
Energirik mat i pulken 
 

Loganbrød 
500 g sammalt hvete, grov 
300 g sammalt hvete, fin 
130 g soyamel 
130 g kokosmel 
100 g hakkede nøtter 
2 ts salt 
100 g hakkede og tørkede aprikoser  
eller rosiner 
300 g smør 
100 g honning 
5 dl melk 

 
De tørre ingrediensene blandes sammen. Honning, smør, sirup og melk varmes godt opp, og alt eltes 
godt sammen. Fylles i en smurt langpanne og steikes ca 1 time ved 180 grader. 200-300g loganbrød 
utgjør et helt måltid. Brødet skjæres ut mens det er varmt. 
(Oppskrift hentet fra ”Friluftsliv” av Mytting og Bischoff) 
 
 

Energikaka 
 
50 g cashewnøtter 
50 g hasselnøtter 
25 g solsikkekjerner 
½ dl linfrø 
100 g tørkede aprikoser 
250 g smør 
6 spiseskjeer lys sirup 
3 dl råsukker 
50 g rosiner 
2 dl dinkelflingor (=cornflakes) 
80 g mørk sjokolade 
 
Sett ovnen på 175 grader. Rist nøtter og 
solsikkefrø i en panne til de får litt farge. Hakk 
aprikosene i biter. Smelt smør, sirup og sukker i en 
kjele. Bland alle øvrige ingredienser, utenom 
sjokoladen, med det smeltede og bred dette ut på 
en panne med stekepapir. Stekes midt i ovnen i ca 
20 min. Smelt sjokoladen og smør utover kaken. 
Skjær kaken i 15 biter mens den er varm. 
(Hentet fra ”På en låga – kokebok fôr uteâtare” av 
Sundguist) 
 
 
 
 



Tørking av kjøtt og grønsaker 
 
Selv om vi satser hardt på dry-tech planlegger vi også med 5 middager ”litt utenom det vanlige”. Derfor 
har vi tørket kjøtt og grønsaker (sopp, gulrøtter, purre og løk) som vi blander i jegergryte, meksikansk 
gryte og pasta.  
 
Grønsakene ble finhakket og lagt i langpanna. Kjøttet skjært i små biter og stekt før det ble satt i ovnen 
som stod på ca 100 grader med ovnsdøren på gløtt. Varmluft er å foretrekke. Kjøttet tok lang tid, ca 7 
timer, mens grønsakene ca 2-3 timer. Når maten har fått en en krispi konsistens er det ferdig. 
 

 
 


