Wonderbag oppskrifter
Wonderbag er en isolert slowcooker bag som ikke bruker strøm, som gjør det mulig å la
maten koke videre etter at gryten er tatt av varmekilden.
Wonderbag hjelper deg med å spare tid, penger og energi uten at det går på bekostning
av kvaliteten på maten.
Slik fungerer den:
Ha maten i en gryte, tilsett nok vann til å dekke, kok opp og la det koke noen minutter
med lokket på slik at all maten er gjennomvarm. Ta gryten av kokeplaten/varmekilden
og plasser gryten med lokk i Wonderbagen, legg toppen av Wonderbagen oppå gryten
og knyt igjen. Du kan gjerne legge en klut eller håndkle i bagen hvis du er redd for å
søle. La gryten stå i Wonderbagen uten å åpne bagen helt til den anbefalte koketiden er
nådd, men du kan gjerne la gryta stå lenger hvis du for eksempel er på jobb eller gjør
andre ting. Maten kan stå i Wonderbag i opp til 12 timer (testet med 10 liter).

Wonderbagen lar mat som som har fått koke opp, bli ferdig kokt uten at du trenger å
tilføre mer energi.

Hvis du ikke er så heldig at du har en wonderbag, kan du eventuelt bruke en halmkasse
eller pakke gryta inn i en god dyne. Har du lyst på en Wonderbag, kan du kjøpe den i
nettbutikken ved å trykke på knappen nedenfor.

Koketider (husk at alle koketidene er anbefalinger på 
kortest anbefalt
koketid. Du kan
gjerne la gryten stå i mange flere timer uten problem).

Vi har laget en 
inspirasjonsgruppe på Facebook 
slik at vi alle kan dele erfaringer. Bli
medlem!

Gresskarsuppe  vegansk

Dette trenger du til 4 porsjoner:
800 g gresskarkjøtt (ferdig renset for skall og frø)
1 liten løk
1 ss revet, frisk ingefær
23 fedd hvitløk
1/2  1 rød chili
1 sitrongress, kan sløyfes
1 liter grønnsakskraft (alternativt hønsekraft)
2 dl kokosmelk/kokosfløte
Kokos eller olivenolje
Uraffinert havsalt (feks Celtic Sea Salt)
nykvernet pepper
Slik gjør du:
Rens gresskar og skjær gresskarkjøttet i terninger. Hakk løk, hvitløk og chili. Fjern de
ytterste harde bladene på sitrongresset og finsnitt resten.
Varm en god klunk olje i en mellomstor kasserolle eller gryte. Fres løken til den
begynner å bli myk uten at den får farge. Tilsett ingefær, chili, hvitløk og sitrongress.
Fres videre i et par minutter under omrøring. Ha i gresskar og søtpotet og fres videre i
ca et minutt, før du heller over kraft. Gi gryta et raskt oppkok og ta deretter gryta av

stekeplaten og plasser den i Wonderbag. La gryta stå i Wonderbag til grønnsakene er
helt møre, minst 40 minutter (men opptil 12 timer om du vil).
Kjør suppen glatt og jevn med en stavmikser eller i en hurtigmikser og tilsett
kokosmelken. Hvis du ønsker det kan du gi suppen et kort oppkok før servering. Smak
til med limesaft, salt og kvernet pepper.
Serveres med frisk koriander og godt brød.

Borsjtsj  russisk rødbetsuppe  vegansk

Dette trenger du til 4 porsjoner:
23 stk rødbeter (400500g)
1 stk stor potet
1 stk løk
1 hvitløksbåt
1/2 dl smør
1 liter grønnsakskraft (alternativt hønsekraft)
1 dl tomatpuré
1 ts uraffinert havsalt (feks Celtic Sea Salt)
1 ts pepper
Slik gjør du:
Finhakk løk og hvitløk. Skrell og skjær rødbeter og poteten i små biter.
Ta en kjele og tilsett smør, løk, rødbeter og potet. Stek i 45 minutter.
Tilsett kraft og tomatpuré. La suppen få et raskt oppkok med lokk, deretter plasserer du
gryta i Wonderbag. La gryta stå i Wonderbag til grønnsakene er helt møre, minst ca 40
minst (men opptil 12 timer om du vil). Mos innholdet i kjelen med en stavmikser eller
hurtigmikser. Smak til med salt og pepper. Server varm med rømme eller olivenolje.

Biff Burgund

Denne krever litt tid i gryta, så denne er perfekt å sette i Wonderbagen mens du er på
jobb.
Dette trenger du til 4 personer:
ca 2,5 kg storfekjøtt feks. høyrygg, bog eller annet grytekjøtt med bein.
ca 5 dl oksekraft (hvis du bruker kjøtt med bein slipper du å bruke ekstra kraft)
4 fedd hvitløk,
1 ss provenceurter
3 laurbærblad
4 ss økologisk tomatpurè
1 boks økologiske hermetiske tomater
200 gram bacon i biter
15 sjalottløk (eller 5 gul løk)
4 gulrøtter, i biter
1/2 sellerirot, i terninger
Litt sopp
12 dl økologisk rødvin feks Meinklang Burgenland
uraffinert havsalt og pepper.

Slik gjør du:
Skjær kjøttet i biter og brun det i en gryte, litt av gangen. Ha i pepper, laurbærblad,
hvitløk, urtekrydder, kraft, tomatpuré hermetiske tomater og vin. La kjøttblandingen
småkoke i 1015 minutter uten lokk.
I mellomtiden: stek bacon, sjalottløk, gulrot og selleri i smør. Ha grønnsakene og bacon
i gryten sammen med kjøttet, ta på lokket la gryta få et raskt oppkok til kjøttet er
gjennomvarmt, ca 15 minutter og plasser deretter gryta med lokk i wonderbaggen.
La gryta stå i wonderbaggen i minst 2 timer eller hele dagen (12 timer) til du kommer
hjem fra jobb. Smak til med salt, pepper og masse friske urter.
Serveres med hjemmelaget rotmos, blomkålmos eller ris og kanskje en biodynamisk
rødvin.
Hvis du har dårlig morgenen, kan du brune ingrediensene kvelden før, sette kjølig over
natten for deretter å gi gryta et oppkok på 1015 minutter før du drar på jobb. Da er
maten klar når du kommer hjem fra jobb.

Fårikål

Fårikål er Norges nasjonalrett, er ekstremt enkelt, men med Wonderbag blir det enda
enklere! Denne gryta kan du klargjøre kvelden i forveien, setter kjølig og deretter gir den
et raskt oppkok på morgenen.
Dette trenger du til 4 personer:
2 kg fårekjøtt
1 kålhode på ca 2 kg
5 ts hel pepper
23 ss uraffinert havsalt
6 dl vann
Slik gjør du:
Kutt kålhodene i biter. Legg kål og kjøtt lagvis og strø salt og pepper mellom langene.
Hell på vann og kok opp i ca 1015 minutter til det er gjennomvarmt. Sett hele gryta i
Wonderbag og la den stå i minst 6 timer gjerne opp til 12 timer.
Serveres med poteter og smør

Viltgryte med tyttebær og sopp

Dette trenger du til 4 personer:
1/2 kg rein eller elgskav
2 gule løk, grovhakket
2 ss smør
2300gr sopp, gjerne skogssopp eller champignon
2 dl fløte (helst økologisk)
ca 1 ts uraffinert havsalt
nykvernet pepper
ev. Noen einebær
noen never tyttebær
Slik gjør du:
Kjøttet skal være skivet i tynne flak. Bruk elg, rein, hjort eller annet vilt. Det er lettest
å skave opp kjøttet når det er semifrossent.
Brun smør i en gryte. Ha i kjøttet og brun det, hiv i løk og surr. Brun soppen litt.
Dryss på salt og pepper, og ha ev. i noen grovknuste einebær. Spe godt med fløte,
og la gryta få et rask oppkok, sett deretter gryta i Wonderbag. La gryta stå i
Wonderbag i minst 1 time, men gjerne hele dagen (12 timer) mens du er på jobb.
Smak til med salt og pepper.
Server kokt ris eller kokte poteter til. Tyttebær setter en ekstra spiss på retten.

Hønsefrikasse

Dette trenger du trenger du til 4 personer:
1 høne (kjøp helst økologisk)
1 ts uraffinert havsalt
noen pepperkorn
laurbærblad
3 gulrøtter
2 persillerot
1 purre
2 gule løk
Saus:
6 dl kraft
3 ss smør
1 beger kremfløte
12 ts johannesbrødkjernemel
Dill (du kan bruke karri eller eddik/søtt istedet.

Slik gjør du:
Del opp høna og ha i en kjele med vann til det dekker, ha i uraffinert salt, pepper og
laurbær og la det koke opp. Fjern skummet hvis du ønsker en klar kraft (dette har
ingenting med smaken å gjøre). La gryta småkoke til det er gjennomvarmt, ca 15
minutter.
Plasser hele gryta i Wonderbaggen og la den stå og småsyde i minst 2 timer, men
gjerne opp til 12 timer mens du gjør andre ting. Deretter tar du hele høna ut av gryta og
la den få kjøle seg ned litt.
Hell i oppdelt gulrot og persillerot i hønsekraften og la det småputre noen minutter før
du har i purre og løken. Kok grønnsakene til de såvidt er møre.
Mål opp ønsket mengde kraft i egen gryte og tilsett et beger kremfløte, og varm opp.
Deretter blander du ut 2 ts johannesbrødkjernemel og rister fort ut i litt vann som du
deretter blander med kraften og fløten. La det småkoke noen minutter til det tykner.
Krydre med litt uraffinert havsalt og litt oppkuttet dill.
Mens sausen tykner, drar du hønsekjøttet fra beina, og legg kjøttet tilbake i gryta med
grønnsaker og kraft.
Server med å øse opp hønsekjøtt og grønnsaker på en tallerken. Hell deretter den hvite
sausen over. Nyt!!

Chili con carne

Dette trenger du til 4 personer:
1 kg kjøttdeig
4 ss smør eller olivenolje
2 fedd hvitløk (gjerne mer)
2,5 dl rødvin (økologisk)
800g økologisk hermetiske tomater
3 ss tomat puree
2 chilier, finhakket eller 34 ts tørket chili (bruk gjerne mer hvis det skal sparke)
1 ts malt kumin
1 ts malt koriander
1 kanelstang
5 dl oksekraft
salt og pepper
800 g kidneybønner, skylt.
en neve grovhakkede korianderblader
limebåter
35 store avokado (som du moser til en enkel guacemole)
ekte rømme, helst økologisk.

Slik gjør du:
Smelt smøret i en stor gryte med lokk, stek løk og hvitløk til de er myke. Øk varmen og
tilsett kjøttdeig, brun mens du rører rundt.
Tilsett rødvin og kok i 23 minutter
Rør inn hermetiske tomater, tomatpuree, chilli, kumin, tørket koriander, kanel og
oksekraft. Kok opp og la det stå å putre i ca 15 minutter og tilsett deretter kidneybønner.
La gryta få et raskt oppkok og plasser hele gryta i wonderbaggen og la den står i
baggen i minst en time, men opp til 12 timer hvis du vil. Ta deretter ut gryta og tilsett
frisk koriander og ekstra krydder hvis nødvendig. Server med litt ris, guacamole, rømme
og en grønn salat.
Denne retten blir best jo lenger tid gryta får lov til å oppholde seg i wonderbaggen (opp
til 12 timer).

Perfekt Risgrøt i Wonderbag

Dette trenger du til 4 personer:
4 dl vann
2dl grøtris
1/2 ts uraffinert havsalt
1l økologisk helmelk
Slik gjør du:
Kok opp vann og tilsett ris og salt. La det koke på svak varme under omrøring til
vannet har kokt nesten helt inn (ca 10 min) Spe så med melken og kok opp under
omrøring. Ta gryten bort fra komfyren og sett på lokk. Plasser deretter gryten i
Wonderbag og la den stå i 3 timer eller opp til 8 timer. Bruk grytevotter når du tar ut
gryta.
Bland gjerne inn litt ekte rømme før servering.
Nyt med en klatt smør og kanel og litt rapadurasukker.

Tomatsuppe med kokt egg


Dette trenger du til 4 personer:
1 løk
2 fedd hvitløk
1 ss ekstra virgin olivenolje
1 ts tørket oregano
1 ts gurkemeie
1 ts salt
nykvernet pepper
2 bokser, á 4 dl, økologisk hermetiske tomater
Chilli saus (kan utelates)
vann
4 økologiske egg
Slik gjør du:
Grovhakk løk og hvitløken og ha det i en kasserole med olivenoljen, oregano,
gurkemeie, salt og pepper. La det surre på medium varme til løken blir blank. Ha i
bokstomatene. La gryta få et raskt oppkok og plasser gryta i Wonderbaggen. La gryta
kose seg i Wonderbaggen i mellom 112 timer, jo lenger tid jo bedre blir det. Smak til
med salt og pepper. Ha eventuelt i chillisaus.

Mix suppen med en stavmikser eller i en blender, og tilsett deretter litt vann til at den får
en passe konsistens. Gi raskt oppkok før servering hvis ønskelig.
Server med noen kokte egg, godt brød og økologisk smør.

Taco med Pulled Pork

Dette trenger du til 4 personer:
1,52 kg helt kjøttstykke av svin, gjerne med ben (nakke, skulder, kjake eller høyrygg)
det er viktig at det er en god del fett på.
Rub:
3 ts paprika
1 ts chillipulver/chipotle
½ ts cayennepepper
2 ts malt pepper
1 ts malt spisskummen
4 ss tørkede urter
2 ts uraffinert havsalt
3 ts uraffinert rapadura sukker (valgfritt)
2 gule løk
4 fedd hvitløk knust
1 dl eplecider edikk eller eplemost
2,5 dl kjøttkraft

Slik gjør du:
Når du lager pulled pork i wonderbag, kan du ikke ha svor på, så derfor må du fjerne
svoren først. Skjær deretter kjøttstykket i 58cm stor biter. Bland alle tørre
ingrediensene gni godt inn kjøttstykkene. Plasser i en stor gryte og brun kjøttet i smør.
Ta kjøttet ut av gryten mens du steker hakket løk og hvitløk, deretter tilsetter du
eplecider edikk og kjøttkraft sammen med kjøttbitene. Kok opp og la det småkoke i 20
minutter med lokk. Deretter plasserer du gryten i Wonderbaggen og lar den stå i minst
4 timer, eller opp til 12 timer, til kjøttet løsner fra benet.
Ta kjøttet ut av gryta og bruk deretter to gafler til å dra kjøttet fra hverandre.
Server med friske eller stekte grønnsaker, guacamole og gjerne en frisk salat. Denne
oppskriften på hjemmelaget salsa
er veldig god.

Oksehalesuppe

Dette trenger du:
1kg oksehale
2ss økologisk smør
1 ts uraffinert havsalt
1/2 ts nykvernet pepper
2 store løk
2 gulerøtter
2 ss hvetemel (kan sløyfes/erstattes med annen gjevning feks joh. brød kjernemel)
vann
Slik gjør du:
Del oksehalen gjennom leddene med en skarp kniv, vask og tørk med papirhåndkle. La
alt fettet sitte på halene og brun stykkene i en gryte.
Grovhakk løk og skjær gulerøtter i terninger, surr dem deretter i gryta sammen med
oksehalene. Tilsett salt og kvernet pepper, dryss med hvetemel (kan sløyfes/erstattes
men annet mel). Spe med vann til det dekker. Gi et oppkok til oksehalene er
gjennomvarme, ca 15 minutter og ta gryten av platen og plasser i Wonderbag. La gryta
stå i Wonderbag til kjøttet er mørt minst 23 timer, men gjerne hele dagen opp til 12
timer mens du gjør andre ting..

Ta gryta ut av Wonderbagen og ta kjøttet ut av gryten og rens oksehalebitene for kjøtt
og fett. Ta blandingen med kjøtt og fett tilbake i gryta og varm opp.
Server med kokte poteter eller mer dampede grønnsaker

Ratatatouille

Dette trenger du:
1 stor aubergine
2 løk
3 hvitløksfedd
1 boks hermetisk tomat
2 røde paprika
1 squash
1,5 dl olivenolje eller smør
1 ts uraffinert havsalt
litt pepper
Slik gjør du:
Skjær aubergine i 3 cm store terninger og brun i olivenolje eller smør og hell aubergine i
gryta. Stek deretter løk og hvitløk til løken er gyllen (pass på at hvitløken ikke blir brun)
og ha dette i gryten. Ha i boksen med tomater, paprika (i store biter), squash i 2 cm
tykke skiver og 1 ss uraffinert havsalt og litt nykvernet pepper. La deretter gryta få et
kort oppkok og plasser deretter gryta i Wonderbaggen og la den stå i en god time,
gjerne opp til 12 timer for at all aromaen skal komme ut og at retten blir så himmelsk du
kan tenke deg. Det er veldig viktig å ikke røre i gryta, for da vil aubergine og squash bli
til mos. Dette er årsaken til at Wonderbag er vidunderlig å ha når du vil ha ratatouille.

Kraftkoking

Kraft bør være basis til alle supper, sauser og gryteretter. Det gir mye smak i tillegg til at
du utnytter gode og verdifulle råvarer. Når du koker kraft kan du bruke deler av dyret
eller avkjær fra grønnsaker som ellers ville blitt kastet. Du kan lage kraft av alle kjøtt og
beinrester som du ikke får brukt til noe annet, også hode og hale.
Kraft skal ikke fosskoke, men syde på litt lavere temperatur over lengre tid. Derfor er
Wonderbag helt genialt til å lage kraft. Når du først lager kraft er det lurt å lage en god
del av gangen og fryse ned slik at du hele tiden har næringsrik kraft tilgjengelig i tilfelle
du skulle trenge det.
Bruk alt på hele dyret, og gjør det samme med grønnsakene. Bruk derfor stilk, blader,
røtter og skall fra grønnsakene som du ikke vet hva annet du skal bruke til. Det er lurt å
ha en en beholder i fryseren som du legger alt av grønnsaksskrell og avkapp slik at du
kan lage god kraft med jevne mellomrom.

Hønsekraft

Dette trenger du:
1 hel høne eller bein fra fjerkre
1 løk
1 liten bit sellerirot
1 gulrot
1 purre
23 laurbær
12 ts salt
litt hele pepperkorn
litt eddik
Slik gjør du:
Del høna opp i store biter og ha i gryta, ha i grønnsaker i store biter pluss krydder. Hell
på kaldt vann til det dekker og kok opp. Hvis du ønsker en klar kraft er det viktig at du
skummer av de første minuttene. La gryta småkoke til hønsekjøttet er gjennomvarmt, ca
15 minutter. Deretter plasserer du hele gryta i wonderbaggen og lar den stå i flere timer,
minst 3 timer men gjerne opp til 12 timer. Ønsker du er kraftigere kraft, kan denne med
fordel varmes opp igjen etter 1012 timer, og få nye 12 timer i baggen. Sil av og ha på
glass.
Fiskekraft

Dette trenger du:
2 kg fisk (hoder og bein)
1 løk
1 liten bit sellerirot
1 gulrot
1 purre
23 laurbær
12 ts salt
1 ts pepperkorn
Slik gjør du:
Ha alt i gryta og kok opp. Hvis du ønsker en klar kraft er det viktig at du skummer av de
første minuttene. La gryta småkoke noen få minutter. Deretter plasserer du hele gryta i
wonderbaggen og lar den stå maksimum 20 minutter (ellers blir det lim) Sil av og ha på
glass.

Storfekraft

Dette trenger du:
3 kg kraftbein (oksehale, slagside eller andre seige stykker)
1 løk
1 liten bit sellerirot
1 gulrot
1 purre
23 laurbær
1 ss salt
1 ss hele pepperkorn
litt eddik
Slik gjør du:
Legg kjøttstykkende i gryta, ha i grønnsaker i store biter pluss krydder. Hell på kaldt
vann til det dekker og kok opp. Hvis du ønsker en klar kraft er det viktig at du skummer
av de første minuttene. La gryta småkoke til kraftbeina er gjennomvarme, ca 15
minutter. Deretter plasserer du hele gryta i wonderbaggen og lar den stå i flere timer,
minst 3 timer men gjerne opp til 12 timer. Sil av og ha på glass. Noen liker å koke
kraften i flere døgn, da må du varme opp gryta hver 1012 time for deretter å plassere
gryta i wonderbaggen igjen.

Grønnsakskraft

Dette trenger du:
3 gulrøtter
1 gulløk
1 purre
1 sellerirot
1 persillerot
3 hvitløksfedd
½ bunt bladpersille
2 medium poteter
1 stripe kombu tang (ca 20 cm)
2 laurbærblad
1 ts pepperkorn
½ ts hel allehånde
½ ts uraffinert havsalt
Slik gjør du:
Vask grønnsakene med skall, del opp i store biter og hiv i gryta. Fyll på med kaldt vann
til det dekker og kok opp. La det småkoke i noen minutter til det er gjennomvarmt, ca 5
minutter, ta på lokk og plasser gryta i wonderbaggen. La gryta stå i wonderbaggen i
minst 23 timer men gjerne opp til 12 timer. Sil av og ha på glass. Brukes til alle
grønnsakssupper og gryteretter.

Yoghurt

Dette trenger du:
1 liter økologisk helmelk
1 dl økologisk fløte (for å få den ekstra god)
5 ss ferdig yoghurt
Slik gjør du:
For å redusere faren for å svi melken når du varmen den opp er det et lurt kjerringråd å
skylle gryten med iskaldt vann og heller ut før du har melken i gryten. Varm melk og
fløte, på svak varme, opp til ca 80grader. La deretter melkeblandingen kjøle seg ned til
like under 40grader før du har i 5 ss yoghurt eller yoghurtkultur.
Plasser hele gryten i Wonderbaggen og la stå i minst 6 timer eller over natten for å få
den ekstra tykk. Rør litt rundt i den ferdige yoghurten og kjøl ned. Server med nøtter,
frukt eller bær som en deilig dessert.
Ønsker du flere gode tips til sunne desserter kan du laste ned gratis ebok med
enkle, sunne og gode oppskrifter.

