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Endelig fredag har blitt
svært godt mottatt i
lesermarkedet. Fredag er nå VGs
klart beste dag sammenlignet med
fjoråret. På enkeltdager har VG nå
nesten likt salg med fjoråret.
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Kokkens
HELGEMATTONE
FLÅGEN •
TEKST: KARI

Arne Brimis

FOTO: MAGNAR

HELSIDE

HELSIDE OPPSLAG

en
Vianvang er den
som rype. På
at det enkle
så ekte natur
Ingenting smakerunderstreke den unike smaken, stet i rikelig
å
rypebry
gjenganger, for
er viktig å steke
rype, skal du
det beste. Det
og lenge etter
som regel er
du har gått langt Brimi.
med smør: «Når
Arne
smøret», ifølge
ikke spare på
1 time
4 personer

«DET BESTE
JEG VET»
salt
men løfter frem
er glad i det søte,
Arne Brimi (61)
kjøkkenet.
ittingrediens på
absolutte favor

Dette trenge

hodet
ledd. Klipp av
rygg.
vingene i første
Legg rypen på
rype: Klipp av
i «kneleddet».
● Rensing av
kroposen. Fjern
Klipp av føttene
midt på halsen. brystet og nedover til du finner
, men ikke for
fra
ten med bestemte åpne opp
Dra av skinnet
av hele fjærdrak
et og
denne. Dra deretter Snitt opp rypen over brystbein k). Benytt
er.
(rypens magesek
brutale bevegels
lever og krås
supper eller kraft.
hjerte,
sauser,
Fjern
fuglen.
delene i posteier,
med en tynn,
eventuelt de fjernede . Skjær brystet av skroget
innmaten
fra skroget.
løsner
Kast resten av
filetene
før fjærdrakten
ryggbeinet til
rypen i kaldt vann kjøkkenet.
skarp kniv. Følg
være lurt å legge
rundt på
Tips: Det kan
fjærene fyker
for å unngå at
fjernes. Dette
sopp og russiske
sjalottløk, tørket la det småkoke en
sjalottløk. Ha
opp og
● Saus: Finhakk
til med
og vann. Kok
tykner. Smak
Tilsett rødvin
erter i en kjele.
og kok inn til sausen
kremfløte
pepper.
1/2 time. Tilsett
rgelé, salt og
rips- eller rognebæ
annen
riv den grovt;
østerssopp og
langs. Skjær
poteter: Rens
oteter i to på
og
● Grønnsaker/
brukes. Del mandelpog salt i en kjele. Legg i poteter
Rist
sopp kan også
Ha litt vann, smør
t, 7 – 8 minutter.
har fordampe
rosenkål i båter.
blir jevnt
uten lokk til vannet at poteter og grønnsaker
Smak
rosenkål. Kok
slik
skje
sblandingen.
rør med en
inn i grønnsak
på kjelen eller
og vend denne
kokt. Tilsett soppen
til med salt.
stekepanne.
smør i en varm
rypebrysHa rikelig med
t:
legger
du
rypebrys
før
i pannen
● Steking av
med
varmt og skumme
rypebrystene
at
Smøret må være smøret ikke blir brent. Legg
Dette hindrer
på at
tet nedi. Pass
r før du snur brystet. Øs smør over
ut.
i 1 – 2 sekunde
skinnsiden ned
og saften presses
seg sammen,
minutter.
brystet trekker
Stek i cirka 3
under steking.
rypebrystene
på varme porsjons
er, sopp og poteter i den tykke enden
Legg grønnsak
● Servering:
to på langs. Begynnene med den røde
rypebrystet i
tallerkener. Del . Legg filetene oppå grønnsak
og skjær fremover
grønnsakene.
sausen rundt
siden opp. Hell

Vin til maten

ge det.
beste du får
– Hva er det aller
Det har
servert?
er det fårikål.
og
– Akkurat nå
allerede i høst,
jeg spist tre ganger Jeg er glad i å
ganger.
det blir flere
asert.
til
spise sesongb
aller best å servere
– Hva liker du

både
til råvarer i sesong
mange av
Arne Brimi sverger
lager han gjerne
Kjendiskokken
UTEKJØ KKEN: På Vianvang i Gudbrandsdalen FOTO: ARVE DANIELSEN/FJUKEN
privat og på jobb.
s.
rettene utendør
mat?
på når du lager jeg
– Hva hører du
så mye mat når
En god
en god kniv.
– Jeg lager ikke hører jeg sjelden
– Man må ha
e og som
jobb
På
.
håndter
med
å
gjester?
er hjemme
det alltid moro
kniv som er enkel god å bruke.
– Privat så er
– bare
på musikk.
er som er lite
ikke er jålete
aldri?
edskap trenger
råvarer og produkt gode grønnsa– Hva spiser du
oster,
– Hvilke kjøkkenr
ting. Jeg spiser
kjent. Og gode
– Det er mange
Unni, som styrer arman ikke?
ner. Jeg kan spise jo
g. Den må jeg
ker og god fisk.
fiskepin
vanskeli
gjennom
du
aldri
det
liker
,
spør
ting
– Nå
men da heter
kjøkkenet hjemme
er mange moderne
hjemmelagde,
av det samme.
tygge på. Det
fisk.
10
i dag som man
beidede retter slik de skal være.
og
panert og stekt
er
på mange kjøkken
går du helst ut
førSjysauser som
– Hvor og hva
som er helt gjennom
da du
ikke trenger.
.
Kremsauser
beste du visste
spiser?
selv. Jeg
TV-kokkene James
alt ha en identitet ?
– Hva var det
et matmekka
TEKST: TOINI
te ... Og så må
og Adam Price
THANEM/G
– Jeg bor jo i
grediens
min, og
ODT
er
var liten?
• FOTO SARA JOHANNES
– Hva er din favorittin l. Det må være
mye lokalt i regionenDet neste
må være kjøttkak
SEN
– Det tror jeg
grenda spiser
å variere litt.
– Vanskelig spørsmåalt bedre, og
Jeg husker fra
ute, er
er opptatt av
gjør
med brun saus. den brune sausen
jeg skal spise
en liten ting som Ikke fordi maten
måltidet jeg vet
opp i at
så blir det
salt.
i Lom. Ellers
salt jeg vokste i de ulike husene. Det
for meg er det
godt
et
Røisheim
har
på
jeg
i
men fordi
luktet ulikt
til Oslo, hvor
de å tenke på
skal smake salt,
. Min
jo en del turer
estauranandre smakene
synes jeg er spennen
venner og favorittrå stadig prødrar frem de
kunne
Jeg
mange
alt.
alene
dag.
opptatt av
favoritt er maldons I kombinasjon
helst når du er
ter. Men jeg er
k også.
– Hva spiser du
sagt sjalottlau
nye steder.
alt.
ve
?
flatfenomen
hjemme
alene vil jeg ha
med salt er det
i kjøleskapet?
– Når jeg er helt inke og litt
o
– Hva har du alltid
endeligfredag@vg.n
brød, ei god spekesk
du
– Rømme!
edskap klarer
rømme.
– Hvilke kjøkkenr
deg ikke uten?

Plassering

HELGEMAT

Første høyre side
Uplassert
Bakside
Uplassert

Granit 30 2016
● Paris Cornas
sutvalget
4849301. Bestilling
Pris: Kr 324,90
Nord, Cornas
Poeng: 89
Frankrike, Rhône
Land/region:

ARNE
BRIMIS
UNIVERS

MUNTRE
MATBRØDRE

FREDAG 23.

Til tross for at brødre
ne Price er to av
kjendiskokker,
Skandinavias
synes de det er
merkelig at andre høyst elskede
vil se dem på TV.

H

Pris
125 000
99 000
125 000
160 000

1 ss ripsgelé
terssopp
150 g kongeøs
8 mandelpotet
16 rosenkål
2 ss smør
Salt
Nykvernet pepper

Slik gjør du:

som sin

•

r du:

2 ryper
2 sjalottløk
p
30 g tørket steinsop
erter
15 g russiske
3 dl rødvin
5 dl vann
2 dl kremfløte

voritt?
– Hva er din frokostfa
ha ei god kaku
– Da vil jeg helst
jeg bor
syltetøy. Hun
bær
(godt brød) og
rører mye godt
gikk
sammen med
ned. I dag tidlig
som vi fryser
tetøy.
jeg for moltesyl
iddag?
– Hva er din favorittm
er helt spesielt.
– Kokt kjøttmat
ser ikke
slike opplevel
til i
Dessver re er
forhold
et
folk har
noe så mange
i Norge
er jo ikke bare
dag. Men det
et tradisjoer
te
at en kokt kjøttgry er sånn nesten
Det
du
nelt festmåltid.
land på kloden
uansett hvilket
besøker.
odteri?
favorittg
ditt
er
Hva
–
er søtt
glad i det som
– Jeg er veldig
og
is og bærsalat
jeg, da. Jeg liker spise sjokolader
kan
slike ting. Jeg
fortrenjeg forsøker å
også jeg, men

ANNONSEPRISER

520mm x 380mm
+ 5 mm
utfallende

RYPE SOM PÅ VIANVANG

t
hemmelighe
KIRKNES

STANDARDFORMATER

260mm x 380mm
+ 5 mm
utfallende

OKTOBER 2018

OKTOBER 2018

ARNE BRIMI:

Et kjendisintervju – gladsak
Mat – inspirasjon til helgekos
Kryssord/sudoku og tidsfordriv – populært,
lang levetid
TV/Strømming – brukes hele uka

Helside
Helside
Helside
Oppslag

Opplag
110 000

FREDAG 26.
FREDAG 26.

Endelig fredag gir deg gode tips og en fin
start på helgen. VG besluttet å bygge
magasinet rundt fire hovedelementer:

Format

M

elt fra de var
små har
James (58) og
– Når du hele
Adam (51)
tiden ser din
far
etterlate seg
Price vært vant
en krigssone
til å
net – alt var fullstendig på kjøkkespise ordentlig
god mat.
ødelagt – da
vil du selvfølgelig
I barndomsh
jemmet ble
gjøre det samme,
humrer han.
det omtrent ikke
snakket om annet
Han forteller
at
enn
visste som barn det flotteste han
mat og teater.
var
franske kokebok, farens store
Med en skuespiller
med fargebilder
oppstilt mat.
som mor, og en
av
Og det var denne
far
som trigget interessen
jobbet som scenein-som
boken
hans for
matlaging.
struktør og medstifter
av Det Danske
Gastronomiske
Akademi, kunne
I dag driver brødrene
det gå én av to
for brødrene,
restaurantkjeden Brdr.
ifølge dem selv. veier
Price i København
– Enten hadde
Aalborg og Herning,
,
vi sagt at vi aldri
skulle ha noe
og de er begge
medlemmer
med mat- og underholdav Det
ningsbransjen
nomiske Akademi. Danske Gastroå gjøre, eller så
DANSK I NORGE:
grepet av det.
blir man at
Dette til tross
ingen av dem
Og det ble vi,
for
også ut kokebok Brødrene Price gir
sier James.
er faglærte kokker.
– Eller så kan
på i disse dager.
James har en
du
venstre Adam
Fra
utdanning i komposiganske uoriginale, bare si at vi er
Price og James
sjon, og har jobbet
som bare følger
Price.
FOTO: TOMM
våre foreldres
nist og kapellmest som både kompoW. CHRISTIANSE
fotspor fordi
N/VG
vi ikke
vet hva annet
er, mens Adam
studerte jus,
vi kan gjøre,
Et billig sted
og jobbet som
skyter
Adam inn, og
å gjøre feil, humrer
manusskriptforfatter
ler.
Adam.
og restauranta
Slik foregår hele
der i flere år.
nmelsamtalen. Å møte
Han er også manusEtter to sesonger
Price-brødrene
skriptforfatter
på kanalen, med
er
overraskende
for serien «Borgen»,
Og det går aldri som å se dem på TV. som
gode seertall,
lang tid mellom
blant annet har
ble
programmet
latterkulene og
vunnet en Bafta.
flyttet over på
Det har aldri
de interne spøkene.
DRs
hovedkanal.
stoppet brødrene
jobbe med mat,
fra å
– Det hadde vi
og nå er de aktuelle
Den gode kjemien
aldri regnet med.
med kokeboken
Hvem vil se på
mellom
med samme navn
brødrene har
to
som TV-serien
imidlertid ikke
rundt og tuller? brødre som går
deres: «Munter
vært der. Med
alltid
Men det har visst
Mat».
Adam forklarer
åtte års aldersforsk
truffet et eller
var det ikke før
at de ikke behøver
jell
annet, sier James.
å spille noen
i
roller på TV.
James og Adam voksen alder at
Det er bare
sånn de er.
ble
Ifølge brødrene
– Vi lekte jo aldri ordentlig venner.
er det meget
– En av oss kaster
sammen som
deilig å være
barn. Jeg tror
en ball i luften
dansk i Norge.
håper at den
aldersforskjellen
og at de skal
De røper
andre spiller
betydd mye for
har
spille inn to episoder
tilbake.
Slik er hele samarbeide
hvor vi er i dag.
serien sin her
Mange søsken
t vårt. Vi
i landet, dedikertav TVfølger aldri noe
opplever hverandre
norsk mat.
til
manus, all dialog
som konkurrent
improvisasjon,
er
er fordi man
– Vi elsker norske
legger James
kjempet om de
har
til.
spesialiteter.
samme
Særlig spekemat.
foreldrenes oppmerksolekene og
Fenalår er fullstenTil tross for at
dig fantastisk,
mhet. Det har
serien
aldri vi, sier Adam.
har
sier
suksess, både
blitt
– Jeg gleder meg Adam.
i Danmark, Sverige en
– Likevel hadde
Norge, hadde
og
smake smalahove. også veldig til å
brødrene aldri
forskjellsbehandlefarmor angst for å
regnet
med at de selv
prøvelse for noen, Det er nok en
skulle være på
det alltid det sammeoss, så hun ga oss
skjermen
men
det smaker vel
til jul. Jeg fikk
da de pitchet
bare deilig. Vi
leketøyspistol
en
ideen til
liker godt tanken
programmet
da
man spiser hele
for tolv år siden.
på
skulle behandle jeg var 18 år fordi hun
dyret, sier James. at
– Vi tenkte å
oss likt, ler James.
På spørsmål om
sitte i redaksjone
Da brødrene bodde
bidra
de
n og
med oppskrifter
hjemme lagde
utvide restaurantk har tenkt å
faren John mat
produksjonsteamet . Men så ble
onseptet til Norge
til
blir brødrene
tredje uke kom et magasin, og hver og
kjent med oss,
raskt mer hemmelighørte vår merkelige
en fotograf hjem
hetsfulle.
familien for å
familiehistorie og vårt forhold
ta bilde av rettene. til
– Det kan man
ble det kjøpt
til mat, og
Da
ikke vite. Det
bestemte seg
inn fine råvarer,
ha vært spennende.
kunne
for
skulle lages ordentlig,
og det
foran kamera. å prøve med oss
Det virker som
om nordmenn
fransk mat.
Så
Adam husker
liker programme
den lille danske da begynte vi på
spesielt
vårt, og vi får
t
TV-kanalen DR
som en stor inspirasjon denne tiden
mange norske
DRs «puterom»,
2,
gjester i
restaurantene
.
hvor man kunne
våre.
lage rare ting
tanken har streifet La oss bare si at
fordi ingen så
på det.
oss. Vi får se,
avslutter Adam,
med et lurt smil.
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i verdensklasse,
rype er en råvare bak oppskriften
● Sesongens
Arne Brimi står
og når selveste stil. Rødvin fremstilt av Syrah
tet.
stå i
må vinvalget
kraftfulle rypekjøt
skapt for det
huser en rekke
druen er som
i Nord-Rhône
Området Cornas
på denne druesorrødviner basert n og dufter mørke
fremragende
fra 2016 årgange
s som
ten. Denne er
og lær. Oppleve
velhengt kjøtt
og tydelige
bær, pepper,
syrlighet
i munnen. Flott Anbefalt serverik og robust
g.
fast avslutnin
utmerket
Smaker
tanniner. Lang
grader.
valg til rypa.
15 til 17
15 år til. Ypperlig
ringstemperatur
lagres i om lag
nå men kan fint
lder
ad, vinanme
Av Edvard Skramst
s»-sjokolade
laget «Snicker
Neste side: Hjemme

KYLLING À LA «COQ AU VIN»

Her er den seige
hanen man vanligvis
bruker i Coq
au vin erstattet
med saftige
kyllinglår. Ta
deg
natten for ekstra tid til marinering over
kyllinggryten spenst i lårene. Server
med potetstappe
og godt brød.
4 personer
8,5 timer

Dette trenger

du:

8 stk. kyllinglår
4 fedd hvitløk
2 stk. laurbærblad
1 kvast timian
4 dl rødvin
2 ss hvetemel
100 g bacon
16 stk. småløk

2 stk. gulrot
2 stilk stangselleri
300 g sjampinjong
0,5 dl konjakk
2 dl kyllingkraft
1 liten bunt persille
Salt og nykvernet
pepper
Smør og godt
brød

Slik gjør du:
● Legg kyllingen
finhakket hvitløk, i en passende brødpose og
tilsett rødvin,
timian og laurbær.
av posen og
Press mest
knyt
pet natten over, igjen. La kyllinglårene marineremulig luft ut
eller mist i 4–5
i kjøleskatimer.
● Skjær bacon
i strimler, og
gulrot
Skrell løken og
rens sjampinjong og selleri i jevne biter.
marinaden (ta
vare på marinaden)en. Ta kyllinglårene opp
av
kjøkkenpapir.
og tørk dem
Krydre godt
med salt og pepper. lett med
● Varm to spiseskjeer
smør eller olje
baconet og fres
i en jerngryte.
til
Tilsett
(la alt fettet være det blir gyllent. Løft baconet
igjen) og legg
ut
og løk i baconfettet
det til side. Stek av gryta
gulrot, selleri
til grønnsaken
har fått litt farge.
e begynner å
side. Stek soppen,Løft grønnsakene ut av gryta bli myke og
og legg til
tilsett mer smør
og legg også
eller olje om
soppen til side.
nødvendig,
● Brun kyllinglåren
e godt på alle
tenn på.
sider, hell over
brandyen og
NB! Stå litt på
avstand og ikke
gjør det under
avtrekksviften.
● Ha baconet
og alle grønnsaken
over melet og
e tilbake i pannen.
vend litt rundt
Dryss
på ingrediense
marinaden og
ne. Hell over
kraften.
● Kok opp, skru
ned
uten lokk i omtrent temperaturen og la det
hele småputre
en time eller
Rist på gryta
eller rør litt med til kyllingen er gjennomkok
t.
jevne mellomrom.
● Smak til med
salt
Server kyllinggryte og pepper og dryss over
hakket persille.
n med potetstappe
og godt brød.

Vin til maten

BRØDRENE PRICE:
«HADDE ALDRI TRODD
VI SELV SKULLE VÆRE
PÅ SKJERMEN»

● Jean-Paul
Brun
Bestillingsutvalget Beaujolais L’Ancien 2017
Pris: Kr 199,90
Poeng: 83
Land/region:
Frankrike, Burgund,
Beaujolais

● Dagens oppskrift
som baserer
saftige kyllinglår
seg på
som mesker
Retten er som
seg i rødvin.
skapt
Beaujolais. Denne for en elegant rødvin fra
økologiskere
fremstilt av Gamay-dru
rødvinen er
en. Dufter av
kirsebær og
bringebær,
hint av
og saftig i munnen, urter. Oppleves som ung
moderate tanniner.
bærpreget avslutning.
Frisk
Anbefalt
peratur 14 til
16 grader. Smaker serveringstemmen kan fint
utmerket nå
lagres i opptil
fem år til. Den
og saftige stilen
lette
vil harmonere
og saftige kyllingkjøtte
ypperlig sammen
med det
t samt rettens
krydrede elementer. lyse
Av Edvard Skramstad
, vinanmelde
r
Neste side: Suksesster
te

Annonsekontakt
Bestillingsfrist/avbestillingsfrist:
fredag kl. 16.00 (2 uker før utgivelse – dvs. 11 virkedager før)
Materiellfrist: tirsdag kl. 12.00 (uken før utgivelse – dvs. 8 virkedager før)
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Lise Finckenhagen
s

Lars Erik Bratli
Tlf: +47 62 94 69 05 Mob: +47 452 07 978
E-post: leb@hsmedia.no

