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Lene mest spilt ute

● Lene Marlin ble mest
spilt av norske artister i
utlandet i 2004. Det viser
TONOs tall for framføringer av norsk musikk. TONOs
tall omfatter musikkspilling på radio, TV og film, i
tillegg til konserter. Marlin
topper 2004s liste for spilling utenfor Norge, slik
hun også har gjort de
senere årene. Den videre

INDISK MAT PÅ
NORSKE FAT
Niru Kumra
190 sider
199 kroner
Holm & Tangen Forlag
76 oppskrifter
2,61 kroner per oppskrift
Hurra! Ja, rett og slett hurra.
Dette er virkelig en perle og
en genistrek av en bok, som
dessuten har en pris som
hører hjemme i virkelighetens
verden. Det er ikke hver dag
man finner en gnistrende,
flott kokebok på norsk i stort
format for under 200 kroner.
Og den handler om det
som etter hvert er i ferd med
å bli nordmenns andre kjøkken. Indiske restauranter finnes snart på annethvert hjørne, og vi lar oss villig forføre
av liflige dufter og sterke
smaker. Vi er ikke lenger like
pinglete som før, og mesker
oss med mat som står maksimalt langt unna den tradisjonelle norske kosten. Det er
ikke mye ved det indiske
kjøkken som minner om vassgraut, fenalår og spekesild.
TIL BORDS I
BABETTES GJESTEBUD
Blixen, Mogstad, Solvold
160 sider, 385 kroner
Kom Forlag
22 oppskrifter
(pluss en
rekke tips,
ikke minst
om vin)
17,50 kroner per oppskrift
Vennligst overse at du her
betaler over 17 kroner for
hver av oppskriftene. Kokebokdelen er nemlig bare en
liten del av det hele. Karen
Blixens novelle «Babettes
gjestebud» er kjent for
mange, og kanskje flere kjenner den fantastiske filmen
som har samme navn og som
er basert på boka. Personlig
blir jeg tårevåt bare av å se
stillbildene fra denne perlen
av en film, gjengitt i denne
fine boka. Sverre Dag Mong-
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listen ser i
rekkefølge
slik ut: Jan
Garbarek,
Espen Lind,
Amund Bjørklund, Rolf
Løvland, Bugge Wesseltoft, Trond Bjerknæs, Bjørn
Eidsvåg, Johanna Klevmark
og Terje Rypdal. (©NTB)

Men det er ikke så lett å ta
med den indiske maten inn
på eget kjøkken. Vel får vi i
dag tak i ingredienser og
krydder, men er det mangelen på tandoori-ovn i heimen
som skremmer oss? Uansett,
med denne boka har du ikke
lenger noen unnskyldning.
Forfatteren er født i India,
men oppvokst i Fredrikstad.
Hun har arrangerte flere matkurs, og er så snill at hun deler
sine kunnskaper med oss
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mellom disse to permene.
(Og på www.masalamagic.com). Her lærer du
alt om ingredienser,
krydderblandinger,
utstyr (din egen
komfyr er god nok), drikke og
mat fra morgen til kveld. Hva
visste du om indisk frokost?
Er whisky noe å satse på før
middagen?
For å gjøre en allerede for
lang historie så kort som
mulig: Du bør rett og slett
skaffe deg denne boka, og
kline til med kongelig lammelår, poteter og brekkbønner, fylt ørret eller reker med
hvitløk.
PER A. BORGLUND

EN SMAK AV RØISHEIM
Lunde, Underdal, Grønli
142 sider
388 kroner
Skald Forlag
63 oppskrifter
6,15 kroner per oppskrift
Koselig! Man blir i godt
humør av å lese denne boka.
Røisheim er et hotell som
ligger i Bøverdalen, ved inngangen til Jotunheimen. Det
er slik norske overnattingssteder burde drives. Her er
det ikke mye biffsnadder og
posesuppe. For ikke å snakke om rødspette fra Findus.
Ingrid Hov Lunde er stedets kjøkkensjef, og sammen med gubben Haavard
Lunde presenterer de her 21
treretters menyer med vinforslag. Røisheim er forresten ikke snauere enn at de
har sitt eget vinmerke, en
italiener med egen etikett.
Herr og fru er selvsagt jevnstad er teolog og har skrevet
en doktoravhandling om forholdet mellom litterære fortellinger og menneskenes
erfaringer. Her får du i tillegg
til Blixens novelle, Mong-

lig i landet formet som en
støvel for å sjekke varene!
Maten? Velg og vrak.
Mozzarellasalat med sprøstekt spekeskinke minner
ikke mye om Den Norske
Turistforenings selvbetjeningshytter. Timianstekte
kamskjell med gulrotpure
og persillecouils bringer
ikke tankene til norsk fjellheim. Det gjør derimot gravet reinsdyr med skogsbærrømme.
Hatten av for nordmenn i
denne bransjen som tenker
annerledes og satser seriøst.
Vi trekker for høy pris på
oppskriftene.
PER A. BORGLUND

stads tolkning av den. Og på
toppen kommer Odd Ivar
Solvolds egne vrier på
menyen fra novellen, og som
vi kjenner så godt fra filmen.
PER A. BORGLUND

Otto tilbake på TV 2
● Otto Jespersen dukker
igjen opp på TV 2. Satirikeren og stand-upperen
har undertegnet en toårskontrakt med kanalen,
skriver informasjonsbladet Status 2. Ifølge bladet
er Jespersen allerede i
gang med å planlegge et
nytt humorprogram som
skal på lufta etter jul.
– Jeg vil ikke si så mye

om programmet
foreløpig,
men jeg
ser ikke bort fra at det
dreier seg om satire, sier
han. Programmet er i første omgang kun planlagt
for vårsesongen. (©NTB)

Ny

Jennifer
Lopez (35)
har gjort som
Madonna og spredd sin
karriere tynt utover,
men filmkarrieren har ikke
tatt av.

Lopez

Så takker hun da også den svenske
Hollywood-regissøren Lasse Hallström for at han fikk henne med i sin
nye film.
- Han kjempet virkelig for at jeg
skulle få rollen og satte foten ned. Det
er jeg veldig glad og takknemlig for,
sier Lopez om sin nye film, «An unfinished life».
J. Lo veksler lett mellom filmer og
plater og har i det siste også lånt navnet sitt til parfyme og klær. Men selv
om musikken går brukbart og en ny
plate kommer i februar, så har hun til
nå hatt langt mindre hell på lerretet.
Skandaleoppslagene om henne og
hennes tidligere kjæreste Ben Affleck
var overveldende i forhold til den
elendige kritikken «Gigli» fikk, fiaskofilmen de begge spilte i.
Men nå er en ny film klar og Lopez er

full av lovord når det gjelder regissøren, som hun beskriver som «imponerende dyktig til å fortelle en historie».
- Jeg elsket manuset og det var
storartet når vi møtte hverandre. Det
virket som om han syntes jeg var perfekt til rollen, av en eller annen grunn,
sier hun.
«An unfinished life» handler om en
mor som flytter inn hos sin svigerfar
for å klare å forsørge sin datter. Filmen
har Robert Redford og Morgan Freeman i andre store roller. Produksjonen
skulle egentlig hatt premiere i USA i
desember for å kunne ha en sjanse til å
konkurrere om Oscar-prisene i februar, men er nå flyttet til mars. (©NTB)

Lady in red: Jennifer Lopez er aktuell med ny plate
og ny film, der hun spiller mot størrelsene Robert
Redford og Morgan Freeman.
Foto: SCANPIX

Hotelltur til København fra 1190,*

★★★★

Radisson SAS Scandinavia Hotel

Beliggende 15 min.
gange fra Tivoli og
Rådhusplassen. 542
rom og suiter, alle
med bad, radio, TV,
tlf., minibar, buksepresse, hårtørrer og
24-t. room-service.
Flere restauranter,
casino, bar, sauna, swimming-pool,
solarium, massasje, mosjons-rom, squash og frisør. Konferanselokaler. Gode
parkeringsmuligheter. Københavns
Casino i første etasje.

Adr.: Amager Boulevard 70,
DK-2300 København.
www.radissonsas.com

pr. person

Unn deg et avbrekk fra julestria! København er det ideelle stedet for hygge og julegaveshopping. Velger du å reise etter jul
får du med deg romjulssalget. Muligheter for å gjøre en bra tax-free handel om bord har du uansett. Tilbudet inkluderer
båtreisen t/r Oslo–København i innvendig dobbeltlugar, 2 frokoster om bord og en overnatting i dobbeltværelse
med frokost på Radisson SAS Scandinavia Hotel. Priseksemplet gjelder avreise fra Oslo søndag–onsdag i perioden
14.12.–28.12.04. (Ingen avg. 24.12. og 25.12.) Pris torsdag–lørdag fra kr 1390,-. *Prisen inkl. et oljetillegg på kr. 30,- pr. voksen pr. vei.

Det er vi som seiler til København.
For mer informasjon se www.dfds.no eller ring 21 62 13 20.

