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ERIK GULBRANDSEN

I KJØLESKAPET

er lidenskapelig opptatt av mat, og kommer hver uke
til å prate med aktuelle folk om hva de har i kjøleskapet sitt.

Trine Sandberg driver Norges
største matblogg og har nylig
utgitt kokebok.
– En kokebok på 280 sider uten
et eneste bilde av husets tempel. Kjøleskapet er sikkert meget
skuffet over denne dårlige
behandlingen.
– Jeg har vel egentlig ikke noe stort
behov for å vise det
frem.
– Og alle lesere
blir selvsagt veldig
skuffet når de
hører at Norges
mest populære
matblogger har
helt vanlige ting i
kjøleskapet.
– Jeg var på matstreiffestivalen, så
innholdet i kjøleskapet er litt annerledes
enn ellers. Nå har jeg
blant annet handlet gode oster og
en hjortestek. Den skal familien få
på en helt vanlig mandag. Da har
jeg nemlig hjemmedag, og har tid
til å lage noe som tar litt lengre tid.
Jeg kjøpte også noen beter og gulrøtter som skal inn sammen med
hjorten. Ellers er det ikke så mye
spennende i kjøleskapet. Heller
ikke noe Fjordland, selv om jeg har
hatt det ekstremt hektisk i det siste.
Kjøleskapet er et enkelt kombiskap,
mens jeg har et avlastningskjøleskap på vaskerommet som tar seg
av drikke og poteter.
– Du er opptatt av langtidsplanlegging.
– Ja, kjøleskapet blir fort for lite,
for jeg har en forkjærlighet for
ukesmenyer som jeg skriver om i
boken. Da blir det ofte store mengder mat som skal inn i kjøleskapet.
– Mange har nok samme problem, men ofte er det senneper fra 80-tallet, tacosauser fra
90-tallet og ti år gamle slanter

av en hamburgerdressing som
fyller opp plassen i de tusen kjøleskapshjem. Har du noen tips
til dem med overfylt, antikvarisk innhold i kjøleskapet.
– Det er jo lurt å gå gjennom det
og rydde litt. Det er ikke alt som
holder seg, kanskje bortsett fra enkelte vinflasker. Dem bør man ikke
nødvendigvis kaste med en gang. En
ting er når det går
ut på dato, men når
det skifter farge, er
det sikkert lurt å kaste det.
– Jeg får litt vondt
av mannen din Viggo, «som alltid er
den som tar oppvasken».
– Det er ikke så
mange som synes
synd på Viggo. Som
en venn av meg sa:
Når man først er
sammen med en forfatter, må kokebokforfatter være noe av det beste.
– Du gir ham vel oppvaskbørster i jul- og bursdagsgaver?
– Selvsagt! Jeg må passe på at han
til enhver tid har bra med utstyr.
– Jeg har en venninne som fikk
strykejern av sin mann og reisestrykejern av svigerforeldrene
til jul.
– Han gjør det ikke hele tiden! Jeg
er også veldig flink til å rydde opp
etter meg.
– Har du merket en endring
hos vennene dine, parallelt med
suksessen din? De tør ikke lenger invitere deg over på middag,
hvis de ikke har hjemmelaget
eltefri speltloff eller rustikke
terter med vaniljekrem til
dessert.
– Nei, faktisk blir jeg fortsatt
invitert, men det er noen det er lenge siden sist jeg ble invitert til. Kanskje fordi det er min tur til å
invitere?
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Vi har dører og vinduer til ditt hus!
Tlf: 67 18 69 00

E-mail: post@dorogvindu.no

ÅPNINGSTIDER!

Mandag - fredag:
08.30 - 16.30
Torsdag: 08.30 - 18.00
Lørdag: Stengt
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