Nå foregår altså matlagingen for det meste
innendørs. Og allerede har det formet seg
gode minner:
– For en måned siden feiret vi bursdagen
min på kjøkkenet. Timme lagde kjempemye
mat og vi var vel en 15 gjester. Det var veldig
koselig, og god mat.

Glatte fronter gir et minimalistisk og
ryddig uttrykk. Det er også praktisk med
push-løsning for å åpne skuffene.

Og kos er viktig på et kjøkken, i følge
admiralen.
– Mitt beste tips til de som skal ha nytt
kjøkken er å bruke god tid på å finne ut hvordan du vil ha det, men aller viktigst: kos deg i
det nye kjøkkenet ditt!

Foss Plater er opptatt av kvalitet og av at
ditt kjøkken skal kunne leve i mange, mange år.
Vi tilbyr derfor kun benkeplater produsert av
høykvalitetsmaterialer. Alle materialene har
forskjellige kvaliteter, men felles for alle er at
de tåler daglig bruk over tid med riktig vedlikehold.

HELTRE – HØYTRYKKSLAMINAT - KOMPOSITT
Bli inspirert på fossplater.no

Helt rent på under én time!
Mieles nye oppvaskmaskiner med
QuickPowerWash gir deg skinnende ren
oppvask på under én time.
Miele. for alt du er glad i.

-inspirasjon
HVEM BOR HER?
NAVN: Ingunn Jaabæk
YRKE: Sykepleier
BOR: Kristiansand
FAVORITT: Rene linjer og grepsfrie fronter
BESTE TIPS: Bo deg inn før du tar de
store valgene

VI HAR
BESØKT

@norwegianhomeinspo

Ti minutter utenfor bykjernen i Kristiansand bor Ingunn Jaabæk (26)
og samboer Aleksander Ribe (27) i et splitter nytt og stilrent funkishjem.
– En ny bolig kan være en utfordring å innrede, så jeg har brukt
god tid og innredet litt etter litt. For meg var det viktig «å bo meg
inn» før de store valgene tas.
Da Ingunn og samboeren flyttet inn var alle veggene hvite – men
litt etter litt er lune detaljer kommet til.
Vil du se mer av hjemmet til Ingunn?
Sjekk ut hennes instagramkonto @norwegianhomeinspo

@norwegianhomeinspo

@norwegianhomeinspo
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@norwegianhomeinspo

Har du et fint Straikjøkken vi kan dele?
Bruk #straikjokken

@ann_ingrid

@interior_by_mariarasmussen

@funkis.krsand

@idamaliee

@hanne_paalandet

@malin_nordby

@malinschavenius

@ interiorbyheen

@villavangsnes

FØLG OSS PÅ @straikjokken
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EN
SOMMERDRØM
PÅ ÅGERØYA

Benken under vinduet er laget av
kjøkenskuffer fra Strai.
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En kjøkkenhalvøy er et luftig og flott alternativ
til en kompakt vegg. Ventilatoren og øya er
kledd i samme panel som veggen.

Arkitekt Janicke Jebsen Vinje
har designet et funksjonelt og
tidsrikig kjøkken på Ågerøya.

Sommerstid åpnes kjøkkenet opp mot et lunt uterom.
Dermed fylles kjøkkenet av duftene fra rosebuskene.
TEKST: KATHRINE SØRGÅRD FOTO: PER ERIK JÆGER

I et gammelt trehus ved havet på Ågerøya i
Blindleia utenfor Lillesand, har en familie
funnet sitt drømmested. Når det gamle huset
skulle bygges ut fikk de hjelp fra sivilarkitekt
Janicke Jebsen-Vinje.
DISKRET DESIGN
– Kjøkkenet er og blir det viktigste rommet
for de fleste i dag, forteller Janicke Jebsen
Vinje. På sommerstedet på Ågerøya har hun
valgt en innredning som er holdt i en diskret,
enkel stil som kler det gamle skipperhuset.
Slik føles ikke husets indre fremmed mot
det ytre, selv om det er over et århundre i

aldersforskjell. Selve kjøkkenet er trukket inn
i huset, hvor det har fått en egen inngang;
utrolig praktisk på varme sommerdager når
måltidene skal tas med ut i det fri.
– Detaljene er spesielt fine i denne modellen
som er inspirert av den amerikanske Shakerstilen
– Et klassisk kjøkken, Malt Profil fra Strai
med sine markerte rammer, kler det gamle
skipperhuset forklarer Jebsen Vinje.
SMARTE LØSNINGER
Mot spisebordet og stuen er kjøkkenbenken
skjult bak en halv-vegg. Ved festlige anledninger

når gjester vartes opp på beste sommerlige
vis, er forberedelsene til matlagingen skjult,
også ingrediensene, slik at bestemors oppskrift
holdes hemmelig. Skjønt, kjøkkenet er laget
som en sosial sfære, her er det ingen hemmeligheter. Mot hagen og rosebusken utenfor
har det blitt plass til enda en inngangsdør,
slik får kjøkkenet kontakt med flere sider
av uteområdet.
– Kjøkkenet er samlingsrommet, både i
hverdagen og til fest. Tilbereding av mat er
for mange blitt en stor lidenskap, å kunne
samles rundt et dekket bord er noe av det
sosialt viktigste man gjør i livet, med
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Sollyset strømmer fritt gjennom rommet.

familien eller med venner. Kjøkkenet bør
derfor kunne fungere like bra uansett
antall gjester, forklarer arkitekt Janicke
Jebsen Vinje.
ÅPNER OPP
Familien som er svært glade i å lage mat har
her derfor fått en god, gjennomtenkt arbeidsplass. – Ved å åpne opp mellom det opprinnelige huset og tilbygget fra 80-tallet ble det fin
kontakt mot spisestue. Slik har de fått utsikt
til sjøen også når de lager mat, smiler arkitekten.
Den lille kjøkken-halvøya markerer et skille
mellom det nye og det gamle, en gammel
og en ny tid. Halvøya fungerer som en
vennlig romdeler.
TIDLØS STIL
I tillegg til å være funksjonelt, må kjøkkenet
selvsagt også ha stor trivselsfaktor, mener
arkitekten.
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– I dag er det mange lekre kjøkkenmodeller å
velge mellom. Siden moter og trender skifter
fort kan det være lurt å velge et tidløst
uttrykk og nøytrale farger, som her. Det betyr
ikke at resultatet blir kjedelig av den grunn!
Kjøkkenet bør stå i stil til boligen, i et moderne
hus passer det med et moderne kjøkken.
Men kontraster er selvsagt også spennende!,
fortsetter hun.
– Et gammelt hus kan fint ha et strømlinjeformet kjøkken. Det viktigste, og kanskje
også det vanskeligste, er å få et personlig preg
på innredningen. Da er detaljene viktige, noe
Strai Kjøkken er flinke på og veldig behjelpelige
med, forteller Janicke Jebsen Vinje.

Hytta ligger fint til mellom knatter og svaberg.

helli.no

NORCOOL kjølehjørne
Med sin fabelaktige kapasitet på hele 1161 liter,
som tilsvarer 3-4 kjøleskap i normal størrelse
– blir det automatisk et av de største kjøleskapene
for husstander på markedet.

fo
Skann for mer in
A+
ENERGIKLASSE

PREMIUM / MALT UNI / KRITT I KOMBINASJON MED NCS-FARGE (S 6502-Y)
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Under panoramavinduene i stuen har Marit laget en lang
benk med skap fra Strai. Hun har valgt samme modell som
på kjøkkenet for å ha en gjennomgående lik stil.

HVEM BOR HER?
NAVN: Marit Solum Småskjær,
Geir Småskjær, to barn og en hund
YRKE: Billedkunstner
BOR: Drammen
FAVORITT: Den grønne kjøkkenhetten
BESTE TIPS: Sørg for kompetanse hos
kjøkkenleverandøren
FØLG: maritsolum.no

HUSET FULLT AV STRAI
Marit gikk likegodt for Strai-løsninger i hele huset.
FOTO: SVEINUNG BRÅTHEN

Hun er billedkunstner og lar seg inspirere av
naturen. Huset ligger i skogkanten. Atelieret
ligger i tredje etasje med store vinduer ut over
naturterreng.
NATUREN INSPIRERER
– Naturen og menneskene jeg møter på tur er

min viktigste inspirasjonskilde, sier hun.
– Jeg samler underlagsmateriale med fotografering, tegner ute, observerer og nyter energien fra gammel skog, trær, grener, farger, lys,
skygger, vann … Jeg er opptatt av å formidle
følsomheten og spenningen som oppstår i
farger, kontraster, mellomrom og linjer.
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Marit har montert kjøkkenbenk i atelieret sitt
Maleriet på bildet heter «Smak av sommer».

Kjøkkenet er todelt med lyse overskap og grå underskap.
Den grønne kjøkkenviften fra Eico er valgt for å gi kjøkkenet et blikkfang.
Silestone benkeplate Blanco Maple Orna.

Også vaskerommet har fått praktisk
innredning fra Strai. Godt med skapplass
holder hverdagsrotet under kontroll.

OVERRASKER MED FARGER
Og Marit Småskjærs fargefilosofi gjenspeiles
i interiøret: naturfarger og glass, men med
innslag som overrasker.
– Overraskelser og effekter liker jeg, sier
Marit, som i tillegg til å være billedkunstner
har en karrierefortid i reklamebransjen.
– Badet er knallrødt. Og i det grå kjøkkenet
med store vindusflater smeller en grønn kjøkkenhette til med et gledeshyl.
– Det måtte bare bli den. Mannen min lekte
egentlig med tanken på et oransje innslag,
men da vi så den grønne var det helt åpenbart
at det var den vi skulle ha, ler hun.

benkene har hun tryllet frem mye mat til
mange mennesker. Hun elsker å lage mat,
mens mannen samler på vin. Det er en
vellykket kombinasjon:
– Her i huset har vi mange og gode måltider.
I det siste har vi hatt flere familiemiddager
med over tjue mennesker til bords, forteller
hun.
– Og påfallende mange kommenterer
kjøkkenet og lurer på hvem produsenten er,
avslutter hun.
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MØTET MED STRAI
– Alt var ferdig tegnet da jeg gikk ut for å
besøke kjøkkenleverandører. Det jeg la vekt
på var hvordan jeg ble møtt av personalet.
– Det var veldig stor forskjell på kompetanse
og service, det var faktisk det aller tydeligste
forskjellen i alle møtene – og derfor endte jeg
opp med Strai, forteller Marit.
EKSTRA STORE ARBEIDSFLATER
Som billedkunstner jobber hun på lerret og
papir med akryl, blyant, blekk og kull.
Kokkekunstneren i henne bruker derimot
kjøkkenet hyppig. På de store kjøkken-

REN LUFT. RÅ KRAFT. BORA BENKEVENTILASJON

«Jeg har aldri før kunnet steke på så
høy varme og fått stekeosen så lett
og elegant unna. Designet er helt
fantastisk, men det er effektiviteten
som er unik.»
Tre ganger Norgesmester og tre ganger Gull Coach
i Bocuse d’Or, Odd Ivar Solvold, og Gullvinner av
Bocuse d’Or 2015, Ørjan Johannessen er stolte
eiere av BORA Professional.

KOM OG BLI INSPIRERT I VÅRT
NYE SHOWROOM PÅ SKØYEN!
ÅPNINGSTIDER:
MANDAG–FREDAG 10:00–18:00
LØRDAG 11:00–15:00

Drammensveien 127 | 0277 Oslo
22 47 75 90 | post@engebretsen.no
engebretsen.no
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HVEM BOR HER?
NAVN: Caroline Berg Eriksen,
Lars-Kristian Eriksen, døtrene Nelia
og Naia og to små hunder
YRKE: Blogger
BOR: Sarpsborg
FAVORITT: Sittebenken med oppbevaring
BESTE TIPS: Sørg for nok benkeplass
FØLG: carolinebergeriksen.no /
@ carolinebergeriksenno
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KJØKKENET
ER

SAMLINGSPUNKTET
- Jeg er så slumpete når jeg lager mat! Ofte må jeg lage
rettene på nytt før jeg legger de ut på bloggen, forteller
Caroline Berg Eriksen.
FOTO: LARS-KRISTIAN ERIKSEN

Hun er en av Norges største bloggere.
Sammen med mannen Lars-Kristian Eriksen
som er fotograf, når hun flere lesere enn en
mellomstor norsk nettavis – daglig.
– For de som ikke kjenner meg så bor jeg
i Sarpsborg sammen med mann, to nydelige
jenter og hunder, deler bloggeren. Caroline
startet først som «Fotballfrue», men skiftet
etter noen år til sitt eget navn. – Lars-Kristian
la opp fotballen for å satse på fotokarrieren,
og det kommer godt med for meg som
trenger en del bilder i løpet av en dag, sier hun.
BARN OG MAT
Hjemme er det oftest Caroline som står for
kokkeleringen, og da går det meste på slump.
– Jeg er så slumpete når jeg lager mat! Ofte
må jeg lage rettene på nytt før jeg legger de ut
på bloggen så det ikke blir feil for leserne,
ler hun.
Caroline har hentet mye inspirasjon hos

mamma og mimmi (mormor).
– Jeg har lært så mye av dem begge, de har
alltid vært glade i å lage mat og å være på
kjøkkenet har på en måte vært en del av
oppveksten. Pinterest og sparring med storesøster er også utømmelige kilder til inspirasjon,
deler bloggeren.
MYE PLASS PÅ KJØKKENET
Når vi spør hva som gjør kjøkkenet til et godt
sted å være, kommer svaret kjapt.
– Plass! Masse benkeplass og en kjøkkenøy
hvis det er mulig. Det holder vi faktisk på å
planlegge i disse dager. Vi har savnet et sted
hvor alle kan samles for å spise – det er ikke
alltid så praktisk å bruke spisestuen til alle
måltider, erklærer Caroline.
Morgenkaffen nytes på sittebenken med
stort vindu og deilig utsikt. – Kjøkkenet er
det rommet vi oppholder oss aller mest,
forteller Caroline med et smil om munnen.
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Morgenkaffen nytes på sittebenken med
stort vindu og deilig utsikt. Sittebenken er
bygget opp av kjøkkenmoduler.
Flisene med grafisk mønster i sort/hvitt
skaper et spennende blikkfang.
Vitrineskuffer avviker fra standardsortimentet.
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FROKOST FOR FOLK I FARTA: CAROLINES OPPSKRIFTER

«ON THE GO» BREKKIE MUFFINS
Det finnes mange varianter av muffins du
kan lage dagen før som er gode å ha med seg
i bilen.
Personlig elsker jeg røket laks, egg og
fetaost i kombinasjon. Pakket sammen i en
muffins blir det perfekt lunsj for deg som er
på farten. Her får du oppskriften!
5 store egg
100 gram arla apetina feta
En neve bladspinat
100 gram røkt laks

Sett ovnen på 170 grader.
Hakk opp bladspinaten, del opp laksen og
fetaosten. Pisk sammen eggene og rør inn
ingrediensene. Salt og pepper etter behov.
Stekes i rundt 20–25 minutter, til de er gylne
og gjennomstekt.
Godt til frokost eller lunsj!

YOGHURT PÅ PINNE
Yoghurt med litt honning, friske bær og
hjemmelaget granola er min store frokostfavoritt. En populær variant er å servere
frokosten som ispinne i stedet for i skål!
4 dl. yoghurt
1.5 – 2 dl. mandelmelk eller annen melk
4 ss. honning
Friske bær
Granola

Bland sammen yoghurt, melk og honning.
Visp godt og hell over i ispinneformer. Dytt
noen bær ned i hver ispinneform, jeg brukte
blåbær og bringebær. Bland ønsket mengde
granola sammen med litt honning slik at det
klistrer seg sammen og topp ispinneformene
med dette før du har på lokket og dytter inn
pinnene.
Frys ispinnene i minst 5-6 timer før du
nyter dem!
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Såpedispenser fra
interiornettbutikk.no

Cream tea,
Normann Copenhagen
Kjøkkenhåndkle, Hay

KONTRASTER
PÅ KJØKKENET

Krukker m/tett lokk fra
interiornettbutikk.no

Skandinavisk minimalisme med
begrenset fargepalett i kombinasjon
med naturmaterialer.

Skjærefjøl fra Hubsch

Bestikk fra
Housedoctor

Liten krukke med lokk, Hubsch

Stripete forkle
fra Housedoctor

Visp fra Nicolas Vahé

38 | FRYD 2017

Salt- og pepperkverner,
Normann Copenhagen

Fjøl i granitt fra
interiornettbutikk.no

BENKEPLATER
kjøkken og bad
GRANITT
MARMOR
SILESTONE
DEKTON

Vi former steinen
www.steinriket.no

PREMIUM / MALT PROFIL / OMRAMMET / MELLOMGRÅ

VARM VELKOMST

NES HERREGÅRD

Samvær og kos. Kjøkkenet er det rommet i den 1200 m2 store
herregården som er mest i bruk. Edvard og Silje Kristin stortrives
med å samle venner og familie til festlige lag og gode måltider.
Kjøkkeninnredningen er Malt profil med omramming.
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HVEM BOR HER?
NAVN: Silje Kristin Fosdahl,
Edvard Fosdahl og deres datter Eva Louise
YRKE:Lærer og elektronikkingeniør/bonde
BOR: Torsnes, Fredrikstad
FAVORITT: Landhandelskuffer, en ekstra
detalj som skiller seg ut!
BESTE TIPS: Ekstra høye overskap
for full plassutnyttelse

Hvordan innreder man en ærverdig herregård fra 1600-tallet?
Utfordringen ble å finne et tidløst og likevel moderne kjøkken som
kler den historiske atmosfæren.
TEKST: KATHRINE SØRGÅRD FOTO: PER ERIK JÆGER

I et vakkert jordbrukslandskap på Torsnes
bare ti minutter unna gamlebyen i Fredrikstad,
ligger ærverdige Nes Herregård. Det staselige
hovedhuset fra 1650 ble bygget opp i empirestil
etter en brann i 1827. Utenfor renner det som
er igjen av kanalene og vollgravene stille.
Stedets historie skriver seg enda lengre tilbake,
noe man umiddelbart merker. Den særegne
atmosfæren ønsket Edvard og Silje Kristin å
bevare.
GOD PLANLEGGING
Underveis i planleggingen ønsket de seg en
kjøkkenøy. Men etter å ha kjent godt etter
landet de på at Edvards mor nok fant det
beste utgangspunktet når hun innredet
kjøkkenet på nytt i 1992.
– Vi hadde lyst på en kjøkkenøy, men
skjønte raskt at en slik øy ville stjele mye
plass. Vi beholdt derfor benken slik den
var, i en kortere variant så vi fikk til å snu
retningen på kjøkkenbordet for bedre plass
rundt bordet, forteller Edvard som beskriver
kjøkkenet som herregårdens hjerte.
– Kjøkkenet er husets hjerte og samlingspunkt. Når vi har gode venner på besøk, kan

vi bli sittende på kjøkkenet og spise og prate
hele kvelden forteller Edvard mens han fyrer
i den åpne grua som de valgte å beholde.
Løsningen ble valgt til fordel for lys og luft,
men ikke minst boltreplass på kjøkkengulvet
for minstejenta. For selv om herregården er
på hele 1200 kvadratmeter så er det kjøkkenet
som er husets hovedrom og samlingssted.
UTNYTTER PLASSEN
Benken under vinduet er et viktig innslag
som er blitt en riktig kosekrok, tilpasset de
lave vinduene med dype karmer som jenta
deres liker å klatre i. I skuffen under benken
kan hun selv hente frem leker som det passer
henne.
– Sittebenken er vi veldig fornøyd med.
Skuffene med leker til datteren vår er virkelig
mye i bruk. Vi er også fornøyd med de høye
overskapene som gjør at vi får utnyttet
takhøyden godt.
– Siden takhøyden er på hele tre meter har vi
utnyttet plassen med høye overskap, forteller
Ann-Karin Beck Hansen fra Strai Kjøkken
i Sarpsborg.
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Datteren har leker i skuffen under benken
og kan hente fram det hun trenger.

Kjøkkenet er kledd i en dus, men fargerik nordisk
palett av farger og materialer. Skapet er svært
gammelt, malt for å kle innredningen.
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Hovedhuset på Nes Herregård fra 1650 ble
bygget opp i empirestil etter en brann i 1827.

Hun har vært med fra starten og har kommet
med innspill underveis. Hun synes det var
viktig å finne et kjøkken som kler det flotte
rommet.
– Her er det god benkeplass, oppbevaringsplass og nok sitteplasser. – Kjøkkenet er en god
arbeidsplass og samtidig et sosialt samlingspunkt.
GJENNOMTENKT FARGEVALG
Stilen og fargene ble helt etter parets hjerter.
– Vi har prøvd å beholde en klassisk stil på
kjøkkenet som passer huset, samtidig som vi
ville ha et moderne kjøkken som kan holde
«livet ut», forklarer Silje Kristin. En dus, men
likevel fargesterk palett gjør kjøkkenet til et
spennende sted å være.
– Vi er godt fornøyd med fargekombinasjonen, kontrasten mellom den lyse
benkeplaten og den mørkere innredningen.
Det gamle kjøkkenet hadde mørke farger
som stjal mye lys. Få vinduer med dype
karmer gir i utgangspunktet ikke så mye lys,
så vi ville derfor bruke lyse farger på vegger
og tak forklarer Edvard.
TRADISJONSRIKE INNSLAG
Utformingen på kjøkkenet er stort sett bevart,
det samme er panel på vegger og tak.
– Vi valgte også å beholde det antikke
skapet, men malte det i en farge som passet
bedre til resten av fargene i rommet. Grua
har vi også beholdt, den fyrer vi i og tenner
stearinlys når vi lager en god middag som
gjerne nytes sammen med familie og venner
og et glass god drikke sier Edvard.
STRAI SKILTE SEG UT
– Strai kjøkken ble valgt fordi de hadde
modellen Malt Profil som skilte seg litt ut
fra de andre leverandørene. Vi fikk et godt
forslag på løsning forteller Edvard, som
sammen med Silje Kristin valgte å ha et
åpent sinn uten å legge føringer før de første
forslagene fra Strai. – Slik dukket det opp
løsninger som vi ikke hadde tenkt på!

Takhøyden er utnyttet med ekstra høye overskap.
Landhandlersuffer fremhever herregårdstilen.
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NATUR

HVITPIGMENTERT

KOMFORT / ASK LINEA
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BARK

TYRI

MALM

LAKRIS

PREMIUM / EIK LINEA / NATUR
BARK

PREMIUM / V-LINE / FJORD

MINIMALISTISK
OG MODERNE

V-LINE / VIDDE

Ryddig, rolig og rent.
V-LINE / FJORD

Minimalistiske kjøkken trenger ikke bety et
kaldt og kjedelig rom! Mange tenker hvitt,
betong og upersonlig styling når man bruker
uttrykket minimalisme, men det trenger
absolutt ikke å være sånn. Velger du et
grepsfritt kjøkken i tre, som vår modell
Eik Linea, får du et varmt og lunt miljø.

Treverket setter sitt preg på rommet og gir
deg mulighetene til å sette din signatur med
tilbehør og møbler. Vår modell V-line har en
lekker kombinasjon av eik og matt linoleum
som skaper et eksklusivt designuttrykk.
La deg inspirere av mørkere farger og lune rom.

V-LINE / STRAND

V-LINE / DAL
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DAMPOVNEN
REDDER

HVORDAN

HVERDAGEN DIN

En stekeovn med dampfunksjon
kan spare deg for mye hodebry
etter jobb. En slags reddende
engel i hverdagen?
Dampkoking er ikke et nytt fenomen. Snarere
tvert i mot. Dampkoking stammer fra en
flere tusen år gammel tradisjon med røtter
i Kina. Der ble det lenge før vår tidsregning
brukt doble kokekar for å koke maten adskilt
fra vannet.
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I dag har vi fått dampen opp av gryta og inn
i en ovn. Du kan få fatt i en enkel dampovn,
som kun gjør nettopp det; damper. Du kan
kjøpe en stekeovn med damp som tilleggsfunksjon, eller du kan til og med kjøpe en
kombinert steke, mikro og dampovn! For en
fantastisk teknologi! Dette gjør dampkoking
enklere enn det noen gang har vært.
Damping av pinnekjøtt, damping av fisk,
koking av poteteter og ris og damping av
grønnsaker, er gode eksempler på hva dampovnen fungerer supert til. Og det beste av alt

er at du kan gjøre det meste samtidig!
Skal du for eksempel lage laks med ris og
grønnsaker, så kan både risen, grønnsakene
og fisken dampes samtidig. På denne måten
slipper du en del oppvask og gjør i tillegg
selve matlagingen enda et lite hakk enklere.
Visste du for eksempel at du kan ta laksepakninger i plast rett inn i dampovnen uten
å i det hele tatt åpne pakken? Snakk om enkel
middag!

For noen er en kjøkkenvifte bare en
kjøkkenvifte og en koketopp en koketopp.
Hos EICO vet vi bedre. At det er de små ting,
detaljer, som gjør den helt store forskjellen.

eico-as.no
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I en frodig hage i Kristiansand
har Trond Moi fått bygget seg
en lekker hagestue med et
skikkelig kjøkken.

EKSTRA
KJØKKEN
I HAGEN
TROND MOI SYNES MATEN
BLIR ENDA BEDRE UTENDØRS
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Mesterkokk Trond Moi elsker å
kokkelere i hagestuen.

Temperaturen holder seg akkurat
som den skal i vinskapet fra Miele.

Det spirer fra sprekker, mellom steiner og langs en svingete sti i
hagen til Trond Moi. I enden av stien har det reist seg en lekker
hagestue med tilhørende utekjøkken, slik at den anerkjente kokken
kan ha tilrettelagt tumlerom for lidenskapen også utendørs.
– Min interesse for matlagning er jo stor og
da selvfølgelig også for å dyrke egen frukt,
urter og grønnsaker utendørs. Og da ble det
etterhvert et stort ønske å få laget et kjøkken
dedikert til utesesongen, forteller kokken
som etterhvert har både åtte restauranter, en
bar, tv-programmer, kokebøker og pallplasseringer i diverse mesterskap på rullebladet.

Hagestuen har
både spiseplass,
sofagruppe og en
kompakt kjøkkenkrok.

HOLD DET ENKELT
Det er dog litt andre omstendigheter rundt
det å kokkelere under (nesten) åpen himmel,
og således er det litt forskjell på hva et utekjøkken bør inneholde.
– Et utendørs kjøkken bør være noe enklere
utstyrt for å best tilberede den typiske utematen, men det er samtidig viktig å få med
ting som en god kokeplate og god benkeplass.
Benken kan med fordel være mulig å sitte
rundt, i og med at utematlaging gjerne er i

forbindelse med sosiale samlinger og flere
gjester, forklarer Moi. Han har mange gode
minner fra måltider i hagen.
– På 17. mai inviterer vi mange til hagen vår
og har langbord, trekker han frem.
DEILIGE RÅVARER
Det er ikke bare kjøkkenelementene som blir
mindre kompliserte av tilværelsen utendørs.
Også selve maten kan med fordel være av
enklere art.
– Jeg lager mer hele, gode ting når jeg koser
meg ute. Det blir jo selvfølgelig mye grillmat,
fisk og skalldyr, og så er det jo egne grønnsaker i sesong – de bruker jeg masse av.
Typiske norske råvarer i sommersesongen er
rabarbra, asparges, bringebær, reddiker, dill,
nykål/sommerkål, rips, i tillegg til tomater,
salat og nypoteter. Fantastiske råvarer!,
avslutter mesterkokken.
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I følge Trond starter utesesongen i april og
slutter ikke før tidligst oktober. – Men jeg lager
gjerne mat ute året rundt jeg, det er bare å
kle seg godt!
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TRONDS PANNESTEKTE GLADMAKRELL
MED RABARBRASUPPE
Ingredienser til 2
4 makrell
3 ss smør
2 vårløk
1 liten bunt gressløk
Salt og pepper
2 rabarbrastenger
4 dl vann
2 dl sukker
1 liten kvast med mynte eller sitronmelisse
FREMGANGSMÅTE:
1 Kutt rabrabraen i tynne skiver og kok disse

opp med sukker og vann. La det trekke i
1 minutt og sett det så til avkjøling.
Når det er romtemperert, har du i finsnittet
sitronmelisse. Ha suppen i boller og server
ved siden av makrellen.
2 Makrellen fileteres og og rygg-

beinene skjæres bort. Skyll filetene
lett og tørk godt av dem.
3 Krydre med salt og pepper

og ha filetene i varm stekepanne sammen med smøret.
Stek dem kun på skinnsiden
til varmen begynner å trenge
helt igjennom. Snu dem
5 sekunder over på kjøttsiden før de legges over
på fat.
4 Fres fintsnittet vårløk

i smøret i 10 sekunder.
Hell over fisken og dryss
over gressløk.
5

Serveres med
nypoteter og sommerkål.

FRYD 2017 | 53

TRONDS
GRYTESTEKTE
BRØD
Kl. 08.00:
5 dl vann blandes med:
5 dl mel og
1/8 ts med tørrgjær (0,5 g)
La dette stå og gjære i 5 timer og tilsett så:
2 ts salt,
1/3 ts tørrgjær (2 g)
Kl. 13.00:
Ha i 2 dl vann, 50 g sammalt hvete og
ca. 6 dl mel. Deigen skal ikke være tykk,
men noe flytende.
La dette heve til kl. 18.00
Ha så masse mel på benken og hell
deigen over melet. Del den i to og fold
hver av dem mange ganger med litt
mel så man får masse luft inn i emnene.
Bare skvis ut deigen og brett dem over.
Nå må du ha hevekurver. Disse har de på
Clas Ohlson. Dryss mel i disse og legg
emnene oppi kurvene. Dryss mel på toppen
og legg et klede på toppen. Sett i kjøleskapet
til neste dag.
Dagen etter kl. 08.00 – sett stekeovnen
på 250 grader og ha en jerngryte i ovnen.
Når ovnen er varm tar du ut gryta og har litt
grovt mel i bunnen av den. Legg i den kaldhevede deigen med mønsteret opp. Dryss over
litt maldonsalt på toppen Sett på lokket og
sett gryta i ovnen og stek 20 minutter.
Ta av lokket og stek videre i 20 minutter
så er det klart!
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ROBUST OG FARGERIKT
TIL UTEKJØKKENET
Lag maten ute og nyt været når du kan!
Bambus, plast og keramikk i skjønn forening
på utekjøkkenet - fargerikt tilbehør gjør
kokkeleringen morsommere!

Hevekurv til gjerbakst
fra Clas Ohlson

Tekanne og kopp
i støpejern fra
interiornettbutikk.no

Skjærefjøl fra
interiornettbutikk.no

Solid morter fra Craft

Små skåler i bambus,
Biobu

Myk oppvaskbalje og liten oppvaskbørste 		
i tre med naturbust. Normann Copenhagen.

Klassisk jerngryte,
Le Creuset

Fargerik oppvask med
koppehåndklær, Hay
Botan vannkanne og krukker
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FARGEFRIHET!
Kjøkken handler om funksjon, inspirasjon og trivsel.
Hvilke farger gjør deg glad?
En farge kan si mye om deg som person, og
interiøret ditt det samme. Er du typen til å
gyve løs med oransje vegger, eller velger du
den trygge, hvite basen for huset ditt? Farger
trenger ikke være knallsterke – det kan være
små toneforskjeller som gir et rom eller et
møbel akkurat det løftet det trenger.
Noen mennesker har behov for mange og
forskjellige farger i livet sitt, mens andre er
strålende fornøyd med å leve i en mer nøytral
og minimalistisk fargeskala.
For å finne farger som du trives med må
du observere, oppleve og tenke. Hvilke farger
gjør deg glad? Hvilke farger gir deg ro?

GREEN MARBLE

MELLOMGRÅ

RETROBLÅ

DECO BLUE

GRØNN

Besøk våre butikker eller strai.no for å se vårt fargeutvalg.
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1.

3.

4.

2.

6.

5.

7.

1. Inox look, marmor brun 2. Håndtak messing/skinn 3. Håndtak, Fold antikk brun 4. Grep, Fold antikk brun 5. Knott , Oval antikk sort
6. Loop brun lær/messing 7. Loop håndtak brun lær/messing
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LATTE

BOMULL

SVABERG

TIDLØS

Når du skal kjøpe kjøkken hos Strai har du
muligheten til å velge akkurat den fargen
du har lyst på. I tillegg til våre standardfarger
kan alle Premium kjøkken males etter
ditt ønske.

La deg inspirere av disse
lekre fargene – kanskje du
finner din nye favoritt?

FABRIKK
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OLIVEN

KARAMELL

KNOTTER OG
HÅNDTAK
1.

6.

5.

7.

4.

2.

3.

8.

1. Håndtak, Fold antikk grå 2. Knott, Inox look/marmor grønn 3. Grep, Fold antikk grå 4. Loop sort lær/krom
5. Håndtak, Flat, sortbrun 6. Grep, Curtain, børstet stål 7. Loop sort lær/krom 8. Knott, Inox look, marmor hvit
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ARENDAL Strai Kjøkken Arendal

LILLESTRØM O. Johansen & Sønner

ASKER Strai Kjøkken Asker

LINDESNES Strai Kjøkken Lindesnes

BARKÅKER Gulli Trevare

ODDA Knapphus Kjøkkensenter

BERGEN Bergen Kjøkken Atelier

OSLO Strai Kjøkken Oslo

FREDRIKSTAD Fjeldstad Bygg

SARPSBORG Strai Kjøkken Sarpsborg

GOL Strai Kjøkken Hallingdal

SAUDA Knapphus Kjøkkensenter

GJØVIK Strai Kjøkken Gjøvik

SELJORD Byggmakker Seljord Elektriske

KRISTIANSAND Strai Kjøkken Kristiansand

SKIEN Skien Kjøkkensenter

JESSHEIM Kjøkkensenteret Jessheim

STAVANGER Strai Kjøkken Stavanger

LARVIK Nanset Kjøkkensenter

ØRJE Syversen Snekkeri

LILLEHAMMER Strai Kjøkken Lillehammer

ØVRE VATS Knapphus Kjøkkensenter

Kontaktinformasjon og åpningstider
finner du på strai.no

