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DIGIMAT 



 

K R E A T I V  M A T L A G I N G
O G  R E S T E F I E S T A  

 Lag digg mat
med det
du har

 



Neida! Vi oppfordrer deg til å være kreativ på kjøkkenet
med det du har. Du trenger ikke fancy ingredienser. Det er

for eksempel mye man kan gjøre med en helt vanlig matvare
som tomat. Den kan spises rå, stekt, ovnsbakt, i suppe, saus,

salat, gryterett - you name it! 
 

 Det verste som kan skje er at du lager noe som ikke smaker
så digg - da lager du det ikke igjen. Det beste som kan skje er
at du finner opp en helt ny rett som er kjempegod! (Del den

gjerne med oss når det skjer!).

Må man være Michelin-kokk
for å lage god mat? 

Når du skal i gang på kjøkkenet kan det være lurt å vite
litt om ulike smaker. Vi snakker gjerne om surt, søtt,

salt, bittert og umami. De fire første kjenner du kanskje
til fra før, men hva med den femte - umami? Dette er
en smak som vi finner i for eksempel soyasaus, sopp,

buljong, stekt kjøtt, vellagrede oster, tomater og
ketchup. Vi kan beskrive det som noe som gir ekstra

fylde til smaksopplevelsen. 
 

Det er kanskje litt vanskelig å sette fingeren på akkurat
hva umami smaker, men du merker det om den ikke er

der! Tenk på en grønn salat uten noe tilbehør eller
dressing - litt kjedelig? Her mangler det umami.

Eksperimenter gjerne med smakene når du lager mat.
Litt umami, syre, salt eller sukker kan sette prikken

over i’en. Urter, krydder, sitron, chili og hvitløk kan også
gi smaksopplevelsen en liten boost.



Sjekke ut en sesongkalender og lage mat
med en råvare som er i sesong 
Lage alfabetmiddager - altså mat som
begynner på A, B, C og så videre 
Titte i kokebøker (tips: du finner mye gratis
på biblioteket!) 
Se på sosiale medier og matblogger 
Se på matlagingsprogrammer på TV

For inspirasjon kan du: 
 


