
Kamille 111

HVEM: Trine Sandberg 
ALDER: 51 år 
YRKE: Utdannet jurist, men jobber 
som kokebokforfatter og matblogger.  
BLOGG: Trinesmatblogg.no 
FAMILIE: Mannen Viggo (56), barna 
Mathias Jæger (7), Emilie (27), og 
Anette (30). Har også fem barnebarn.

skal publiseres dagen etter.  
16.15 Døra åpner seg og inn kommer 
Mathias med fine, røde roser i kinna. 
Mannen min har hentet han fra skikurs. 
Jeg varmer opp suppa fra tidligere, og 
lager krutonger som jeg varmer i ovnen! 
Mathias elsker krutongene.  
16.30 Dagens høydepunkt er når vi setter 
oss til bords for middag! Tiden ved bor-
det gir alle en sjanse til å lande. Vi koser 
oss og jeg forteller om Marrakech-turen.  
17.15 Hjelper Mathias med lekser, man-
nen min tar etter hvert over slik at jeg 
kan dra ut og handle mat til neste dags 
oppdrag. 
18.10 Står i en lekebutikk og har valgt 
meg ut et Star Wars-kostyme. Det er 
ikke til meg, men til Mathias som skal 
på karneval denne uka. Noen av drak-
tene ser litt skumle ut, så jeg velger en 
av de mindre skumle. 
19.00 Mathias blir kjempeglad for 
kostymet!  
19.30 4-stjernes middag. Dette er stas! Vi 
koker kaffe og Mathias spiser kvelds-
mat. Vi liker å se på programmer om 

mat. Merker meg at Mathias er veldig 
interessert i hva ting lages av og med. 
Han merker fort at en deltager gjør noe 
feil, og da blir han satt ut, at en voksen 
mann gjør feil når han lager mat! Vi ler.  
20.30 Lesestund med pappa, deretter 
leggetid for Mathias. Jeg drysser sove-
støv på ham, det er et magisk sovestøv 
som jeg tryller fram hver kveld. Det har 
jeg gjort så lenge han kan huske. Og det 
funker! 
20.45 Tid til å få unna jobb. Jeg har 
jobbet mye i mange år, og som små-
barnsmor skjer mye av jobbingen på 
kveldstid. Jeg prøver å kutte litt ned på 
arbeidet. 
01.00 Gjesp, tid for senga. Her trengs 
verken lesestoff eller sovestøv. Jeg sluk-
ner med en gang hodet treffer puta.

09:00

14:30

13:30

Blogger: Et måltid havner sjeldent i magen 
uten å ha blitt foreviget på bloggen først. 

Eget kjøkken i  
kjelleren: Her 
kan jeg  
finne roen  
med matlaging.

Sellerirotsuppe: 
Først blir det et 
blogginnlegg, se-
nere middag. Mid-
dagstid er dagens 
høydepunkt.

Tv-tid: Vi koser 
oss og følger 

med på 4-stjer-
ners middag! 

Mathias er del-
tagernes største 

kritiker.

Laptopen koker 
på fanget: Her er 
det bare å få unna 
mail og svare på 
kommentarer når 
enn jeg får en liten 
lomme.

19:30


