
 

 

Wenches kokebok 

  

 

 

 

 

 
Utgitt av: 

Ramnes private barnehage  



TIL FORELDRE I RAMNES PRIVATE BARNEHAGE 

Mange foreldre har kommet til meg å spurt etter oppskrifter på mat som vi lager 

i barnehagen, det er veldig hyggelig. 

Mange påstår at barna har større appetitt og spiser mer variert i barnehagen enn 

de gjør hjemme. Jeg tror mange av dere foreldre både er gode på å lage mat og 

lager mye god mat på kjøkkenet. 

Jeg er opptatt av å lage enkel, sunn og god mat til barna. De er aktive og i utvik-

ling både fysisk , psykisk og mentalt. 

Mat skal være gøy å lage, den skal lukte, smake og se fristende ut. Jeg vil at det 

skal være rom for at de barna som vil være med på kjøkkenet skal få muligheten 

til det, så maten skal samtidig være enkel å tilberede. Når barn inkluderes i mat-

lagingen opplever de også å bety noe for felleskapet i barnehagen. 

Det å sitte sammen rundt et bord å spise gir en fellesskapsfølelse som igjen er 

med på å utvikle et godt vennskap. Trivsel, glede, humor og det å vente på tur 

bidrar til mestring og følelse av egenverd. 

Jeg får mange gode tilbakemeldinger fra barna, de voksne i barnehagen og dere 

foreldre på maten jeg serverer. Derfor stortrives jeg også i jobben min som 

«Barnehagekokk» 

Jeg har nå prøvd å lage en liten kokebok med noen enkle oppskrifter, råd og tips 

som jeg håper dere kan ha glede av. 

LYKKE TIL OG TA GJERNE MED BARNA NÅR DERE SKAL LAGE 

MAT, DET GIR ROM FOR MANGE GODE SAMTALER OG SMAKS-

OPPLEVELSER :)  

HILSEN WENCHE 



BRØD ( ikke så grovt ) 

400 g hvetemel 

100 g fint sammalt hvete 

100 g havregryn 

3 ts tørrgjær 

1 ts salt 

2 ss rapsolje 

½ ss honning 

3,5 dl lunkent vann 

 

Bland sammen alt det tørre først. Har du en kjøkkenmaskin så bruk den. Så til-

setter du væsken. Elt deigen i ca. 10 min, til den løsner fra bollen. 

Legg deigen rett i brødformen. La den heve til dobbel størrelse, dytt den gjerne 

ned og la den heve på nytt. 

Stekes midt i ovnen ved 250 grader i 10 min, så 200 grader ca. 30 min. 

Avkjøl på rist.  

GROVBRØD                            

1 brød 

250 g hvetemel 

100 g grov sammalt hvete 

100 g grov sammalt rug 

50 g havregryn 

3 ts tørrgjær 

1 ts salt 

2 ss rapsolje 

½ ss honning 

3, 5 dl lunkent vann 



ROTMOS 

Ta like deler potet, kålrot og gulrøtter. Skrell og skjær dem opp i biter. Kokes i 

litt vann til det blir mørt. 

Hell av kokevannet, men la det bli litt igjen i kjelen, Ha i en god smørklatt så 

bruker du en håndmixer eller en stamper og moser det sammen. Ha gjerne i litt 

fløte. 

Salte og pepre 

Rotmos er fint å ha ved siden av fiskekaker, stekte / kokte pølser, farsepudding / 

kaker. 

 

 



SUPPE  

Servert sammen med brød, eller flatbrød med smør er en favoritt blant barna i 

barnehagen. Om jeg lager tomatsuppe, grønnsakssuppe, løksuppe eller spinat-

suppe så klarer de å tømme kjelen. 

Jeg har prøvd å sette sammen noen oppskrifter, så her får dere oppskrift på 5 for-

skjellige supper. 

Uansett hvilke suppe jeg skal tilberede starter jeg alltid med å vaske, skrelle og 

skjære opp basisgrønnsakene som er løk, purre, sellerirot og gulrøtter, så freser 

jeg dem i litt rapsolje sammen med krydderet jeg ønsker å bruke. Jeg bruker 

mye Provence krydder, det inneholder både oregano, basilikum, timian og ros-

marin. Så tilsetter jeg de øvrige ingrediensene og lar alt koke 20 – 30 min, jeg 

bruker stavmixeren å kjører den til ønsket konsistens. Noen ganger tilsetter jeg 

litt fløte eller Crème Fraîche i suppene, da får den en mer kremaktig konsistens. 

For å tykne suppa bruker jeg tørre røde linser, som jeg først skyller i litt vann før 

de får koke sammen med grønnsakene. Linser inneholder mye protein som er 

kroppens byggesteiner. 



TOMATSUPPE 

1 stor løk 

3 gulrøtter 

¼ sellerirot 

Provanckrydder 

Litt hvitløk om du ønsker det 

Olje / smør 

1 dl røde linser 

1 boks hermetiske tomater 

2 store modne tomater 

½ liter vann 

2 hønsebuljongterninger 

 

Denne oppskriften kan også brukes ved siden av pasta, da steker jeg litt kjøtt-

deig og har den oppe i suppa / sausen. 

Samme oppskrift kan også brukes til fiskegryte da bytter jeg ut hønsebuljong 

med fiskebuljong og tilsetter biter av torsk eller sei. Her kan du om du ønsker ha 

i noen kokte potetbiter eller bare ha flatbrød ved siden av. 



BLOMKÅLSUPPE 

1 stor løk 

2 gulrøtter 

Provence krydder 

Olje 

1 blomkål 

2 poteter 

2 dl røde linser 

2 hønsebuljongterninger 

1 liter vann 

GULROTSUPPE 

8 gulrøtter 

2 løk 

½ sellerirot 

Litt malt ingefær og koriander 

Olje 

2 dl røde linser 

2 hønsebuljongterninger 

1 liter vann 

    - 

Salt / pepper 

Crème Fraîche  



SPINATSUPPE 

2 løk 

½ sellerirot 

½ purre 

Olje 

Frossen spinat 

2 hønsebuljongterninger eller grønnsaks-

buljong 

2 dl røde linser 

1 liter vann 

  - 

Salt / pepper 

Fløte eller Crème Fraîche  

Serveres med kokt egg 

GRØNNSAKSSUPPE 

2 gulrøtter 

1 løk  

¼ sellerirot 

½ purre 

olje 

¼ kålrot 

2 poteter 

2 grønnsaksbuljongterninger 

1 liter vann 

Salt / pepper 



FISKEGRATENG 

1 løk 

½ purre 

Smør 

3 ss hv.mel 

4 dl melk eller 1 fiskebuljongterning løst opp i 4 dl kokt vann 

Malt muskat 

4 egg 

400 g torskefilet 

     - 

2 dl ukokt makaroni (kokes ) 

Strøkavring 

 

Kutt opp løk og purre, ha det i en kjele sammen med en god smørklatt og fres 

det litt. Tilsett hvetemel og spe med melka evt. fiskekrafta til du får en hvit 

saus. La den koke i ca. 5 min. Ha i litt muskat og salt. Avkjøl sausen. Rør inn 

egga et om gangen, tilsett fiskebitene (rå eller kokt bruk det som passer) og 

den kokte makaronien. 

Hell alt i en ildfast form. Stekes ved 200 grader i ca. 40 min. 

 

Server kokte gulrøtter, broccoli og 

flatbrød ved siden av.  



BUFFETBORD 

Ungene elsker det, så jeg anbefaler dere å prøve det hjemme. Det er en fryd å 

se på når de går rundt og forsyner seg av brød og pålegg, frukt og grønt. Her 

kan nok jeg bli flinkere til å variere enda mer, for det er utrolig hvor modig 

barna blir til å smake på nye ting når maten blir presentert på den måten. De 

pynter skivene sine med frukt og grønt og viser dem stolt frem : ) Før kjøpte 

jeg én salat, nå kjøper jeg tre i uka. Jeg tror ikke barn er så kresne og ensfor-

mig i matveien som mange skal ha det til, men de må bli presentert for nye 

ting på en trygg måte hvor de selv får muligheten til å forsyne seg og få be-

stemme mengde selv, så langt det er mulig. 

 

 



KYLLINGGRYTE 

2 store gulrøtter 

1 stor løk 

½ purre 

½ paprika 

½ sellerirot 

1 eple 

3 kyllingfileter 

7,5 dl vann  

2 hønsebuljongterninger  

 

 

 

Vask, skrell og skjær opp grønnsakene i biter. Ha de i en kjele. Hell over litt 

rapsolje og fres det sammen med litt curry pasta og malt ingefær. Fint om det 

får stå å surre ved svak varme i ca. 10 min. Tilsett 7,5 dl vann og 2 hønsebul-

jongterninger . La det småkoke i ca. 15 min. Kjør stavmixeren til ønsket konsis-

tens. Tilsett kyllingfilet som er skåret opp i biter og litt kokosmelk eller Crème 

Fraîche  La det stå å trekke over svak varme i ca. 10 min. 

Serveres med ris eller potetmos. 



POTETMOS 

10 mellomstore poteter 

Skrell og skjær opp potetene i biter . Ha dem i en kjele med litt vann og kok 

dem møre. Hell ut bare litt av kokevannet, så tilsetter du en god smørklatt og litt 

helmelk . Nå kan du bruke en stamper eller en håndmixer, bruker du mixer får 

du en mye luftigere potetmos.  

Tilsett litt salt. 

Erstatter du halvparten av potetene med sellerirot får du en nydelig selleri-

rotmos. 

 

 


