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I denne oppgaven skal patruljen vise at de kan gjennomføre et ernæringsriktig, 
trivelig og delikat middagsmåltid. Med ernæringsriktig mener vi at hovedretten skal 
inneholde 1/3 med grønnsaker, 1/3 med poteter, ris, pasta el. og 1/3 fisk.  

Patruljene får utdelt 3 hovedingredienser som skal benyttes i tre retter.  

Disse er som følger: 1. Forrett - egg (0,5 egg pr speider)  

2. Hovedrett – Makrell (1 fisk til 2 
speidere)  

3. Dessert – Jordbær (1-2 kurver jordbær pr patrulje)  

Patruljen skal selv planlegge rettene i middagsmåltidet og ta med seg det de trenger til 
NM. Det blir ikke utdelt noen andre ingredienser til patruljene i denne oppgaven.  

Ingredienser som skal benyttes til middagsmåltidet skal oppbevares på patruljeområdet fra 
ankomst. Har noen av speiderne allergi, må gruppen selv ta med alternativ mat til disse 
speiderne slik at alle i gruppen kan nyte et godt tre retters måltid.  

Rensing og filtrering av makrell gjøres på samme måte som ved rensing av ørret, som er vist 
lengre nede i oppgaven.  

Patruljen skal lage et godt måltid med tre retter, av de råvarene som dere får utdelt og av 
råvarer som patruljen har med selv. Det er viktig at patruljen vektlegger: planlegging av 
måltidet og rettene, hygiene, ernæring, ryddighet.  

Patruljen har 2,5 timer til disposisjon. Dette inkluderer opprydding og oppvask. Måltidet skal 
spises sammen, og tiden rundt «matbordet» skal vare i minst 20 min.  

Når patruljen er klar til å spise må dommerne tilkalles.  

Dommer er sjef om det er tvil om reglene. Hoveddommer sitter i sekretariatet. 
Dommerne skal ta bilde av hver rett som patruljen lager.  

Juks medfører null poeng på matoppgaven i sin helhet.  

Utstyr: Gass eller parafinbrenner max 450 gram, kun 3 brennere pr patrulje(av 
sikkerhetsmessige årsaker vil rødspritapparat ikke godkjennes). Fiskekniv og skjærebrett 
til rensing og filetering av fisk. Alt annet av kjøkkenutstyr og mat tilpasset rettene som skal 
tilberedes må patruljen selv ta ansvar for å ta med.  

Bedømming av oppgaven: Oppgaven blir bedømt av dommere som er tildelt patrulje 
og som befinner seg ved deres område. Når oppgaven er avsluttet skal poengskjema 
gjennomgås og signeres av dommerne og patruljefører/assistent.  

 



 

Matlagingsoppgave 
 
Tid patruljen har til disposisjon: 
To timer og 30 minutter.  

 
 
Utstyr:  
Gass eller parafinbrenner max 450 gram, kun 3 brennere pr patrulje(av sikkerhetsmessige 
årsaker vil rødspritapparat ikke godkjennes).  
Fiskekniv og skjærebrett til rensing og filetering av fisk.  
Alt annet av kjøkkenutstyr og mat tilpasset rettene som skal tilberedes må patruljen selv ta 
ansvar for å ta med.   
 

Bedømming av oppgaven:  
Oppgaven blir bedømt av dommere som er tildelt patrulje og som befinner seg ved deres 
område. Når oppgaven er avsluttet skal poengskjema gjennomgås og signeres av 
dommerne og patruljefører/assistent.  
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