
Under åpen
himmel

Randi Skaug
er fjellklatrer, eventyrer, 
forfatter og foredrags-
holder. Hun var første 
norske kvinne på toppen 
av Mount Everest og 
har besteget de høyeste 
toppene på hvert av de 
syv kontinentene.

I Mat fra Norge skriver hun om gode
spiseopplevelser under åpen himmel og 
deler sine tips og oppskrifter med leserne.

DET VAR en tidlig vinter
formiddag. Snøen var på sitt 
hviteste og himmelen på sitt 
blåeste. En svenskregistrert 

Volvo rullet inn på tunet. Dørene gikk 
opp, og to par skisko landet turklare i 
snøen. Min utvandrede venn Anders og 
hans kompis Magnus trener til vanlig på 
snølagte grastuster på golfbanen i 
 Halmstad, der de brøyter egne skispor 
som de pussig nok får ha helt for  
seg selv. Nå  kriblet det i kroppen etter 
langtur i Marka. Årets store prøvelse 
Vasaloppet nærmet seg. «Hvor mange 
kilometer tar du oss med på i dag da, 
Randi?» spurte Anders og svarte selv før 
jeg rakk å få tenkt: «Man kan vel klare 
en 2–3 mils tur.» Da ble jeg med ett veldig 
engasjert.

Ekte vare
Det er mye jeg elsker – lange skiturer, 
skikkelig mat, ekte menn, og ordkløyveri 
er noe av det. Det finnes også ting jeg ikke 
kan fordra, blant annet overdreven bruk 
av ordet «man». «Man…., Anders? Mener 
du deg eller meg eller Magnus,» ertet jeg. 

Anders smilte lekent tilbake. Han er lun 
som få og vet at jeg tenker at ekte menn 
sier «jeg» og ikke «man» om seg selv.

 Jeg lar meg i grunnen sjarmere av 
både mat og folk som er det de gir seg ut 
for å være. På kjøkkenet duftet det 
nymalte kaffebønner fra Etiopia, kaffens 
hjemland. Før slurpet jeg kaffe halve 
dagen. Nå nyter jeg et par gode kopper 
hver morgen og nøyer meg med det. God 
kaffe eller ikke noe! Vi skulle ha en 
 styrkende kaffekopp innenfor fôret før vi 
hoppet i sporet. Jeg lagde den litt ekstra 
sterk og mintes med ett kaffeseremonien 
jeg fikk oppleve i ei lita jordhytte i 
 Etiopia, der skikken var å takke ja til tre 
kopper og skryte med høylytte «Mmmm» 
under drikkingens gang. Den kaffen var 
så sterk at det opplevdes som om jeg så 
lyset etterpå.

Jeg bød på min mors strull til kaffen. 
«Va goda» sa Magnus. «Her i huset 
 serverer man alt uten plast og estoffer,» 
blunket Anders og dunket lett med 
 pekefingeren på kakeboksen. Strull er så 
godt at bestefaren min stekte sine egne 
for å få nok av dem. Utover det stekte han 

ikke så mye som et egg. Strull er som 
krumkaker, bare uten egg, og så er de 
rette som pølser. Der stopper sammen
likningen.

Høy forbrenning
Mat er mer enn kultur, det er i første 
rekke drivstoff. Det oppdager den som 
bruker mye krefter. Koffeinet løftet oss 
innover i Lillomarka. Fettet og proteinene 
i strullen bar oss oppover bakkene til 
 Lilloseter. Nykjørte løyper lå som 
 trikkeskinner innover skauen. De innbød 
til å gjøre som Nansen – å se bare én vei 
og det var framover. Fram eller døden var 
hans oppskrift da teamet hans krysset 
Grønland som de første i verden. Vi var 
kanskje de første i de nykjørte sporene. 
De var perfekte. >

 Sola lunket i ryggen. Terrenget var 
kupert og trakk krefter. På motsatt side 
av ryggraden var sulten så vidt begynt å 
gnage. Langrenn er en såkalt kropps
bærende aktivitet og gir  høy  forbrenning. 
Både overkropp og underkropp er aktiv. 
En person på 70 kilo  forbrenner omtrent 
400 kilokalorier per time i moderat 
tempo. Vi jagde litt på. Da Magnus klok
ket oss inn på 12 kilometer på GPSklokka 
på Sinober, hadde vi brukt vel en time og 
forbrukt omtrent 1000 kilokalorier. Det 
var tid for påfyll. 

Matpakkene forsvant ned i magen like 
fort som de kom ut av sekken. En av de 
gode tingene med å være på tur er den 
tydelige sultfølelsen. Den er ikke til å 
 misforstå. Mat. Nå! 

Ferden fortsatte innover i skogen. 

 Plutselig hadde jeg foretatt noen veivalg 
som førte til en fire mils tur. På en så 
vakker dag kan ikke turen bli for lang, 
selv om matpakken er dimensjonert for 
halve distansen.

Matfantasier
Med ett ble jeg mer opptatt av mat enn 
av utsikt. Vi hadde passert to og en halv 
mil og kunne se hjem i luftlinje, men det 
var langt og bratt opp dit. Skiforeningen 
brøyter skisporene i Marka raskere og 
bedre enn Mesta rydder snøen på E18, 
men det er lengre mellom bensin
stasjonene. Hadde vi vært på E18 og ikke 
innerst i Maridalen nå, hadde det vært 
lett å bli fristet til en kjapp stopp og ei 
pølse. Jeg er glad jeg var i skauen, så slapp 
jeg å tenke på hvor sunt eller usunt det 

Ekte mat 
for ekte menn
Dagen startet med ordkrig, fortsatte med pølseslakt  
og endte med ei herlig lefse.

ville være. Jeg foretrekker som sagt 
 skikkelig mat, og det vil si noe jeg vet hva 
er. Jeg aner ikke hva som befinner seg 
innenfor pølseskinnet, men er helt sikkert 
på at det oftest er langt fra rent kjøtt eller 
fritt for tilsetningsstoffer. Hodet 
 fantaserte viltert om fett, sukker og salt.

Når matfantasiene kommer i hodet er 
det cellene i kroppen som skriker ukritisk 
etter påfyll. Jeg fikk en idé om å servere 
et sunt alternativ til pølser på like kort 
tid som det tar å trekke pølser, så snart 
vi kom hjem. Gutta skulle gå «Vasan», de 
trengte skikkelig mat. Vi var tomme alle 
tre nå.

Ei herlig lefse
Sola hang lavt over himmelen innen vi 
kom hjem. Vi var svette i tøyet, røde i 
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Forberedelser hjemme: 

Skjær kyllingfiletene i 
terningstore biter. Mos 
hvitløk, ingefær og chili 
i en morter, og bland 
det med kyllingen. Ha 
alt i en boks eller pose.
Kutt vårløk, sukker
erter og paprika i små 
biter og forvell dem i 
lettsaltet, kokende 
vann i ett minutt. Hell 
av vannet og avkjøl 
grønnsakene litt før de 
has i en boks eller pose.
Hakk rødløken og ha 
den i en egen pose. 
Ta med rapsolje til 
 steking, en liten wok og 
en stekespade, samt 
noen servietter.

Ei herlig lefse 
Til fire personer

8 store lefser
4 kyllingfileter
1 lang rød paprika
1 pakke sukkererter
4 vårløk
½ rødløk
2 kløfter hvitløk, 
knust
3 cm ingefær, raspet
1 rød chili, hakket
litt salt
rapsolje til steking

kinnene og godtrøtte i kroppen. 
Maten laget vi på dugnad. Én 
 hakket grønnsaker, en skar kylling 
i terninger og én stekte og forvellet. 
Ti minutter seinere fylte vi hver vår 
lefse med fargerikt og velduftende 
snadder som vi inntok ute på veran
daen under kveldsblå himmel. Denne 
dagen var det vanskelig å få nok av. 
«Jäklar, va gott» sa  Magnus. «En 
perfekt dag. Värkligen!»

Frisk luft hadde fylte lungene, 
 oksygenrikt blod strømmet rundt i 
 kroppen, og magen hadde fått 
 skikkelig mat. Bare én ting kunne 
gjort denne dagen bedre – å spise 
litt før. Neste gang tar jeg med wok
panne, primus og  ingredienser i 
sekken. Så spiser vi ute i skauen 
med ryggen inntil en furustamme. 
Helt enkelt!

Ute på tur:

Varm litt rapsolje i 
pannen.
Ha i kyllingen og stek 
den på sterk varme i 
1–2 minutter. Vend 
bitene ofte, slik at alle 
sider blir stekt. 
Ha i en ½ kopp vann 
og kok til vannet er 
fordampet, omtrent  
5 minutter.
Ha i de forvellede 
 grønnsakene og bland 
godt med kyllingbitene. 
Fortsett å varme 
 bland ingen i 1–2 
 minutter. 
Ha i rå løk. Bland godt. 
Server i lefse og nyt 
smaken og naturen!

Jäklar, va gott!
Magnus”

Produkter

Møø sa kua
MØØZZARELLA
Produsent: Den Blinde Ku AS
Kjøpt: Den Blinde Ku AS/Mathallen 
i Oslo
Pris: 256 kroner per kilo

MØØZZARELLA er rett og slett 
en norsk mozzarella, litt fastere, 
kanskje litt mer gummiaktig, enn 
den  italienske du får i poser. De små 
osteballene er sjarmerende ujevne i 
størrelse og bærer preg av hånd-
verk. Osten selges praktisk 
nok i løs vekt. 

Den Blinde Ku AS
1430 Ås
denblindeku.no
PS

Tøff trio
ATNA ØL
Produsent: Atna Øl
Kjøpt: Rema 1000, Røros
Pris: 31,90 (0,33 liter)

MED SPOR av villmark. er bryggeriets 
slagord, og det passer i hvert fall bra til 
Rypeølet. Ølet er tyskinspirert med bruk 
av en gjærtype som gir en smak av sitrus. 
Stabbur ølet er en lys lager, mens Øl til 
rakfisk er brygget med malt sortene 
pilsner og munich. Ølet fra Atna vil 
fortsette å utvikle seg under lagring.

Atna Øl
Atnaol.no
PAB

Frisk 
gelé
BRINGEBÆRGELÉ
Produsent: Den glade ku, 
Tingvoll
Kjøpt: Norsk 
Fjellmatsenter, Geilo
Pris: 69 kroner (212 ml)

DENNE GELEEN av bringebær 
kan brukes til så mangt. Selv 
har jeg testet den som smaks -
til setning i hjemmelaget is, og 
det er suverent. Ifølge produ-
senten er den fin til vafler, på 
ostefatet eller i kaker. Geleen 

inneholder bringe-
bær, sukker, pektin og 
 sitronsyre.

Den glade ku 
Telefon: 994 73 539
post@dengladeku.no
PAB

Et 
arbeidsjern
ROTIR JERN GRILLPANNE 26 cm
Produsent: Høyang-Polaris
Kjøpt: Jernia
Pris: 899 kroner

ET KJØKKEN er ikke et kjøkken uten 
en skikkelig grillpanne, skjønte jeg på 
en kollega. Jeg tenkte vel at jeg 
steker like godt uten. Han minnet om 
at grillpannen er mange kokkers 
beste venn, nest etter kokkekniven, 
så jeg ga den et forsøk. En stor, tung, 
solid grillpanne i jern er en grill til 
innendørs bruk, og gir en litt annen 
smaks- og  stekeopplevelse enn det 
du får med en tradisjonell 
stekepanne. 

hoyangpolaris.no
PS

Godt 
til kaffen
TØRKA REINKJØTT
på samisk vis
Produsent: Fjellvilt AS
Kjøpt: Standard Frukt, Røros
Pris: 162 kroner (248 gram)

«FIN SMÅMAT, sunt, rent og godt» er  slagordet 
for dette tørkede reinsdyr kjøttet. I lang tid har 
samer og andre som går mye i fjellet brukt kjøtt 
som dette som energitilskudd, og det er overras-
kende godt å spise det på gamlemåten: dypp det i 
kaffe og la det stå til!

Fjellvilt AS
7370 Brekkebygd
Telefon: 72 41 33 03
PAB
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