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Aldri kjedelig 
frokost igjen 

Frokosten er noe som ofte blir tilsidelagt når 
man får hastverk om morningen. Mange 

prioriterer sminken, eller å sove noen ekstra 
10 minutter. Den tørre brødskiven med ost 
frister ikke, og humøret er på bånn frem til 
lunsj. Men den brødskiven kan faktisk bli byt-
tet ut med kreative gode frokoster som man 
kan lage kvelden før, og nytes neste morning. 

Foto og tekst | Sara Boquist  

Amerikanske pannekaker
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Smoothie bowl
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Bakte egg i 
avokado toppet 
med bacon
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Eggmuffins med 
chorizo og brokkoli

Focaccia med 
roastbiff og 
urtemajones
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Tema Smak 

 p a n n e k a k e r s m o o t h i e  b o w l

Tid  15 min 
Porsjoner  1 bowl

Smoothie bowl
1 dl blåbær
1 dl yoghurt 
naturell
½ dl melk 
½ stk banan
½ ts vaniljepulver
½ håndfull isbiter

Topping
½ stk kiwi 
½ stk banan
½ håndfull kokos

1. Ha blåbær, banan, vanljepulver, 
melk og yoghurt i en blender og 
kjør sammen til smoothien har fått 
en jevn konsistens. Ha i isbiter også 
om du bruker ferske blåbær så blir 
smoothien kald og god.

2. Hell smoothien over i to boller. 

3. Kutt opp kiwi og banan, eller den 
frukten du selv vil toppe med. Her 
har jeg også brukt litt kokosflak for 
god crunch.

4. Topp smoothien med kiwi, banan 
og kokosflak - eller den toppingen 
du selv vil. Server og spis med skje!

Tid  30 min 
Porsjoner  2

5 dl hvetemel
3 stk egg
50 g smør
3 dl lettmelk
1 ts bakepulver
1 ss sukker
1 ts salt
 blåbær
 bringebær

1. Smelt smøret og la det avkjøles 
litt før det blandes med melk og 
egg. Visp lett sammen. Bruk helst 
meierismør, det gir ekstra god smak 
på pannekakene.

2. Bland sammen hvetemel, sukker, 
salt og bakepulver. Hell i egg og 
melkeblandingen, rør til du har en 
klumpefri røre. La pannekakerøren 
svelle i 10–15 minutter. 

3. Stek pannekakene på middels 
varme. Når kakene har fått bobler på 
overflaten, kan du vende dem. Avkjøl 
pannekakene på rist og server med 
friske bær. 
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Tema Smak 

1. Start med å dele avokadoene i 
to og fjern steinen. Lag noen ruter 
og grav ut litt av kjøttet så egget får 
plass.

2. Legg avokadoene i en ildfast form. 
Pass på at de ligger stødig. Legg 
gjerne litt sammenrullet folie under. 
Knekk ett egg i hver avokadohalvdel. 
Strø på litt salt og pepper. Stek 
avokadoeggene på 180°c i 20 
minutter eller til eggehvitene er helt 
faste. Stek litt lenger om du ønsker 
fast eggeplomme.

3. Mens avokadoeggene er i ovnen 
steker du spekeskinke i en varm tørr 
panne til de blir spøstekt. Det går 
såklart an å bruke bacon istedenfor.

4. Server avokadoeggene med 
finhakket vårløk og biter av bacon.

Tid  30 min 
Porsjoner  2 avokadoer

A V O K A D O  M E D  E G G 
o g  b a c o n

E G G E M U F F I N S  m e d 
c h o r i z o p ø l s e 

1. Visp sammen bakepulveret og 
melken til det skummer.

2. Deretter visper du inn eggene, salt 
og pepper. 

3. Del brokkoli i små buketter 
og chorizo i små biter. Rasp 
parmesanosten og finhakk 
gressløken. Bland alt sammen.

4. Fyll 6 store muffinsformer med 
eggeblandingen. Ikke fyll helt opp til 
kanten.

5. Stek eggemuffinsene ved 175°c i 
20–30 minutter. De holder seg 3–4 
dager i kjøleskapet og kan fryses 
ned.

Tid  45 min 
Porsjoner  6 muffins

1 stk avokado
2 stk egg
4 skiver bacon
½ bunt vårløk
½ klype havsalt
½ klype pepper

5 store egg
2 ss melk
1 ½ ts bakepulver
½ ts salt
1 klype pepper
1 stk brokkoli
1 stk chorizopølse
50 g parmesan
1 bunt gressløk
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F O C A C C I A 
m e d  d r e s s i n g

Tid  20  min
Porsjoner  1

2 skiver foccacia
1 bunt ruccolasalat
1 skive roastbiff
1 stk tomat

Urtemajones
1 fedd hvitløk
1 ss sitronsaft 
 basilikumfrisk
½ ts salt og pepper 
1 pakke majones

1. Lag først urtemajones. Rens 
hvitløken og kjør den sammen med 
sitronsaft, basilikum, salt og pepper 
i en foodprosessor eller hakk dem 
grovt for hånd. Bland med majones
.
2. Smør litt urtemajones på de to 
skivene. Legg ruccula på den ene 
skiven, og legg på roastbiff, tomat 
og friske urter. Legg den andre 
brødskiven på toppen og blingsen 
er klar.

h o r n  m e d  o s t  o g  
s k i n k e 

Tema Smak 

Tid  60 min 
Porsjoner  8 horn

Gjærdeig
1 kg hvetemel
1 pose tørrgjær
2 ss sukker
1 ts salt
65 g margarin
2 ½ dl melk
3 dl vann
2 dl sesamfrø
1 egg til pensling 

Fyll
skinke og ost 

1. Ha alt det tørre i en bolle. Smelt 
margarin, ha i væske og varm det 
til 37 °C. Rør væsken godt inn i 
melblandingen i en kjøkkenmaskin. 
La deigen heve i 1 time, slå ned 
deigen og la den heve 1 time til.

2. Del deigen i tre. Kjevle ut runde 
pizzadeiger. Del dem i seks trekanter. 
Ha på skinkeskive og osteskive og 
rull hver trekant i sammen med den 
breieste delen først.

3. Legg hornene på et stekebrett 
med bakepapir. La dem etterheve i 
ca. 20 minutter 

4. Pensle med vispet egg og strø 
over sesamfrø. La dem steke på 
200°c i 15–20 minutter til de er gylne. 
Avkjøles på rist.
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BABY, IT´S COLD 

OUTSIDE... 
Da er våren her, og vinterkulda sitter 
fremdeles igjen i luften. Da er det 
greit å legge ifra seg de korte 
sommerkjolene og gå får en classic 
look. Fake pels, slengbukser og turtle 
neck er ypperlig for en kveld ute på 
byen. 

Antrekk – Zara 
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Topp – Zara 
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Snekkerbukse – Vintage 
Genser – Zara 
Sko – Adidas 
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Topp – Zara 
Bukse – Lindex
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Kjole – H&M
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Genser – Kamillegenseren
Skjørt – Primark 
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Jakke-Mango 
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Jakke- Zara 
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Å leve med 
et selvmord 

PORTRETT

Jeg så han dagen før han ikke var mer. Det siste jeg fikk se av han, var at 
han vinket til oss i det vi kjørte fra Hurdal rehabiliteringssenter.  Noe sa 
meg at det var siste gang jeg kom til å se den slitne mannen som ikke leg-
ner var pappaen min.  

Det er 21 år siden pappa 
døde. Hadde han fremdeles levd 
ville han ha vært bestefar til fire jenter og de hadde 
sikkert vært veldig glad i bestefar. Pappa som var 
yngst av tre brødre fortalte meg at han så inderlig
ønsket seg en datter, så det var naturlig at jeg ble 
en pappajente. Han var en 
leken, glad, oppfinnsom og aktiv far. Det skjed-
de alltid så mye rundt ham, og jeg elsket å være 
sammen med ham. At jeg kun skulle få være pappa-
jente til jeg ble 22 år hadde jeg ikke trodd.

5 MARS
Det var en søndags ettermiddag den 5 mars. Jeg 
var hos min svigermor og spiste den tradisjonelle 
søndagsmiddagen. Jeg tror det var typisk mars 
vær, kaldt og surt – men jeg er ikke sikker. De detal-
jene fra denne dagen husker jeg ikke.  

Det jeg husker, er at jeg satt i sofaen da det 

ringte på døren. Svigermor gikk for å åpne 

og jeg hørte en kvinnestemme spørre om 

jeg var tilstede. Jeg fikk en veldig vond fø-

lelse i magen, og gikk kjapt inn på badet før 

den besøkende kom inn i stua. Jeg stod der 

og ventet litt, måtte puste før jeg 

mannet meg opp og gikk ut. Det satt en 

dame i sofaen. Hun reiste seg, rakte ut 

hånden sin og sa at hun var prest og at hun 

hadde et dødsbudskap til meg. Jeg hørte at 

jeg sa: Pappa er død, er han ikke? Presten 

nikket. Ordene mine slo meg hardt i magen, 

og jeg klarte ikke å puste. Jeg sank ned i 

sofaen. Jeg hørte presten prate men jeg 

klarte ikke høre hva hun sa. Jeg husker at 

jeg begynte å gråte. 
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ANNE LISE DALENE (43)
Gift med: Einar Nilsen 
Mamma til: Sara (17) og Leah (4)
Bosted: Karlsrud i Oslo. 
Kjent fra: Bloggen ”Rett i panna”
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 Pappa var veldig glad i musikk og  
tok meg med på musikaler, konserter 
og ballettforestillinger fra jeg var liten. 
Ved flere anledninger dro han og jeg 
til Oslo rundt juletider for å se på Nøt-
teknekkeren og spise på McDonalds. 
Han var også glad i å reise, og vi reiste 
mye på tur, både i inn og utland. Han 
hadde en egen evne til å gjøre det 
lille ekstra som gjorde enhver tur litt 
magisk. Han likte å lære oss noe hele 
tiden. Vi kunne få i oppgave å lese oss 
opp på byer vi skulle besøk, slik at vi 
skulle få større glede av oppholdet.  
Han spilte musikk av Grieg i bilen når 
vi kjørte på Vestlandet for å gi oss 
innblikk i hva som kunne ha inspirert 
Grieg når han komponerte. 

SELVTILLITEN FORSVANT
Han kom lett i kontakt med men-
nesker og jeg opplevde han som en 
populær person som mange ønsket 
en bit av. Han var konfliktsky og ikke 
flink til å sette grenser for seg selv, 
og han klarte sjelden å si Nei til noen 
eller noe. Det var kanskje det som fikk 
det til å bikke over for ham den dagen 
i mars? Kanskje han følte at han ikke 
klarte å leve opp til de forventninge-
ne han trodde verden hadde til ham?

PROSESSEN GIKK FORT
Han ble merkbart syk i oktober – kun 
5 måneder før han døde. Mamma 
fortalte at pappa hadde angst, var 
deprimert og tegn til paranoia. Jeg 
synes dette var veldig rart, med tanke 
på at pappa nesten aldri hadde vært 
syk i hele sitt liv. At han hadde tegn 
til psykisk sykdom klarte jeg ikke å ta 
innover meg. Jeg bodde ikke 
hjemme, så jeg fikk ikke føle på 
kroppen hvordan pappa var. 

Det var en rar følelse å bare ville 
sove. Jeg hadde hørt at andre som 
hadde opplevd stor sorg eller sjokk 
ikke klarte å sove. Jeg klarte ikke la 
være å sove. Hele meg var lammet. 
Når jeg sov, sov jeg dypt og godt. 
Når jeg våknet ble jeg møtt av en 
sorg og et sjokk som tok pusten fra 
meg, og som fikk hjertet mitt til å 
pumpe av frykt. 

SÅ MANGE SATTE PRIS PÅ PAPPA
Begravelsen ble holdt i den største 
kirken i Grimstad hvor vi bodde. 
Det var over tusen mennesker som 
kom. Jeg husker at jeg tenkte at det 
var godt å se hvor mange mennes-
ker som hadde satt pris på pappa. 
Han likte å stå i sentrum og hadde 
blitt veldig glad for å se det store 
oppmøte. 

VAR SINT OG SKUFFET
Tiden etter begravelsen var både 
god og vond. Den var vond fordi jeg 
i tillegg til å føle på sorgen også 
begynte å kjenne på sinnet, 
skammen og på frykten. Jeg var sint 
fordi han tok livet sitt. Jeg var sint 
fordi han ikke skjønte at han hadde 
masse å leve for. Jeg var sint fordi 
vi som familie ikke var nok til at han 
ønsket å leve videre. Jeg synes han 
var egoistisk og feig. 

DEN SISTE JULEN
Den siste julen vi hadde sammen var 
ikke noe hyggelig. Pappa sov mye og 
var mye stille. Vi som pleide å ha mor-
somme middager som kunne vare i 
flere timer, og hvor pappa underholdt.  
Denne julen var han ikke pappa mer 
og jeg begynte å skjønne at noe var 
galt. Jeg dro tilbake til Oslo i 
romjulen, og synes det var godt å 
komme bort fordi stemningen hjem-
me var ukjent. Mamma fortalte ikke så 
mye om pappas tilstand, sikkert for å 
skåne meg. Men i januar fortalte 
mamma at pappa var blitt sykmeldt 
på grunn av angst og depresjon. 
Mamma fortalte at pappa slet med 
dårlig selvfølelse og hadde sagt til 
henne at han ikke skjønte hvordan vi 
kunne overleve med ham som far, for-
di han var en forferdelig mann. Dette 
var min pappa som hadde verdens 
beste selvtillit! Han som kunne alt, 
visste alt og gjorde alt. Jeg skjønte 
ikke hvem pappa var lengre. At han 
skulle dø fra oss av egen vilje klarer 
jeg ikke å forstå den dag i dag. 

VILLE BARE SOVE
Jeg dro umiddelbart hjem til mamma 
og mine brødre etter jeg fikk vite hva 
som hadde skjedd. Og dagene etterpå 
sov jeg mye. Jeg tror hvert fall at jeg 
sov – eller kanskje jeg bare gikk rundt 
i en døs.

KANSKJE HAN FØLTE AT HAN IKKE 
KLARTE Å LEVE OPP TIL DE  
FORVENTNINGENE HAN TRODDE 
VERDEN HADDE TIL HAN?

” ”
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Jeg var også skamfull fordi han tok 
livet sitt. Å ta livet sitt var noe som 
veldig psykisk syke gjorde, 
mennesker som ikke hadde noen 
eller noe i livet sitt, som ikke hadde 
livet sitt på stell. Ved at han tok livet 
sitt så fortalte han verden at han ikke 
hadde noe eller noen å leve for. Vi var 
ikke verdt noe, det livet han hadde 
Jeg følte frykt. Frykten for å ende 
opp som pappa. Frykten for at jeg, 
som ønsket å identifisere meg med 
pappa, skulle bli psykisk syk og ta 
livet mitt.

SLET MED Å SOVE
Jeg begynte også å slite med søv-
nen. Jeg som hadde sovet mye i 
tiden rett etter dødsfallet, fikk 
plutselig ikke sove. Jeg slet med 
mareritt. Jeg trodde jeg så pappa 
på forskjellige steder, og følte at han 
ikke var død allikevel.

følelsene som dukket opp uten å 
fortrenge det eller skamme meg 
over at de var der. Jeg begynte å 
lese meg opp på psykisk helse og 
lærte at selvmord skjer oftere enn 
bilulykker. Og jeg lærte meg å 
akseptere at min pappa, som i mine 
øyne var sterk og ufeilbarlig, kun var 
et menneske.

IKKE LA DET VÆRE TABU
Når en har mistet en til selvmord er 
det lett å stenge folk ut å bære på 
alt det vonde alene. Dette kan føre 
til at hele hendelsen blir verre og 
mer trist. Det er viktig å snakke om 
det og få hjelp.  Det er ikke flaut å 
snakke om...En du kjenner, kjenner 
nok noen som også har begått 
selvmord. Derfor er det viktig å være 
åpen om dette temaet.  Og ikke la 
det være like tabu som det var for 
kun få år siden

<< Kanskje han kom til å dukke opp plutselig brølende 
av latter over at han hadde lurt oss så godt>>

Kanskje han bare tullet med oss? 
Kanskje han kom til å dukke opp 
plutselig brølende av latter over at 
han hadde lurt oss så godt?Krop-
pen min begynte å 
reagere negativt på alt jeg hadde 
vært igjennom. Håret begynte å 
falle av, jeg fikk allergi og mage-
problemer. Jeg skjønte etter hvert 
at skulle jeg ikke ende opp som 
pappa måtte jeg ikke reagere som 
pappa. Så jeg begynte å prate om 
alle de vonde tingene jeg bar på. 

SNAKKET OM DET
Jeg pratet mye med flere, spesielt 
med mamma. Jeg pratet så mye 
om pappa og om dødsfallet at jeg 
begynte å gå lei av å prate om det. 
Jeg valgte å være åpen om hvordan 
han døde. Jeg lot meg selv kjenne 
etter når jeg ikke hadde det bra, og 
jeg tillot meg å ha alle de negative
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 TA VARE 
 PÅ DET
 GAMLE  

Kommoden var opprinnelig 
av treverk, og passet ikke inn i 
hvordan interiør vi ønsket. 
Derfor malte vi den i en 
skinnende hvitfarge som åpner 
rommet og skaper en moderne 
effekt. Ved å bruke lyse farger 
åpnes rommet automatisk, og 
ser større ut.

Mal det gamle
Nytt, igjen! 
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 DET LUNE REDET

Soverommet er der tennåringene 

tilbringer mest tid når de ikke er ute 

og har ”filmkveld”. Derfor er det viktig 

å skape et trygt, lunt rede. Puter er 

med på å gi en ekstra detalj i 

sengen og gir farge til rommet. Mye 

lys skaper en trygg, koselig 

atmosfære. Derfor kan man bruke 

konstraster for å gjøre rommet mer 

”spennede”. 
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Ta vare på gamle bilder av 
dine forfedre som du 
vanligvis hadde lagt i en 
pappeske på loftet. Hvis du 
ikke har noen, kan man få 
kjøpt dette for lav pris på 
loppemarkeder. Dette 
skaper et retro hjem som er 
litt utenfor ”boksen”. 

Har du lite å pynte i en 
vinduskarm eller et bord 
så er det ufattelig mye man 
kan få kjøpt billig på 
loppemarkeder eller finn.no 
for en billig penge . 



Hei, og takk for at du tok deg tid til å lese magasinet mitt. Jeg er en medier og
 kommunikasjonsstudent som brenner for produkter jeg lager. Blant annet dette. Det var en morsom og 
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           Sara Boquist 


