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↖ Råvarer. Fransk-kinesiske Mimi Thorisson 
forvalter sin kulinariske arv med en blanding av 
franske råvarer og eksotiske krydder.
↑ Mama Mimi. Thorisson og mannen flyttet 
med fire barn fra karriere i Paris til et liv på lands-
bygda i Medoc. Med nummer fem på vei og hans 
to fra forrige forhold, teller barneflokken snart syv. 
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NETT PÅ  
BORDET

Matbloggerne er de nye  
kjøkkenstjernene. Møt 

fem av de fremste.  
Tekst Sarah Hambro 

En mandag i midten av november spiste Mimi Thorisson 
(40) en skål kålsuppe til lunsj. Den hadde godgjort seg siden 
kvelden før, da hun kokte den etter bestemorens oppskrift. 
Hun hadde fått lyst til å lage den etter at hun spiste en lig-
nende suppe på en av sine favorittrestauranter. Resten av sup-
pen kunne hele familien ha til forrett senere. Men suppen ga 
henne også lyst til å gjenskape resten av måltidet hun hadde 
spist på restauranten, ikke minst hovedretten av duer med 
gåselever. Thorisson ropte på mannen sin, den islandske fo-
tografen Oddur Thorisson, som nå også livnærer seg som hun-
deoppdretter på familiens eiendom i Medoc i Frankrike.  

– Er du travel? 
Egentlig var han det. Men ikke for travel for en liten ekspe-

disjon til slakteren, da han hørte hva det gjaldt. Sammen 
med en av parets 20 hunder la de i vei. Slakteren hadde dess-
verre bare vaktler igjen, men siden hun uansett ville bli nødt 
til å improvisere, kjøpte Thorisson dem. På vei hjem tok ek-
teparet en omvei og endte med å få en omvisning på et gam-
melt slott.

Vaktlene tilberedte Mimi Thorisson med litt gåselever og en 
armagnac-saus, som hun serverte med en rotmos av poteter, 
jordskokker og gresskar. Til dessert fikk de fire barna stekte pæ-
rer med mandler og salt karamellsaus. Så delte Thorisson histo-
rien og oppskriften med resten av verden på bloggen Manger.

mat & drikke
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Etter bare halvannet år med blogging er den 
fransk-kinesiske journalisten Mimi Thorisson Sør-
vest-Frankrikes nye kjøkkenstjerne. I november viste 
fransk tv den første episoden i matprogrammet hen-
nes, der hun lager mat til familie og venner i idylliske 
omgivelser i Médoc, og til høsten gir New York-forla-
get Clarkson Potter ut hennes første kokebok. 

– Hver eneste morgen våkner jeg opp med en smak 
i munnen, sier Thorisson. 

– Jeg er ganske krass, og forteller mannen min ak-
kurat hva jeg har lyst på, og da forsøker han å legge til 
rette for at vi kan ha det. I dag har jeg lyst på noe med 
mandler, små mandelkjeks og kaker. Og kål, og noe 
med gåselever..., sier hun. 

Nye stjerner. Kokebøkenes storhetstid synes å 
være over – mye av den beste maten finnes nå på net-
tet. 

– Matbloggerne har funnet en trylleformel: Inn-
bydende mat presentert via vakre bilder, levert i det 
håndterbare tempoet én oppskrift per innlegg, alt 

pakket inn i en solid dose karismatisk historiefor-
telling. Toppbloggerne når frem til et publikum som 
ofte er større enn opplaget til mange magasiner og 
aviser, og definitivt større enn salgstallene til de fleste 
kokebøker, skriver Helen Rosner, senior nettredaktør 
i matmagasinet Saveur som hvert år kårer de beste 
matbloggerne, i en epost til D2.

– Deres betydning for hjemmelaget mat kan over-
hodet ikke undervurderes, mener Rosner.

På jakt etter en oppskrift på kanelboller til kaffen, 
eller en fancy quinoasalat til lunsjen? Ni av ti inter-
nettbrukere klikker like gjerne på pc-en fremfor å bla i 
kokebøker når de skal finne en oppskrift, viste en un-
dersøkelse det amerikanske bloggnettverket BlogHer 
utførte ifjor. Samme undersøkelse viste at nesten 30 
prosent av oss tar bilder av mat og legger det ut på so-
siale medier. 

Viral. Mimi Thorissons blogg ble til i et øyeblikks 
ensomhet i april ifjor. Hun og mannen hadde flyttet 
til landsbygda i Médoc med sine fire barn halvannet 
år tidligere. Hun utforsket vinmarkene ti minutter 
unna, ble kjent med lokale slaktere, vandret gjennom 
skogen på jakt etter bær og sopp, og bragte godsakene 
hjem til det enorme, rustikke kjøkkenbordet med 
plass til 20 gjester. Venner og familie spurte alltid om 
oppskrifter, og hun tenkte en blogg kunne være en 
fin måte å holde kontakten med dem på. Så laget hun 
hagekaken sin.

Det var mai, bare noen uker etter oppstarten, og 

Matbloggerne  
har funnet en trylle- 

formel: Innbydende mat  
presentert via vakre bilder

Helen Rosner senior nettredaktør 
i matmagasinet Saveur

(1) Still-leben. Sammen med ektemannen, den islandske fotografen Oddur Thorisson, lager Mimi Thorisson stilleben av mat som i renessansen.

(2) Kortreist. Med mannen som sjåfør saumfarer Mimi Thorisson Médoc-området for gode råvarer og vakre, gamle slott. 
Svinefilet med druer og salat med flate bønner og vårløk ble resultatet av en sensommerutflukt.

(3) Fotogen. Blogg-suksessen har sikret Mimi Thorisson både bokavtale og tv-serie.

(4) Rustikt. Ingrediensene strekker seg fra gåselever til gulrøtter og granateple. 
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Etter bare halvannet år med blogging er den 
fransk-kinesiske journalisten Mimi Thorisson Sør-
vest-Frankrikes nye kjøkkenstjerne. I november viste 
fransk tv den første episoden i matprogrammet hen-
nes, der hun lager mat til familie og venner i idylliske 
omgivelser i Médoc, og til høsten gir New York-forla-
get Clarkson Potter ut hennes første kokebok. 

– Hver eneste morgen våkner jeg opp med en smak 
i munnen, sier Thorisson. 

– Jeg er ganske krass, og forteller mannen min ak-
kurat hva jeg har lyst på, og da forsøker han å legge til 
rette for at vi kan ha det. I dag har jeg lyst på noe med 
mandler, små mandelkjeks og kaker. Og kål, og noe 
med gåselever..., sier hun. 

Nye stjerner. Kokebøkenes storhetstid synes å 
være over – mye av den beste maten finnes nå på net-
tet. 

– Matbloggerne har funnet en trylleformel: Inn-
bydende mat presentert via vakre bilder, levert i det 
håndterbare tempoet én oppskrift per innlegg, alt 

(4-6 porsjoner)
Pærer:
4 pærer delt i fire ◆ 60 g 
grovt hakkede mandler ◆  
30 g meierismør

◆ Smelt smøret på mid-
dels varme i en steke-
panne. Når det begynner 
å frese, stek pærene 4-5 
minutter på hver side til 
de er gyldne. 
◆ Tilsett mandlene når 

du er halvveis og la dem 
steke med i 2-3 minutter 
til de er gyldne.

Karamellsaus:
100 g sukker ◆ 120 ml fløte, 
oppvarmet ◆ 50 g rom- 
temperert meierismør

◆ Smelt sukkeret i en 
gryte på middels varme. 
Ikke rør før nesten alt 
har smeltet og er ravfar-

get. Ta gryten av var-
men, rør med en treskje 
og hell fløten forsiktig i. 
Rør godt, tilsett smør og 
fortsett og røre.
◆ Sett gryten tilbake på 
lav varme i noen sek-
under mens du rører 
konstant. Om det fort-
satt er sukkerklumper i 
sausen, rør til de er opp-
løst. Avkjøl, og server 
over pærene.

Pærer med mandler og salt karamell 

Alder: 40
Bosted: Frankrike
Blogg:  
www.mimithorisson.com
Konsept: Rustikk, fransk mat 
og «total livsstilsporno»
Favorittblogger: hungryg-
hostfoodandtravel.com
herriottgrace.com
Har alltid på kjøkkenet: 
«Jeg er redd for å gå tom for egg. 
Smør. Vin, hjemmelaget kraft og 
crème de marron, 

Mimi Thorisson

(1) Still-leben. Sammen med ektemannen, den islandske fotografen Oddur Thorisson, lager Mimi Thorisson stilleben av mat som i renessansen.

(2) Kortreist. Med mannen som sjåfør saumfarer Mimi Thorisson Médoc-området for gode råvarer og vakre, gamle slott. 
Svinefilet med druer og salat med flate bønner og vårløk ble resultatet av en sensommerutflukt.

(3) Fotogen. Blogg-suksessen har sikret Mimi Thorisson både bokavtale og tv-serie.

(4) Rustikt. Ingrediensene strekker seg fra gåselever til gulrøtter og granateple. 
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visst kjøttspiser, som unngikk hvete, melk og sukker.
Kjærligheten blomstret mellom den danske kvin-

nen og svensken som jobbet som art director. Men 
hvert måltid ble en kamp i deres felles leilighet på Sö-
der. 

– Da vi flyttet sammen etter et år var det helt åpen-
bart at vi ikke kunne lage mat sammen. Louise sa «sa-
lat», jeg sa «pasta» eller «pizza», forteller David Fren-
kiel.

Uten felles matgrunn kunne de ikke fortsette 
sammen. Noe måtte gjøres. 

– Vi sluttet å tenke på alt vi ikke kunne spise, og 
spurte heller: Hva er det vi begge spiser? sier Frenkiel.

De begynte å bake med mandelmel og solsikkefrø, 
og bygge middagstallerkenene med grønnsaker som 
grunnmur. Snart oppdaget de at de laget mat ingen 
av dem noengang hadde laget tidligere. De eksperi-
menterte med bakt havregrøt, rødbeter istedenfor biff 
i biff bourguignon og sjokoladekake med dadler, og 
opprettet bloggen for å spare på oppskriftene så vel 
som å videreformidle dem, 

– Hvorfor hadde vi ikke gjort dette før? Og hvor-

(1) Piknik. Ingen pølser i lompe for familien bak Green Kitchen Stories. Her har Luise Vindahl laget wraps med rødbeter og geitost. 

(2) Kompromiss. Green Kitchen Stories vokste ut av matkompromissene den kjøttspisende helsekostkvinnen Luise Vindahl 
og den usunne vegetarianeren David Frenkiel måtte inngå for å kunne leve, spise og oppdra et barn sammen.

(3) Fotografen. Art director David tar bildene, begge lager maten. Jobber paret med sin andre kokebok. 

(4) Krukker og glass. Kjøleskapet på det grønne kjøkkenet er alltid fullt av glass fylt med hjemmelagde dipper, sauser og kompotter.

(6-8 burgere)
750 ml revet rå rødbet  
(4-5 beter) ◆ 150 g havre-
gryn ◆ 1 liten løk ◆ 200 g  
fetaost eller fast tofu  
◆ 2 kløfter hvitløk ◆ 2ss 
kaldpresset olivenolje ◆ 2 
økologiske egg ◆ 1 håndfull 
basilikumblader ◆  
salt og pepper
 
Topping:
Salt eller kål ◆ Mango,  
avocado, tomater, løk

◆ Skrell og riv rødbeter, 
løk og hvitløk på rasp  
eller i kjøkkenmaskin. 
Legg de raspede grønn-
sakene i en stor bolle. 
Ha i olivenolje, egg og 
havre og bland alt godt. 
Tilsett ost/tofu, salt og 
pepper og rør godt. La 
stå i 30 minutter så hav-
ren kan suge til seg fuk-
tighet og blandingen 
setter seg litt – dette er 
viktig for at burgerne 

skal holde formen. For-
søk å forme en burger 
med hendene. Er blan-
dingen for løs, ha i mer 
havre. Form seks-åtte 
burgere og grill et par 
minutter på hver side el-
ler stek dem i stekepan-
ne med litt kokosolje el-
ler ghee og stek til de er 
gyldne på begge sider. 
Server med grillet sur-
deigsbrød og valgfri 
topping.

Rødbet- og fetaburger

Alder: 32 og 28
Bosted: Stockholm
Blogg: greenkitchen-
stories.com
Konsept: Sunn, 
vegetarisk mat
Favorittblogger:  
101cookbooks.com
www.mynewroots.org
happyolks.com
Har alltid på kjøkkenet: 
Fryste bær, tørkede nøtter og 
frukt, egg, en eller annen form 
for plantemelk, tørkede linser.

David Frenkiel  
og Luise Vindahl
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hun pyntet en marengs- og kremkake med bær, 
eføy og blomster. Plutselig eksploderte interessen for 
bloggen. Andre bloggere skrev om henne, en boka-
gent var på tråden fra USA.

– Og så syntes de det var interessant i Frankrike og 
ville lage et tv-show. Jeg hadde aldri trodd at noe sånt 
skulle skje, sier hun på telefonen fra Médoc. 

Noen av familiens 20 hunder gjør i bakgrunnen; 
et barn klager over at internettforbindelsen er brutt. 
Maten Thorisson presenterer på bloggen, er mat hun 
har lyst på og lengter etter, og som hele familien spi-
ser. Ofte må den vente på å bli fotografert, måltidet 
er viktigst. Så får hun heller varme det hun laget opp 
igjen før hun og mannen tar den med til det rommet 
i huset der lyset er best for å ta bilder som mest av alt 
minner om stilleben fra middelalderen og renessan-
sen. Thorisson plukker kantareller og steinsopp i reg-
net, bruker andefett i løksuppen og lager sandwicher 
med andebryst og gåselever på helt alminnelige hver-
dager. 

– Jeg liker rustikk, enkel og ekte mat. Jeg elsker 
kjøtt og vilt, smør og ost, sier hun. 

Nisjemat. Internett oversvømmes av mat. Og det 
finnes en matblogg for ethvert behov. Mimi Thoris-
son lager rik tradisjonsmat. Joy The Baker og David 
Lebowitz lærer deg alt innen konditorfaget. Gluten-
fritt? Canelle & Vanille serverer mat nesten for vakker 
til å spises. Vegetarianer, eller bare helsebevisst? Prøv 
Sprouted Kitchen eller Green Kitchen Stories. 

Høstmørket henger over Stockholms Hötorg. De 
øst-europeiske torgselgerne fallbyr kastanjer, kanta-
reller og klementiner til «halva priset». Luise Vindahl 
og David Frenkiel, paret bak Green Kitchen Stories, 
fyller brun papirpose etter brun papirpose. 

Saveur kåret bloggen til en av verdens beste for spe-
sielle kosthold, og i sommer ga paret ut sin første ko-
kebok – på det engelskspråklige markedet. Den er al-
lerede i dansk oversettelse, neste år kommer den på 
svensk, tysk og nederlandsk. Suksessen skyldes et 
kompromiss de inngikk for å redde forholdet. 

Kompromisset. Da de traff hverandre i Roma for 
seks år siden, var han en usunn vegetarianer med en 
hang til pizza, pasta og iskrem. Hun var en helsebe-

visst kjøttspiser, som unngikk hvete, melk og sukker.
Kjærligheten blomstret mellom den danske kvin-

nen og svensken som jobbet som art director. Men 
hvert måltid ble en kamp i deres felles leilighet på Sö-
der. 

– Da vi flyttet sammen etter et år var det helt åpen-
bart at vi ikke kunne lage mat sammen. Louise sa «sa-
lat», jeg sa «pasta» eller «pizza», forteller David Fren-
kiel.

Uten felles matgrunn kunne de ikke fortsette 
sammen. Noe måtte gjøres. 

– Vi sluttet å tenke på alt vi ikke kunne spise, og 
spurte heller: Hva er det vi begge spiser? sier Frenkiel.

De begynte å bake med mandelmel og solsikkefrø, 
og bygge middagstallerkenene med grønnsaker som 
grunnmur. Snart oppdaget de at de laget mat ingen 
av dem noengang hadde laget tidligere. De eksperi-
menterte med bakt havregrøt, rødbeter istedenfor biff 
i biff bourguignon og sjokoladekake med dadler, og 
opprettet bloggen for å spare på oppskriftene så vel 
som å videreformidle dem, 

– Hvorfor hadde vi ikke gjort dette før? Og hvor-

(1) Piknik. Ingen pølser i lompe for familien bak Green Kitchen Stories. Her har Luise Vindahl laget wraps med rødbeter og geitost. 

(2) Kompromiss. Green Kitchen Stories vokste ut av matkompromissene den kjøttspisende helsekostkvinnen Luise Vindahl 
og den usunne vegetarianeren David Frenkiel måtte inngå for å kunne leve, spise og oppdra et barn sammen.

(3) Fotografen. Art Director David tar bildene, begge lager maten. Jobber paret med sin andre kokebok. 

(4) Krukker og glass. Kjøleskapet på det grønne kjøkkenet er alltid fullt av glass fylt med hjemmelagde dipper, sauser og kompotter.

David Frenkiel  
og Luise Vindahl

nett på bordet
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tid. Annonsører skal ha svar, og lesere som sender 
mail om feil i oppskrifter, eller for å fortelle at blog-
gen hennes har gitt dem matgleden tilbake, skal alle 
ha sitt.

– En ung jente som hadde slitt med spiseforstyrrel-
ser i mange år, skrev at hun hadde fått kostholdslister 
å forholde seg til. Hun hadde begynt å bruke bloggen 
min, da var det ikke noe problem å komme seg gjen-
nom listene. Hun likte så godt at jeg ikke hadde peke-
fingeren ute, sier hun.

Kokeboken hennes er allerede trykket i seks opplag 
på tilsammen 42.000 bøker, og har vunnet pris for 
beste norske bloggkokebok i Gourmand World Cook-
book Awards. Nå har Sandberg fått innvilget nær-
mere to års permisjon fra byråkratjobben for å få mer 
ro til seg selv, familien og matlagingen. Kanskje blir 
det en bok til. 

Kokebøker skrevet av bloggere som allerede har et 
publikum, og som ofte står for store deler av designen 
og fotograferingen, er blitt populært hos risikoaverse 
forlag. Det har også endret kokebøkenes innhold. 

– Økningen av matbloggere og gratis tilgjengelige 
oppskrifter har bidratt til å styre matindustrien vekk 
fra rene oppskrifter og i retning av bøker som er dre-
vet av personlighet og historiefortelling, mener He-
len Rosner.  

Matterapi. Da Ashley Rodriguez (31) for tre år siden 
oppdaget at forholdet til ektemannen ofte kom i skyg-
gen av tre barn på under fire år og generell utslitthet, 
tok hun grep. 

– Vi oppdaget at vi ikke tilbragte noe særlig tid 
sammen. Jeg var på sofaen, han var ved pc-en, og 
jeg innså at det fantes masse tid vi kunne bruke. Vi 
skapte en ukentlig kveld hvor vi la barna og lagde et 
måltid som var mindre familievennlig, sier Rodri-
guez.

Hun begynte å date mannen sin igjen – hjemme. 
Hun laget pærecocktails og epledesserter mens de dis-
kuterte viktigheten av å ikke bare overleve en ukes bil-
tur med tre små barn, men også klare å se hverandre. 
De har delt nyttårsforsetter over vin og hjemmelagde 
kjøttbollesmørbråd, og reflektert over varig kjærlig-
het mens de har satt til livs appelsin- og avocadosalat. 

Rodriguez har bakgrunn som dessertkokk og bryl-
lupskakebaker, og bloggen hennes, Not Without 
Salt, begynte som et verktøy for å forene en kuli-

(2-3 personer)
500 gram fersk torskefilet,  
i passende porsjonsstykker 
◆ litt havsalt◆ 1 neve pinje-
kjerner, grovhakket ◆ 1/2 si-
tron, saft og skall ◆ 1 ss oli-
venolje ◆ litt persille, 
finhakket ◆ 4 søtpoteter  
eller mer ◆ 1/2 rød chili uten 
frø ◆ 1/2 lime, presset ◆ ca 1 
ss smør ◆ salt og pepper

◆ Skrell søtpotetene og 
del den opp i biter av 
omtrent lik størrelse. Ha 
de i en gryte og fyll opp 

med vann slik at søtpo-
tetene akkurat dekkes. 
Ha oppi limesaft og chi-
lien som du har delt i to 
på langs. Kok søtpotete-
ne til de blir passe møre, 
i ca 10-15 minutter alt et-
ter hvor store biter du 
har delt dem i. Sil av van-
net og fjern den hele chi-
lien. Mos søtpoteten til 
en fin purè, som du 
smaksetter med salt, 
pepper, litt smør og 
eventuelt litt mer 
limejuice. 

◆ Legg torskefiletene i et 
smurt ildfast fat. Dryss 
på litt havsalt. Bland 
pinjekjerner, sitronsaft, 
sitronskall, persille og 
olivenolje i en liten bolle 
og bre over torskefilete-
ne som et lokk. Bakes i 
ovnen på 200-225 gra-
der i ca 12-15 minutter, til 
torsken er ferdig og fal-
ler fra hverandre når du 
pirker i den. Server gjer-
ne denne retten 
sammen med litt god 
olivenolje.

Torsk med pinjekjerner,  
søtpotetmos og soyasmør

Alder: 48
Bosted: Lørenskog
Blogg: trinesmatblogg.no
Konsept: God, lettlaget 
hverdagsmat
Favorittblogger:  
Enestaaendemat.no
Elinlarsen.net
Frutimian.no
Har alltid  
på kjøkkenet: En god olje. 
Smør. Sitron, chili og hvitløk. 
Aktuell: Kokeboken «Trines 
Mat» kom ut i høst

Trine Sandberg
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(1) Den tilfeldige blogger. 
Trine Sandberg visste knapt hva en 
blogg var da hun opprettet en for å 

dele oppskrifter med døtrene sine. Nå 
skriver hun Norges største matblogg. 

(2) Hverdagsmat. Hver uke 
legger Trine ut ukesmeny på  

bloggen sin. Mange følger den. 

(3) Kompromiss. For Ashley 
Rodriguez ble bloggen en måte å 

holde kontakt med yrkeslivet mens 
hun var hjemme med små barn. 

Neste år kommer kokeboken med 
kjærestemat.

3

1 hel blomkål  
◆ Fjern blader og kjerne
◆ Dryss olivenolje og litt salt over 
blomkålen og stek i ovnen på 210 
grader i 11/2 time til den er mør og 
delvis brent utenpå.

Vinaigrette:
60ml soltørkede tomater ◆ 69 ml oliven- 
olje ◆ 3ss sitronsaft ◆ salt

◆ Bland alt sammen og smak til. 
Server gjerne blomkålen med feta-
ost og fersk mynte. 

Ovnsbakt blomkål med  
soltørket tomatvinaigrette

Alder: 31
Bosted: USA
Blogg: notwithoutsalt.com
Konsept: Datemat for to, 
kaker og familieoppskrifter
Favorittblogger: 
asweetspoonful.com
sproutedkitchen.com
sevenspoons.net
foodloveswriting.com
Har alltid på  
kjøkkenet: Salt, 
smør,  olivenolje,  
eddik

 Ashley Rodriguez
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for finnes ikke denne maten i noen kokebøker? Nå 
vet vi jo at det fantes, men det føltes som om vi hadde 
knekket en hemmelig kode. Vi kunne ikke bare spise 
det opp og la det forsvinne, sier Frenkiel, som nå har 
følgere over hele verden.

– Grunnen til at internett går helt bananas rundt 
mat, er en kombinasjon av at hva vi spiser er blitt en 
viktig identitetsmarkør, det er visuelt og alle er nødt 
til å spise, mener Elisa Camahort Page. 

Hun er en av grunnleggerne av det amerikanske 
bloggnettverket BlogHer, hvor matbloggere er det de-
sidert største segmentet.

Fin fasade. «Hvem er disse bloggerne? De er ikke 
erfarne Vogue-redaktører», klaget livstilsdronning 
Martha Stewart nylig på Bloomberg TV.

«Bloggere skriver oppskrifter som ikke er testet, 
ikke nødvendigvis er veldig gode eller er kopier av ting 
som virkelig gode redaktører har skapt. Bloggere ska-
per en type ... eh, popularitet, men de er ikke eksper-
ter. Vi må forstå det», fortsatte hun, og påkalte blog-
gernes harme.

– Matbloggenes mørke side er kanskje at de priori-
terer de estetiske sidene ved mat og matlaging, ofte 
på bekostning av teknikk og autensitet. I Pinterest-
eraen lever og dør en matblogg lettere av kvaliteten på 
fotografiene enn på kvaliteten på oppskriftene, med-
gir Helen Rosner. 

Samtidig er det nettopp «vanlige folk»-stempelet 
som gjør bloggerne så attraktive for publikum.

– Vi vil ha råd og anbefalinger fra folk som oss selv. 
Begrepet «ekspert» er blitt erstattet med «ekspertise», 
som betyr at noen har erfart noe. Hvor mange av oss 
har ikke prøvd oppskrifter i en kokebok, bare for å 
feile? Online har du en kanal for å få råd fra de som 
har skrevet oppskriften og andre som har forsøkt den. 
Det blir interaktivt. Mat er ikke en privat affære, og 
mat spiller en dominerende rolle i samtalen på inter-
nett, sier Camahort Page. 

En av oss. Da lanseringsfesten for matblogger Trine 
Sandbergs (49) første kokebok skulle begynne klokken 
18 ifjor høst, var det kø gjennom hele bokhandelen og 
ned trappen til festlokalene. Etterpå ventet gjestene 
i opptil halvannen time for å få en signatur og et ord 
med bloggheltinnen sin.

– Du har lært meg å lage mat, sa de. 

– Jeg har fulgt bloggen din så lenge, sa de. 
Spagetti med spicy kjøttboller og tomatsaus. Potet- 

og purreløksuppe med bacon. Stekt laks med fenni-
kelsalat og sitronrømme. Sitron og chilikylling med 
paprika og nudler. Sandbergs ukesmenyer på Norges 
største matblogg kopieres av tusenvis av trofaste le-
sere. 

– Jeg tjener mer penger på bloggen enn på jobben 
som jurist, sier Trine Sandberg. 

Fra sitt hjem i Lørenskog har hun helt siden 2007 
delt sine hverdagsoppskrifter på nett, opprinnelig 
som en måte å dele oppskriftene hjemmefra med eld-
stedatteren som hadde flyttet hjemmefra. 

– Jeg tenkte jeg kunne lage vedlegg på mail, men en 
venninne sendte meg en link for å vise frem en opp-
skrift, og da så jeg bloggverktøyet. Jeg tenkte bare 
wow! sier hun.

Hun rablet ned stikkordsmesige oppskrifter til bruk 
for seg og sine aller nærmeste på det hun kalte Tri-
nes Mektige Matblogg. Så begynte hun å få kommen-
tarer. 

– Jeg skjønte etterhvert hvordan bloggsystemet 
fungerte, jeg så at jeg var lagt inn i manges blogglis-
ter. Til å begynne med la jeg ut mange oppskrifter på 
en gang, og så gikk det tre uker til neste gang. Etter 
hvert skjønte jeg at det var lurt å porsjonere. 

Bloggen fikk et solid oppsving på tampen av 
mammapermisjon med attpåklatten som ble født i 
2008. 

– Jeg sitter fem kvelder i uken med bloggen. Det er 
ikke matlagingen som tar tid, det er administrasjo-
nen, sier hun.

Regnskap, datateknikk og samarbeidspartnere tar 

tid. Annonsører skal ha svar, og lesere som sender 
mail om feil i oppskrifter, eller for å fortelle at blog-
gen hennes har gitt dem matgleden tilbake, skal alle 
ha sitt.

– En ung jente som hadde slitt med spiseforstyrrel-
ser i mange år, skrev at hun hadde fått kostholdslister 
å forholde seg til. Hun hadde begynt å bruke bloggen 
min, da var det ikke noe problem å komme seg gjen-
nom listene. Hun likte så godt at jeg ikke hadde peke-
fingeren ute, sier hun.

Kokeboken hennes er allerede trykket i seks opplag 
på tilsammen 42.000 bøker, og har vunnet pris for 
beste norske bloggkokebok i Gourmand World Cook-
book Awards. Nå har Sandberg fått innvilget nær-
mere to års permisjon fra byråkratjobben for å få mer 
ro til seg selv, familien og matlagingen. Kanskje blir 
det en bok til. 

Kokebøker skrevet av bloggere som allerede har et 
publikum, og som ofte står for store deler av designen 
og fotograferingen, er blitt populært hos risikoaverse 
forlag. Det har også endret kokebøkenes innhold. 

– Økningen av matbloggere og gratis tilgjengelige 
oppskrifter har bidratt til å styre matindustrien vekk 
fra rene oppskrifter og i retning av bøker som er dre-
vet av personlighet og historiefortelling, mener He-
len Rosner.  

Matterapi. Da Ashley Rodriguez (31) for tre år siden 
oppdaget at forholdet til ektemannen ofte kom i skyg-
gen av tre barn på under fire år og generell utslitthet, 
tok hun grep. 

– Vi oppdaget at vi ikke tilbragte noe særlig tid 
sammen. Jeg var på sofaen, han var ved pc-en, og 
jeg innså at det fantes masse tid vi kunne bruke. Vi 
skapte en ukentlig kveld hvor vi la barna og lagde et 
måltid som var mindre familievennlig, sier Rodri-
guez.

Hun begynte å date mannen sin igjen – hjemme. 
Hun laget pærecocktails og epledesserter mens de dis-
kuterte viktigheten av å ikke bare overleve en ukes bil-
tur med tre små barn, men også klare å se hverandre. 
De har delt nyttårsforsetter over vin og hjemmelagde 
kjøttbollesmørbråd, og reflektert over varig kjærlig-
het mens de har satt til livs appelsin- og avocadosalat. 

Rodriguez har bakgrunn som dessertkokk og bryl-
lupskakebaker, og bloggen hennes, Not Without 
Salt, begynte som et verktøy for å forene en kuli-

Trine SandbergGrunnen til at internett går  
helt bananas rundt mat, er en  

kombinasjon av at hva vi spiser er 
blitt en viktig identitetsmarkør, det 

er visuelt og alle er nødt til å spise
Helen Rosner senior nettredaktør 

i matmagasinet Saveur

nett på bordet
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Snart var glansede magasiner, dagsaviser og tv-ka-
naler på tråden. Hun er blitt fast kokk på TV 2s «Etter-
middagen» og dommer i «Kakekrigen» på Fem. Hun 
droppet årets påskeferie for å tilbringe helligdagene 
på kjøkkenet i leiligheten, der hun laget mat til 86 
oppskrifter mens Marcel Leliënhof fotograferte hver 
eneste en. 

Nå er boken i alle landets bokhandler – Csangolici-
ous, med sine enkle, men sofistikerte oppskrifter er 
blitt en merkevare.  

– En kvinne som har passert 40, som har hjerne og 
journalistikk i bånn og som kan kommunisere åpent 
og ujålete om mat, det har gått hjem, sier Csango. 

– Det bloggosfæren virkelig trekker lesere på er at 
kvinner spesielt ønsker å høre fra andre kvinner, sier 
Elisa Camahort Page.

– Det er et spørsmål om tillit. Tilliten til mediene, 
staten, næringslivet og helsevesenet er superlav i USA 
nå, men det vi fortsatt stoler på, er hverandre. Mat-
blogger blir en stemme og et sted for kvinner som lu-
rer på hva de skal ha til middag, de er «the real deal» 
fra ekte kvinner. d2
sarah.hambro@dn.no

Springbrett. Journalist og film-
regissør Monica Csango hadde lyst til å  
bevege seg over i matfaget. Springbrettet 
var bloggen, som raskt ga henne spalte-
plass, tv-opptredener og kokebokkontrakt. 
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narisk karriere med å være tilstede for barna mens 
de var små. Historiene og oppskriftene fra ekteparets 
hjemme-dater er blitt en av de mest populære katego-
riene på bloggen hennes.

– Gjennom dette har jeg kunnet skrive om et ekte-
skap som fortsetter å utvikle seg. Når du er selvsten-
dig næringsdrivende og har barn må du virkelig være 
bevisst for at  det skal virke, sier hun. 

De datet på denne måten i et par år før bokavtalen var 
i havn tidligere i år – en avtale de to feiret med en over-
dådig sjokoladeiskake. Når boken utgis på valentins-
dagen i 2015, kan også hun kalle seg kokebokforfatter.

Hjemme hos. – Leserne føler at de blir kjent med 
bloggerne, de følger dem gjennom ekteskap, gravidi-
teter og flyttinger til nye hjem og byer, så å lage en 
oppskrift fra Smitten Kitchen eller Orangette føles 
som om du lager noe du har lært av en venn, ikke bare 
noe du har funnet i en bok eller et blad, skriver He-
len Rosner. 

De som lykkes kan ta suksessen med seg over i an-
dre medier. 

Størst av alle er kanskje Ree «Pioneer Woman» 

Drummond. Siden starten i 2006 har hun blogget 
seg frem til kjendisstatus, egne tv-show, fem bestsel-
gende kokebøker og mange millioner dollar. 

– For min del er det viktig å ha noen standarder for 
hva jeg slipper ut på nettet. Bloggen er et speilbilde av 
det du har å selge. Det neste skrittet er å ta skrittet fra 
kjøkkenblogging over i det kommersielle. Det jobber 
jeg med nå, sier Monica Csango (44).

Nesten to år er gått siden Csango hev seg ut i blog-
gosfæren med mørk sjokoladekonfekt fylt med jord-
bæressens og marsipan. Journalisten og filmregissø-
ren hadde vunnet priser for sine dokumentarfilmer. 
Hun har fast stilling som leder av film- og tv-utdan-
ningen ved Westerdals høyskole. 

«The Csangolicious food fest is about to start» an-
nonserte hun på bloggen Csangolicious og til sine 
1000 Facebookvenner i januar 2012, for så å legge ut 
reiseminner og oppskrifter på alt fra ungarsk kylling 
til frokost med yoghurt og nøtter og en bringebærbel-
lini til hverdags. Hun kjøpte seg et digitalt kompakt-
kamera, tok på sminke og kledte seg opp i sine stilig-
ste kjoler for å bringe en dæsj hverdagsglitter ut til 
verden fra kjøkkenet på Bislett. 

Snart var glansede magasiner, dagsaviser og tv-ka-
naler på tråden. Hun er blitt fast kokk på TV 2s «Etter-
middagen» og dommer i «Kakekrigen» på Fem. Hun 
droppet årets påskeferie for å tilbringe helligdagene 
på kjøkkenet i leiligheten, der hun laget mat til 86 
oppskrifter mens Marcel Leliënhof fotograferte hver 
eneste en. 

Nå er boken i alle landets bokhandler – Csangolici-
ous, med sine enkle, men sofistikerte oppskrifter er 
blitt en merkevare.  

– En kvinne som har passert 40, som har hjerne og 
journalistikk i bånn og som kan kommunisere åpent 
og ujålete om mat, det har gått hjem, sier Csango. 

– Det bloggosfæren virkelig trekker lesere på er at 
kvinner spesielt ønsker å høre fra andre kvinner, sier 
Elisa Camahort Page.

– Det er et spørsmål om tillit. Tilliten til mediene, 
staten, næringslivet og helsevesenet er superlav i USA 
nå, men det vi fortsatt stoler på, er hverandre. Mat-
blogger blir en stemme og et sted for kvinner som lu-
rer på hva de skal ha til middag, de er «the real deal» 
fra ekte kvinner. d2
sarah.hambro@dn.no

Til kjøttbollene
1 pakke kyllingkjøttdeig ◆ 1 
potet ◆ 1 liten søtpotet ◆ 1/2 
squash ◆ 1 egg ◆ 1 tykk skive 
loff◆ 1 løk ◆ 1/3 bunt flatbla-
det persille ◆ 1 ts cumin ◆ 1 ts 
koriander ◆ 1 ts søt paprika-
pulver ◆ Nøytral olje til 
steking 

Til sausen:
1 boks kikerter ◆ 1 pakke spi-
nat ◆ 1 kyllingbuljong ◆ 2 dl 
vann ◆ 1/2 ts av gurkemeie, 

cumin, paprika- og 
korianderpulver

◆ Skrell squash, søtpotet og 
potet og riv dem grovt før 
du lar dem renne av. Kutt 
løk, brød og persille til pes-
tokonsistens i en blender. 
Bland kyllingkjøttdeigen 
med brødmiksen og et egg i 
en bolle. Legg de revne 
grønnsakene i et rent hånd-
kle og klem ut all fuktighet 
før du blander dem i røren 

sammen med krydderne. 
Form boller og stek i olje på 
høy varme til de har gyllen 
stekeskorpe. Legg i ildfast 
form og stek dem i 20-25 
minutter på 180 grader.
◆ Hell nå avrente kikerter 
i stekepannen sammen 
med 2 dl vann, buljong-
terning og krydder. Kok et 
par minutter. Skyll spinat-
blader, tilsett dem og kok 
under lokk til spinaten er 
myk. 

Superkjøttboller med kikerter

Alder: 44
Bosted: Oslo 
Blogg: monicacsango.blogg.no
Konsept: Lettlaget, men 
sofistikert mat
Favorittblogger:  
davidlebovitz.com
smittenkitchen.com
joythebaker.com
Har alltid på kjøkkenet: 
Champagne og knusktørr hvit-
vin, sjokoladetrukket lakris fra 
Johan Bulow, sitron, parmesan, 
ungarsk pølse, egg

 Monica Csango

Springbrett. Journalist og film-
regissør Monica Csango hadde lyst til å  
bevege seg over i matfaget. Springbrettet 
var bloggen, som raskt ga henne spalte-
plass, tv-opptredener og kokebokkontrakt. 

 For min del er det viktig å ha noen standarder for hva jeg slipper  
ut på nettet. Bloggen er et speilbilde av det du har å selge

Monica Csango matblogger
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