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ALT TIL HJEMMET
s. 6-8

DRØMMEN OM OL
s. 34-35

GJENBRUKSJUL 
s. 10-12

HUMORKONGEN AV GRØNLAND
s. 4-5

BUTIKKOVERSIKT
Apotek 1 22 17 11 30
Bedi's 922 13 730
Beirut Kebab 22 17 16 92
Best Konditori 967 10 946
Bob's café og bar 907 36 104
Brilleland 22 17 29 75  
Coffeeheaven 46 26 12 48
Deli de Luca 22 05 00 10
Dubai Shop 48 35 48 35
Flirt Café & Lounge 45 81 41 91
Forex Bank 22 41 30 60

Fretex 22 17 05 47
Glitter and Glam  924 51 525
Golden Barber 96991 732
Grønland Tannlegesenter 22 05 05 00
Grønlands Torg Frukt & Grønt 22 17 04 92
Grønlands Torg Kjøtt 22 17 00 99
Home Q 479 31 111
JØNK 919 29 929
Karat Gull 22 17 01 11
Meny 22 05 26 50
Mobil Gadgets 405 99 796

Noe for enhver 97 43 67 49
Oslo Fashion 22 17 80 85
Posten 22 03 00 00
Saab Tekstil 22 17 09 40
Saray restaurant 21 94 22 22
Shawarma House 22 17 46 40
ShoeX 22 17 16 07
Sir Price 22 17 16 07
Specsavers 21 01 33 50
Vitus apotek 22 17 30 75

INNHOLD
Jula og vinteren er på vei og da er et det på tide med spennende og hyggelig julehandel på 

Grønlands Torg. Her finner du et rikt utvalg av gaver, klær, kjøkkenutstyr og møbler for å nevne  
noe. Ønsker du å følge trenden med å gi miljøvennlige gjenbruksgaver finner du også dette 

her i Smalgangen. Blir du sulten under handelen har vi masse fristende matsteder. Ikke minst 
kan vi anbefale å ta en tur innom en av våre mange matbutikker for å handle julemat. 

Her på Grønlands Torg kan du gjøre scoop og finne flotte gaver og spise 
deilig mat til fornuftige priser. Velkommen!
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Vi ble først kjent med han som stuntreporter i humorprogrammet Storbynatt med  
Harald Eia og Bård Tufte Johansen i 2010. Siden den gang har vi sett han på tv-skjermen  

både som komiker og skuespiller, og med satireprogrammet Svart Humor har han gjort 
Grønlands Torg til sitt andre hjem. Vi har tatt en kaffeprat med Yousef  Hadaoui.

Tekst: Gry Anette Meiner  Foto: Bård Gundersen

HUMORKONGEN 
AV GRØNLAND

Jeg starta tv-karrieren min her, 
akkurat her - sier han mens vi står 
midt i Smalgangen. 

Det er ingen tvil om at dette er 
hjemmebane for Yousef, og mens 
vi rusler ned mot Coffeeheaven 
er han på hilser ´n med stort sett 
alle som går forbi.

Han er oppvokst på Bøler, men blir 
ofte kalt Grønlands store sønn. 

«Jeg har et veldig godt forhold til 
Grønland og jeg har møtt så mye 

fine folk her opp igjennom. For 
meg er dette selve hjertet til Oslo, 
krydderboksen til Oslo sentrum. 
Det er alltid trivelig å henge her 
og det er alltid folk som vil pra-
te. Her er det selvironi og humor 
– skikkelig good vibes, og så syns 
de det er gøy å være på tv, ler han 
høyt.

Jeg husker at jeg som liten tok 
bussen ned hit sammen med 
mamma. Da skulle vi ha grønnsa-
ker og krydder for å lage marok-
kansk suppe, forteller han. 

«Om du er ute etter krydder og 
urter fra eget hjemland eller om 
du er drittlei av lutefisk og vil prø-
ve noe nytt – her finner du alt! En 
herlig smeltedigel av kulturer og 
folk.»

Svart humor
Svart Humor ble til som et resul-
tat av Yousefs fasinasjon for det 
norske språket og for norske ord 
og uttrykk. Det å snakke med folk, 
5 på gata, skjult kamera, teste 
tempen – en tidløs form for hu-
mor som aldri går ut på dato. 
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«Vi har jo et veldig morsomt 
språk, og det å kunne teste ut 
norske ord og uttrykk har vært 
utrolig gøy. Har du ikke fått det 
inn med morsmelken så kan det 
være veldig utfordrende til tider, 
ler han før han fortsetter.

Dette med å komme ut av skapet 
for eksempel - da svarer folk; hva 
gjør han inne i skapet? Du må rin-
ge en snekker, ikke sant.» 

Han koser seg mens han tar oss 
med på historier fra karrieren, og 
han forteller at det var hans ma-
rokkanske far som først ble test-
panel for humoren. 

Vi hadde et konsept som het Vil 
du bli Tusionær – som rett og slett 
var en kopi av Vil du bli millionær, 
bare at vi ikke hadde millioner 
å dele ut, smiler han. Sånne er-
kenorske ord og uttrykk som fat-
ter´n ikke skjønte noen ting av 
– jeg husker jeg tenkte at dette 
er humor, ler han mens han tar en 
slurk av kaffekoppen. 

«Kommunesammenslåing for eks- 
empel; hvor hardt kan du slå 
sammen to kommuner? Eller det-
te med å få en kald skulder og bli 
fryst ut på jobben. Vi fikk så man-
ge morsomme svar, og der var vi 
liksom i gang.»

Juletradisjoner
Vi går mot mørkere og kaldere ti-
der, vinter og høytidssesong står 
for tur, og Yousef gleder seg til jul. 

Hva er det beste med julen for 
deg?

«Ah - jul for meg er god mat og 
det å kunne slappe skikkelig av. 
Trenger ikke stresse, trenger ikke 
være noe sted, trenger ikke å rek-
ke noe. Det er ingenting som slår 
romjul – bare stå opp, se på tv, 

slappe av, vite at alt er stengt – 
det er deilig.»

Dette med jul og juletradisjoner 
endrer seg jo veldig etter hvert 
som du blir eldre. Som kid er det 
viktig med gaver og alt det der, 
mens nå prøver jeg å gjøre noe 
fornuftig ut av jula, sier han.

For Yousef har det også vært tra-
disjon med familie, mat og gaver 
– men de siste tre årene har han 
feiret jul alene.

«Det høres kanskje veldig trist 
ut, men det er det ikke. Jeg koser 
meg alene, og jeg er veldig god på 
å slappe av. Og så prøver jeg å bru-
ke tiden min på de som trenger 
det litt ekstra i jula. Ta en telefon 
til noen jeg vet er litt ensomme, 
eller bare stikke innom på en kaf-

fe. Vi lever så sykt kalenderstyrte 
liv og jeg tror det er viktig å ikke 
glemme hva jula faktisk handler 
om.» 

Han har bygget karrieren sin på å 
snakke med folk, og det er ingen 
tvil om at Yousef har mye omsorg 
for folkene rundt seg. 

«Jeg kjenner mange som gruer 
seg til jul. Gruer seg til vinter og 
gruer seg til mørketid. Vi er så 
sårbare, og det er ekstremt vik-
tig å sjekke med folka dine om de 
faktisk har det bra. Møte folk, si 
hei, gi hverandre en klem - det tror 
jeg betyr mye for mange.»

I år tror jeg jula kommer til å bety 
litt ekstra for folk, og jeg håper 
og tror at dette kan være en re-
minder om at det handler ikke 
om å kjøpe mest. Og om de kutter 
strømmen; jaja, da får vi bare sitte 
i ring og holde rundt hverandre da 
– ække det koselig da, avslutter 
han med et smil.

«For meg er dette selve hjertet til Oslo, 
krydderboksen til Oslo sentrum.»

SJEKK AT FOLKA DINE HAR 
DET BRA: Jeg kjenner mange 
som gruer seg til jul. Vi er så 
sårbare, og det er ekstremt 
viktig å sjekke med folka 
dine om de faktisk har det 
bra, sier Yousef Hadaoui.
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ABSOLUTT ALT TIL HJEMMET  

PÅ HOME Q
På syv hundre kvadratmeter har familiebedriften Home Q rundt ti tusen ulike varer til 

salgs. Kjøkkenutstyr, puter, møbler, tepper, klokker, bilder, leketøy, julesaker og mye mer. 
Det er lettere å ramse opp hva de ikke har. Butikken gir deg den gode basarfølelsen, og 

det er ikke tilfeldig. − Grønland er ikke Norge, sier daglig leder Fatih Yucesoy.

Tekst og foto: Tore Kristensen

Home Q er en ganske unik butikk. 
Du finner neppe et så stort fler-
kulturelt utvalg av varer noen an-
dre steder i Norge. Butikken har 
vært her i Smalgangen fra 2019. 
Fatih Yucesoy kommer opprinne-
lig fra Tyrkia. Han og familien drev 
grønnsaksbutikk noen år før ide-
en om Home Q ble realisert.

− Vi så at det manglet noe her i 
Norge. En stor butikk med ting for 
flere kulturer. Derfor er vi ikke det 
samme som Kitch´n eller Tilbords, 
forteller butikksjef Yucesoy. 

Du finner det ikke  
andre steder
Når man kommer inn i butikken 
hans er det som å komme inn i et 
annet land. 70 % av varene kom-
mer fra Tyrkia, resten kommer 

hovedsakelig fra Tyskland, Bel-
gia, Nederland og Frankrike.

− Vi har for eksempel en ting som 
heter maamoul, det er en ara-
bisk tradisjonell kjekstype. Skal 
du bake maamoul kan du kjøpe 
kjeksformen her. Den finner du 
ikke andre steder. Også selger vi 
tajine. Det er en ildfast form med 
spist lokk som marokkanere bru-
ker. Vi henter vår versjon fra Ned-
erland. Den er forbedret for å tåle 
induksjon, men vi har også den 
tradisjonelle typen som man bru-
ker på platetopp eller i steikeovn, 
forteller han.

Når man vandrer rundt i butikken 
finner man mange småting som 
tilhører flere kulturer. Det blir litt 
som basaren i Istanbul, men i mer 

ordnede former. Her kan man gjø-
re flere varp, for prisene ligner hel-
ler ikke de vi er vante med i Norge.

Må være litt annerledes
Vi sitter i en myk stor sofagruppe 
og snakker med Yucesoy. Rundt 
oss yrer det av kunder. På veggen 
henger klokker med motiver fra 
Mekka og fargerike bilder med 
afrikanske motiver. 

− Våre møbler finner du ikke på 
Skeidar eller Bohus. De må være 
litt annerledes, men vi har møbler 
både for norsk og utenlands kul-
tur. Utlendingene i Norge finner 
ikke møbler fra sine land. En ara-
bisk sofa der man sitter lavt på 
gulvet er en ting vi selger mye av.

− Hvordan er prisene hos dere?

FARGERIKT PÅ HOME Q: 
Butikkmedarbeider Hivet 
Kaleba fra Eritrea viser 
frem litt av teppeutvalget 
til Home Q.
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− Det er mye rimeligere her enn i 
andre norske butikker. Her beta-
ler du mellom 20 000 og 30 000 
kroner for en stor sofagruppe med 
3-seter, 2-seter og 1-seter. Det er 
solide møbler. Vi kan tilpasse når 
det gjelder sofa. Både størrelse, 
lengde, bredde og flere fargevalg. 
Når folk kommer for å kjøpe mø-
bler og senger, spør de om vi gir 
garanti. Selvfølgelig gjør vi det, 
norske lover og regler holder vi oss 
til og gir to års garanti og fem års 
reklamasjonsgaranti, sier Yucesoy.

En fiffig detalj er at alle sengene 
de selger har oppbevaringsrom 
under madrassen. Det er en smart 
løsning for små hus. 

− Vi prøver å holde prisen stabilt 
nede selv om transportkostna-

dene har økt veldig i det siste.

 Han forteller at de har kunder fra 
mange andre byer i Norge.

− Vi har flerkulturelle kunder som 
kommer fra hele verden, norske, 
arabiske, kurdiske, tyrkiske og 
afghanske for å nevne noen. Vi er 
også behjelpelige med transport 
slik at folk får varene de bestiller 
hjem.

Tepper som metervare
Butikken har en egen teppeav-
deling. Der selger de fargerike 
tepper i ulike størrelser. De sel-
ger også vegg til vegg tepper 
og tepper som metervare. Har 
du en lang korridor kan du få et 
teppe som tilsvarer lengden du 
ønsker.

− Vi selger mange tepper. De 
kommer fra Tyrkia, som er en av 
de største i markedet for å lage 
tepper. Produsenten våre lager 
tepper etter kundenes forskjelli-
ge smak. Vi henter inn etter fore-
spørsel fra kundene. Når vi bestil-
ler et vegg til vegg teppe, må vi ta 
5000 kvadratmeter, så det blir litt 
volum. Leveringstiden er 6-8 uker 
på tepper og sofagrupper. 

Folk liker bling bling
For Fatih Yucesoy og familien på 
Home Q er det høytid på butikken 
til jul og til den muslimske høyti-
den id.

− Da øker omsetningen noe vanvit-
tig. Du kan finne masse forskjellig 
gaver her, også er det billig! Vi 
prøver å holde øye med prisene i 

STORT UTVALG: Du finner en 40-50 forskjellige 
dørslag (siler) på Home Q. Det samme gjelder 
for ulike boller, ildfaste former, gryter og annet 
kjøkkenutstyr.

HØYTID: Jul og id er høytid også på Home Q. Da 
er det stor pågang av kunder fra alle verdens 
hjørner.

«Det at vi ligger her på Grønland er perfekt match»



Casual cool
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andre butikker. Vi selger et 170 cm 
høyt juletre. På Nille koster et lig-
nende tre rundt 2000 kroner, men 
vi selger vårt for 350 kroner. Vi vil 
konkurrere med IKEA på pris, sier 
han og legger til:

− Slike store bilder som vi har her 
selger vi for 350 kroner, det finner 
du ikke andre steder. Vi har man-
ge norske kunder som kommer 
bare for å handle bilder. Det er 
trykk med glitter på. Det finnes 
også uten glitter, men folk liker 
bling bling og glitter.

Du finner også butikken på Insta-
gram hvis du søker på homeqnor-
ge. Der kan du se vareutvalget og 
nyheter. Navnet Home Q kommer 
for øvrig fra engelske home equ-
ipment.

− Vi har over 10000 følgere på 
Instagram, men det har vi jobbet 
mye for å få til. I en sånn butikk 
kan man ikke bare jobbe åtte ti-
mer og gå hjem. Her er det jobb 
fra morgen til kveld, sier den blide 
butikksjefen og fortsetter:

− Det at vi ligger her på Grønland 
er perfekt match. Det er beste 
stedet for oss å være. 

Men språkutfordringer blir det med 
så mange flerkulturelle kunder.

− Vi sliter litt med det. Det hender 
at folk som kommer her og snak-
ker sitt eget språk. Det var en 

dame som snakket dari (lokal per-
sisk variant fra Afghanistan). Da 
må jeg finne en kunde som snak-
ker hennes språk, sier Yucesoy 
som selv snakker norsk, tyrkisk 
og litt engelsk. 

− Men det viktigste er å kunne 
snakke med kroppsspråk! Da blir 
det blir alltid enighet. 

DU FINNER DET PÅ HOME Q: Maamoul 
er en tradisjonell arabisk kjekstype. Skal 
du bake maamoul kan du kjøpe formen på 
Home Q. Den finner du neppe andre steder.

MED OG UTEN BLING: Du finner mange fargerike bilder med og 
uten glitter til en rimelig penge. 350 kroner må du ut med for et av 
bildene du ser her. 

På Home Q kan de tilpasse sofagruppene etter både størrelse, 
lengde, bredde og flere fargevalg. De gir to års garanti og fem 
års reklamasjonsgaranti.

METERVARE: Voksduker i mange varian-
ter og farger får du kjøpt som metervare 
på Home Q.
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Butikken har opparbeidet seg et ryk-
te om å være en gullgruve for folk 
som leter etter vintageklær av kjen-
te merker, men det meste de om-
setter er likevel vanlige klesmerker. 
Også må man ikke glemme at dette 
er Mummi-Grønland, men det skal vi 
komme tilbake til.

Flere ønsker seg brukt til jul
Den brasilianske butikksjefen Du-
cileia Laurindo ønsker alle som 
kommer på besøk velkommen 
med et stort smil, og et enda stør-
re engasjement for miljøsaken og 
sosialt arbeid. Overskuddet fra 
Fretex deles vært år ut til men-
nesker som trenger mat, klær, 
helsehjelp eller rehabilitering.

− Er det blitt mer vanlig å kjøpe 
brukte ting som gaver?

− Vi ser jo at flere og flere ønsker 
seg mer gjenbrukt til jul, og de gir 
gjenbrukt som julegaver. De sis-

te fire fem årene har vi hatt en 
økning på salget rundt juletider, 
sammenlignet med tidligere, for-
teller Ducileia eller Duci som de 
fleste kaller henne.

− Vi har laget egne pakkelapper 
til julegaver, der det står at du 
bidrar til å støtte en god sak, sier 
Duci og viser frem en lapp der det 
står at i fjor fikk 15 000 husstan-
der bistand før jul. Det ble delt ut 
21 000 julegaver og servert 2 500 
julemiddager gjennom Frelsesar-
meen. 

− Mange synes det er en fin måte 
å bidra på. Det er en meningsfull 
gave.

Samme som på  
Glassmagasinet
Duci forteller at forbruket i Norge 
er høyt. Det er forventet at vi skal 
bruke hele 124 milliarder kroner 
på julehandelen i år.

− Vi satser på å gjøre våre gjenb-
ruksbutikker mer presentable og 
inspirerende, slik at man får tips 
om ting man kan gi til jul. Du finner 
samme glass her som på Glass-
magasinet, sier hun og legger til:

− Det er kult med det unike, en gave 
som ingen andre har. Her finner du 
de mer spesielle tingene. Noe som 
gir mer en følelse enn en vanlig ting 
fra IKEA. Folk som handler her ser 
etter ting som vekker nostalgien, 
og det har mer mening å gi gaver 
som gir gode følelser.

Miljøfotavtrykket
Butikksjefen sier at folk har blitt 
mer opptatt av klimaavtrykket 
sitt, og at det har mye å si i forhold 
til valg av gjenbruk.

− Jeg leste en sak på Instagram fra 
Jenny Skavlan. Hun får dette med re-
gifting opp i lyset. Det er så mye fint 
som allerede er produsert og kan gis 

I Oslos kuleste Fretexbutikk på Grønlands Torg, finner du massevis av gjenbruksvarer 
med tredobbel mening bak. Ved å kjøpe brukt sparer du miljøet, du sparer penger og 

du støtter en god sak. Du støtter faktisk flere gode saker.

Tekst og foto: Tore Kristensen

GOD GJENBRUKS JUL 
FRA FRETEX

GJENBRUKT TIL JUL: − Vi ser jo at flere  
og flere ønsker seg mer gjenbrukt til 
jul. De siste fire fem årene har vi hatt en 
økning på salget rundt juletider, sammen-
lignet med tidligere, forteller butikksjef 
Ducileia Laurindo eller Duci som de  
fleste kaller henne.



MUMMI: Samlere av Mummikopper og servise kan by på skattene sine når Fretex kjører auksjon.
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et liv videre, sier Duci og legger til at 
det er viktig med sånne typer som 
Skavlan. Hun får det å gi bort brukte 
gaver til å bli mer akseptabelt.

− Vi merker også at i tiden vi le-
ver i er det viktig å tenke på hva 
vi trenger. Trenger vi egentlig å 
kjøpe nytt? Vi bør tenke mer på 
om det vi trenger kanskje finnes 
brukt for å redusere miljøfotav-
trykket vårt.

 En ny trend som Duci synes er 
utrolig gøy er at flere og flere kjø-
per gavekort på Fretex som de gir 
bort til jul. Kundene som er mest 
opptatt av miljøtrenden er de som 
er rundt 18-40 år. 

− Det er flest damer, men også 
mange gutter som tenker miljø. 
Men vi har mye dameklær i butik-
ken vår, herrene er i utgangspunk-
tet flinkere til å bruke ut klærne 
sine. Det er kjempebra, og det er 
mer miljøvennlig å gjøre det slik.

Nyheter hver dag
I butikken er det godt med folk 
innom når vi i magasinet er på be-
søk en fredags formiddag. Det er 
stort aldersspenn på de beøkende. 
Noen voksne gutter er på jakt et-
ter dongeribukser. Utenfor prøve-
rommet er det kø av voksne damer 
som vil prøve om det gjenbrukte 
plagget de har funnet passer. 

− Vi har noen unge og eldre som er 
innom flere ganger om dagen. De 
er spent på det nye som kommer. 
Vi putter inn nye varer flere ganger 

om dagen, da blir det hele tiden 
noe spennende nytt i butikken.

Hvis du ikke har tid til å besøke 
butikken kan du også handle gjen-
brukte varer via butikkens Insta-
gramside «fretexgronland». Der 
legges det ut flere varer for salg 
daglig.  

− Man dras i alle retninger av alle 
valgene man skal ta. Vi ønsker å 
gjøre det enkelt. Ved å gi denne 
tilgjengeligheten på nett øker vi 
sjansen for at folk gjenbruker. 

Den store julegavedagen
Duci trekker også frem at de 
hvert år arrangerer den store jule-
gavedagen. 

− Det er for å markere at du kan 
kjøpe brukt på Fretex. Da prøver vi 
å få fram aktuelle julegaver du kan 
gi. Vi får også inn en del nye varer. 
Det kan være ting som en TV eller 

en barbermaskin. Vi samler alt mu-
lig vi får inn over året, og gjør om en 
del av butikken der vi legger fram 
gaver som kan funke som julega-
ver, sier hun og fortsetter:

− Da kan man altså både velge 
brukte varer og nye. Det er veldig 
populært. Første gang vi hadde 
det var det lang kø utenfor. Det 
var stappet her. Amerikanske til-
stander. Jeg brukte 15 min fra en 
del av butikken til en annen. 

 I år den store julegavedagen i Fre-
texbutikken søndag 11. desember.  
Duci sier at de også mange sam-
arbeidspartnere som ønsker å ha 
dem med på ulike jule-eventer. 

− Vi har tidligere deltatt på jule-
markedet til Prinsens Hage i St-
orgata og i år er vi på SALT siste 
helga i november. På disse jule-
markedene er det mange som kjø-
per gaver fra oss.

GLASSMAGASINET: Det er ikke bare brukte klær i Fretexbutikken på Grønland. Du kan virkelig finne flotte glass og porselensgjenstan-
der til brøkdelen av prisen på Glassmagasinet.



Festfin

Dress Lindbergh 1999,-  |  Belte 199,-  |  Dress sko Vannucci 799,-  |  Hvit skjorte Bruun & Stengade 499,-  |  Sokker JBS 50,-  
Slips Bruun & Stengade 149,-  |  Blomstrete skjorte Bruun & Stengade 499,-  |  Mørk blå skjorte Desoto 799,-  |  Klokke Hilfiger 1379,-
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Etisk handel
− Frelsesarmeen har også et pro-
sjekt for etisk handel som heter 
Others. Der særlig kvinner som 
trenger arbeid i Kenya og Bangla-
desh lager håndlagede ting som vi 
selger videre. 

På butikken i Smalgangen jobber 
både vanlig ansatte og frivillige. 
Selv begynte Duci der som bu-
tikkmedarbeider mens hun stu-
derte administrasjon og ledelse 
på BI, men etter hvert syntes hun 
jobben var så artig at hun like godt 
ble butikksjef når muligheten 
dukket opp. 

− Vi har to faste frivillige som job-
ber her en til to dager i uka. De 
gjør det for å bidra til noe godt og 
for å være del av et fellesskap.

Hun mener at det er meningsfylt 
å kjøpe en gave, når du vet at det 
går til de som trenger støtte til jul, 
rusavhengige som trenger pleie, 
folk som trenger mat og klær. 

− 10 prosent av omsetningen går 
uavkortet til de som trenger det. 
Under korona hadde vi litt lavere 
tall, men normalt gir Fretex ca. 
30 millioner til slike formål. Når 
vi snakker med folk om Fretex og 
Frelsesarmeen blir folk så enga-

sjert når de får vite hva vi 
står for. Det er gøy å kun-
ne vise fram alt vi gjør. 

Mummi-Grønland
Fretexbutikken i Smal-
gangen er også kjent for 
sine auksjoner via Instagram. 
En av de store attraksjonene er 
Mummikopper og service med 
Mummimotiver. De har blitt hete 
samleobjekter. Duci forteller at 
rekorden deres er et salg av en 
Mummikopp for 4500 kroner. 
Fretex sentralt har en enda høye-
re rekord da de fikk inn 9300 kro-
ner for en enkelt Mummikopp. 

Fretexbutikken på Grønland er ikke 
bare et fyrtårn for gjenbruk og me-
ningsfulle gaver og gode formål. Nå 
har de også blitt et Miljøfyrtårn.

− Det har engasjert alle som job-
ber her, de vil bidra til miljøet. Det 
henger høyt og er krevende å bli 
Miljøfyrtårn. Blant annet gjør vi 
alle våre leverandører oppmerk-
somme på at alle produkter de 
tar inn i butikken skal være mil-
jøvennlige og miljømerket. Alt fra 
dopapir og vaskemidler som be-
nyttes i butikken skal være miljø-
merket, forteller Duci. 

I tillegg har de jobbet mye med 
kildesortering, kutte energibruk, 
minimalisere transport osv. med 
mål om å redusere CO2-utslipp 
knyttet til butikkdriften. Et annet 
aspekt ved å bli Miljøfyrtårn er at 
man også jobber for å få et bedre 
arbeidsmiljø internt og få ned sy-
kefraværet.

Butikksjef Ducileia Laurindo hå-
per at flere stikker innom Smal-
gangen for å kjøpe gjenbrukte 
gaver med mening i år. Åpnings-
tidene er 10 til 18 på hverdager og 
10 til 17 på lørdager.

− Vi er veldig stolte av jobben vi 
gjør både i forhold til mennesker, 
miljø og hjelpearbeidet. Det er 
veldig bra å jobbe her.

FAKTA OM FRETEX OG FRELSESARMEEN: 
➜	I 2021 delte de ut i underkant av 23 millioner kroner til sosialt arbeid. 
➜	Det ble spart 57 546 tonn CO2 gjennom gjenbruk i 2021. 
➜	Organisasjonen fikk 1 758 mennesker ut i jobb eller utdanning i 2021. 
➜	Helt siden Frelsesarmeen startet i London i 1865 og kom til Norge i 1888 har  
 samfunnsansvar stått sentralt. Frelsesarmeen kjennetegnes ved å stadig   
 avdekke nye behov for så å finne gode løsninger i godt samarbeid med lokale og  
 nasjonale krefter. Administrasjonsprosenten er 2,9. 
➜	30 millioner kroner gått fra bruktsalget i Fretex til sosialt arbeid. I pandemiåret  
 gikk salget ned, så i 2020 ble summen til sosialt arbeid 21 millioner kroner. 
➜	Frelsesarmeen bidrar til lavterskeltilbud, møteplasser, arbeidstrening,  
 helsehjelp og rehabilitering.  
➜	Others er frelsesarmeens konsept for etisk og rettferdig handel og har som  
 oppgave å skape arbeidsplasser for mennesker som befinner seg i en vanskelig  
 økonomisk situasjon. I 2021 har Others aktiv produksjon i Bangladesh og Kenya,  
 hvorav førstnevnte er vårt største produksjonsland som vi har arbeidet i siden  
 1997. I Bangladesh er det nå ca. 760 mennesker som helt eller delvis får sin  
 daglige inntekt gjennom Others-produksjonen. Others er et handelskonsept  
 der den viktigste verdien som skapes er nye muligheter for medmennesker i  
 andre deler av verden. Vi kaller det «Trade for Hope».

MENINGSFULLE GAVER: Når du kjøper 
julegaver hos oss går overskuddet til 
mennesker som trenger støtte og hjelp. 
I tillegg er gjenbrukte gaver bra for miljøet,  
sier butikksjef Ducileia Laurindo.
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En av de sterkeste trendene nå er farger. Det er lov å leke seg med ulike 
fargetoner og gjerne også blande ulike farger sammen. På HomeQ finner 

du et bredt utvalg av spisebord, stoler og alt du trenger til hjemmet.

Dekkefat glass 239,9
Middagstallerken 74,9

Spisestoler i velur 600,- per stk. Lysestake stor 300,-
Lysestake medium 300,-
Vinglass 30,-

Vannglass 6-pk 249,- 
Serviettringer 6-pk 119,9
Bordbrikke 30,-

Home Q ligger midt i Smalgangen på Grønlands Torg og er 
en innholdsrik butikk med et utvalg som imponerer. 

Her kan du finne alt av varer til hjemmet som dekketøy, 
kjøkkenutstyr, møbler, tepper og diverse pyntegjenstander. 

Ta deg en tur og opplev en bugnende butikk med flotte  
kvalitetsvarer til gode priser.

SESONGENS STOLER
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Blomstervase medium 99,9
Seng pris på forespørsel

Blank skål med lokk liten 174,9
Grå skå lmed stett 174,9
Blå skål 100

Oker skål 100
Smale vaser 59,9
Blomstervase stor 99,9

Te-skål med lokk 49,9
Tekanne 299,9
Tekopp 6pk 129,9 

Seng pris på forespørsel
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Fra kajakkpadling til Grønlandfest, denne sommeren har Olafiagangen 
hatt en rekke aktiviteter for store og små!   

I sommer ble nye klatrestativ og 
trampoliner installert i Olafiagan-
gen og utenfor Riverside har en 
ny kafé servert kaffe og vafler. 
FRIGO-boden har vært åpen hele 
sommeren med lån sykler, hjelmer, 
badminton- og hockeyutstyr. De 
har også arrangert gratis skate-
skole for barn med lån av utstyr. 

Gøy på vann 
Trebåtforeningen hadde gratis 
taxi ut til Oslofjorden, mens JOY 
og Akerselva Padleklubb har hatt 
båter med elmotor til utlån hver 
helg gjennom sommeren. Akersel-

va Padleklubb har hatt tilbudt gra-
tis utlån av kajakk og SUP-brett, 
samt organiserte kajakkturer.  

Nabolagsfest og Grønlandfest 
Med over tusen besøkende, ble 
det en real folkefest da Oslo Living 
Lab inviterte til gratis langbord og 
gatefest i Olafiagangen lørdag 4. 
juni. Arrangementet fikk midler fra 
vårens Folkebudsjett og var plan-
lagt og gjennomført av ungdom-
mer og lokale initiativtagere. 

–  Vi er veldig glade for å se så vel-
lykkede resultater fra utprøvin-
gen av digitalt folkebudsjett i 
Olafiagangen. Først får aktørene 
mobilisert befolkningen, og så får 
vi en gatefest! sier Vigdis Tvedt, 

enhetsleder i Bydel Gamle Oslo. 

Sammen med Smaken av Grøn-
land og Grønland Foreldre og Barn, 
inviterte bydelen til en uforglem-
melig feiring av nabolaget lørdag 
27. august med hoppeslott, kon-
serter, ansiktsmaling og boder. 

– Det er veldig viktig og interes-
sant å drive slike arrangementer i 
Olafiagangen for å øke aktivitete-
ne, og tilby noe viktig for barnefa-
milier på Grønland og Tøyen sier le-
der for Grønland foreldre og barn, 
Amira Zantouti. 

Vinneren av «Mitt Grønland» skri-
vekonkurranse for ungdom frem-
førte sin vinnertekst fremfor et 
grepet publikum.

Bydel Gamle Oslo takker for fint 
samarbeid i år!

SUKSESS MED AKTIVITETER  
I OLAFIAGANGEN FOR BARN  

OG UNGE I SOMMER 
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Hva skjer med en gate når vi tar i bruk deler av den på nye måter? 
Når bilene ikke lenger kan kjøre der, hva kan man bruke plassen til i stedet? 

Restauranter, barer og butikker fikk ta i bruk arealet utenfor hos seg, og det ble til 
fine uteserveringer og flotte grønnsaksterrasser.   

Kvartalet ved Grønland torg ble 
stengt for gjennomkjøring, og ta-
xiholdeplassen ble flyttet vest-
over i gata. Der taxiene sto, ble 
det bygd små skoger rundt de 
store lindetrærne som står her 
fra før. Denne lille skogen skal bli 
stående over vinteren. 

Innbyggerne på Grønland tok i 
bruk de nye sitteplassene, og 
de gamle benkene ble også mer 
brukt. Flere mennesker oppholdt 

seg lengre i gata, mange hunder 
fikk ny morgenrusletur, og lange 
sommerkvelder ble mange.

Mellom sitteplasser og grønn-
saker vokste trær og stauder i 
blomsterenger. På varme som-
merdager kan vi både se og føle 
varmeforskjellen på svart asfalt 
og grønt gress. Trær og planter 
senker temperaturen og øker 
luftfuktigheten – det blir lettere å 
puste og være. 

Nå har trærne, blomstene, tre-
stokkene og gresset blitt flyttet 
ut. Noe har allerede blitt brukt 
andre steder i Oslo, mens andre 
står på lager og venter på et nytt 
oppdrag. 

Hva er gata Grønland for deg?

Sitater fra spørre- 
undersøkelse om gata:
«Så mye mindre trafikk (naturlig 
nok), og så mye mer blide folk!»

«Jeg synes det er helt fantastisk. 
Jeg dro på ferie i begynnelsen av 
juli og da jeg kom tilbake var det 
helt fantastisk med blomster og 
trær og mye mindre biltrafikk.»

«Det er jo kjempefint med mere 
trær og det grønne. Kunne det 
ikke vært en gågate alt sammen 
egentlig?»

SOMMEREN 2022 BLE  
GATA GRØNLAND ÅPNET  

SOM BYLIVSGATE. 

Foto: Jan Khür

Foto: Jan Khür
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ÅRETS 
JULEGENSERE  
får du hos...
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Blir du sulten og frossen under julehandelen er Saray  
restaurant virkelig et sted å finne varmen. Familierestauranten  
i Grønlandreiret serverer tradisjonell tyrkisk mat som er verdt å dele.

Tekst: Tore Kristensen  Foto: Grønlands Torg

Saray er opprinnelig et persisk 
ord som betyr slott eller palass. 
Hovmester Firat Kaplan tar imot 
gjestene og storebroren Suley-
man er daglig leder. På kjøkkenet 
steiker og braser de to tyrkiske 
kokkene, og herlig matduft sprer 
seg i restauranten.

− Vi serverer kun ekte hjemme-
lagede tyrkiske spesialiteter. All 
maten du får her er helt lik den du 
får i Tyrkia. Vi bruker kun ferske 
råvarer, grønsaker, urter, kjøtt og 
kylling som er mildt krydret. Ma-
ten vår passer for alle, forteller 
Firat og legger til at de også har 
en egen barnemeny. 

Delefat med Saray spesial
Blant spesialitetene på restau-
ranten er Saray spesial. Det er en 

miks av forskjellige grillretter for 
to eller fire personer, som serves 
på et stort delefat.

− Vi har mange forskjellige typer 
gjester i alle aldersgrupper. Det er 
nesten alle etniske bakgrunner, tyr-
kere, somaliere, nordmenn, sven-
sker, pakistanere og andre som be-
søker oss. Vi har også mange faste 
kunder, noen kommer annen hver 
dag innom for å spise her på Saray, 
sier Firat og legger til at fredag og 
lørdag er de travleste dagene.

Kvalitet og god service
Alt kjøttet de serverer på Saray 
restaurant er halalslaktet, og det 
er et alkoholfritt serveringssted. 

− Vi tilbyr kvalitet, god smak og 
god service. Vi har lunsjmeny, 

supper og grillretter som vi server 
hele dagen fra klokken 10 til 23. Vi 
skal også begynne å servere en 
ny steakmeny nå. Da kan du nyte 
grillet indrefilet med forskjellige 
sauser: pepper-, champignon-, og 
fransk ostesaus. 

Etter måltidet må man ikke glem-
me å bestille seg restaurantens 
spesielle kaffe.

− Vi serverer tyrkisk kaffe som la-
ges i en spesiell tyrkisk kaffemas-
kin. Smaken er rund, men samtidig 
sterk. Den varmer, forteller Firat 
Kaplan.

Saray åpnet i 2016, og har eta-
blert seg som en skikkelig god 
og solid restaurant på fargerike 
Grønland. 

TYRKISK MAT  
SOM VARMER



TYRKISK MAT  
SOM VARMER



PINNEKJØTT 
Pinnekjøtt – eller lammeribbe- er den vanligste julematen på Vestlandet, og har tatt opp konkurransen som 
den mest populære julematen over hele landet. Den unike smaken kommer fra de gamle konserverings- 
metodene salting og tørking. Og du, skal du ha skikkelig saftig pinnekjøtt bruker du huskeregelen 30-3. Det 
vil si 30 timer utvanning og 3 timer damping. Dette er regelen som vil gi et saftig og godt resultat uansett.

Ingredienser: 6 porsjoner
2,4 kg pinnekjøtt, gjerne mer til et sultent lag! 
1,2 stk. vossakorv, ring à 500 g. 
Rotmos: 
1,5 kg kålrot 

Fremgangsmåte: 
• Beregn ca. 400 g pinnekjøtt per person. Vann ut 

pinnekjøttet i rikelig med vann i ca. 30 timer. La 
det stå i romtemperatur.

• Når pinnekjøttet vannes ut, får det tilbake sin na-
turlige væskebalanse og saltmengden reduseres. 
Utvanningstiden varierer litt etter hvor mye kjøttet 
er tørket, tykkelsen på kjøttstykkene og tempera-
turen på vannet. Lunket vann gir raskere utvanning. 
I butikken får du også kjøpt ferdig utvannet pinne-
kjøtt, beregn da ca. 600 gram pr. person.

• Legg en metallrist eller bjørkepinner uten bark i 
bunnen av en vid kjele. Fyll på vann så det står i 

høyde med risten. Legg pinnekjøttet over og sett 
på lokk. Kok opp, senk varmen og la pinnekjøttet 
småkoke/trekke ved 85-95 grader ca. 3 timer, 
eller til kjøttet løsner fra bena. Pass på så det ikke 
koker tørt, fyll eventuelt på med mer vann. Biter 
av vossakorv kan dampes sammen med pinne-
kjøttet de siste 15 minuttene. 

• Skrell kålrot, gulrot og potet. Del dem i grove 
biter og kok dem møre i lettsaltet vann. Hell av 
kokevannet og mos grønnsakene. 

• Ha i smør og fløte. Smak til med salt og pepper, og 
eventuelt litt revet muskat

Kilde: Denne oppskriften er hentet fra matprat.no. Der finner du mange gode tips. Foto: Matprat.no/Sara Johannessen

MAT-MEKKA
Du finner alt ganen, maven og hjertet kan be om i 

Smalgangen. Et enormt utvalg av krydder, grønnsaker, 
fersk sjømat og kjøtt rett fra slakteren. Vi har samlet et 

knippe oppskrifter fra Matprat.no som inspirasjon. 
Alle ingrediensene finner du på Grønlands Torg 

− Oslos Mat-Mekka.

2,4 stk. gulrot 
1,2 stk. potet 
3,6 ss smør 
1,2 dl kremfløte 

ca. 2,4 ts salt 
0,6 ts pepper
pinnekjøtt pinner
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Fremgangsmåte: 
• Plukk pinnekjøttet i mindre biter og legg 

dem til side. 
• Skrell hvitløk og ingefær og hakk det fint. 
• Fres det i en stekepanne med rapsolje. 
• Tilsett brunt sukker, ketsjap manis, eddik, 

hel chili og szechuanpepper. 
• Ha vann i pannen og kok til det begynner 

å tykne. 
• Kok ris som angitt på pakken, men bytt ut 

halvparten av vannet med kokosmelk. 
• Tilsett sukker og kok opp. 
• Ha pinnekjøttet i sausen og kok til det blir 

enda tykkere. 
• Ha i strimlet løk og vårløk helt på slutten 

og vend det inn. 
• Dryss over sesamfrø rett før servering.
• Blir sausen for tykk kan du bare spe den 

ut med vann.

PINNEKJØTT SZECHUAN MED KOKOSRIS 
Det salte og møre pinnekjøttet som blir kokt inn i en søt-sterk szechuansaus er utrolig godt! 
Sammen med kokosris blir det litt av en smaksbombe.

Ingredienser: 4 porsjoner
600 g renset og ferdigdampet pinnekjøtt 
Szechuansaus: 
4 båter hvitløk 
2 ss revet frisk ingefær 
2 ss rapsolje 
4 ss brunt sukker 
2 ss søt soyasaus (ketjap manis) 
1 ss riseddik 
2 stk. tørket hel chili 
1 ss ristet szechuanpepper 
3 dl vann 
Kokosris: 
2 dl jasminris 
ca. 2 dl kokosmelk 
2 dl vann 
2 ss sukker 
4 stk. vårløk 
1 stk. løk 
1 ss sesamfrø

Kilde: Denne oppskriften 
 er hentet fra matprat.no.  

Der finner du mange gode tips.

Foto: Matprat.no/ 
Sara Johannessen
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LAKS MED KOKOS OG LIME 
Kombinasjonen av laks, revet fersk kokos og gresk yoghurt med lime er så å si nesten uslåelig.  
Dette er rett og slett et kjempegodt og sunt middagsalternativ med mye god smak. Kombinasjonen av laks, 
revet fersk kokos og gresk yoghurt med lime er så å si nesten uslåelig. Dette er rett og slett et kjempegodt 
og sunt middagsalternativ med mye god smak.

Ingredienser: 4 porsjoner
600 g laksefilet 
1 ss sesamolje 
1 ts salt 
0,5 ts pepper 
50 g fersk kokos (fra kokosnøtt) 
Yoghurtdressing: 

Fremgangsmåte: 
• Bland yoghurt og finrevet limeskall i en liten bolle og sett bollen i kjøleskapet. 
• Del laksefilet i porsjonsstykker og legg dem på et bakepapirkledd stekebrett eller i en ildfast form. 

Pensle fisken med sesamolje og krydre med salt og pepper. 
• Fjern skallet på kokosnøtten og riv kokoskjøttet på et rivjern. Fordel revet kokos over fisken. 
• Sett formen inn i stekeovnen på 200 °C og stek i 8 minutter. 
• Kok ris etter anvisning på pakken. 
• Skrell nederste del av aspargesene og kok dem knapt møre i lettsaltet vann, 3-4 minutter  

(avhengig av tykkelse). 
• Skjær lime i båter og legg sammen med fisken

2 dl gresk yoghurt 
1 stk. finrevet skall av lime 
Tilbehør: 200 g langkornet middagsris med villris 
16 stk. grønn frisk asparges 
1 ts salt 
1 stk. lime

Kilde: Denne oppskriften er hentet fra matprat.no. Der finner du mange gode tips. Foto: Matprat.no/Mari Svenningsen
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Fremgangsmåte: 
• Skjær kyllingfiletene i strimler. 
• Bland kyllingstrimler, hvitløk, ingefær og chili med woksaus. Mariner i ca. 1/2 time. 
• Skjær rødløk i ringer, squash i skiver, paprika og brokkoli i biter. 
• Kok nudlene etter anvisningen på pakken. 
• Ta kjøttet ut av marinaden og fres kjøttet raskt (2-3 minutter) i olje på sterk varme i 

en panne. Ta ut kjøttet og fres grønnsakene. 
• Bland de stekte kyllingstrimlene og nudler forsiktig i til slutt. Tilsett marinaden og 

kok opp. Smak til med pepper og eventuelt salt.

Kilde: Denne oppskriften er  
hentet fra matprat.no.  

Der finner du mange gode tips.

Foto: Matprat.no/ 
Sara Johannessen

Ingredienser: 4 porsjoner
4 stk. kyllingfilet 
2 båter finhakket hvitløk 
2 ts finhakket frisk ingefær 
1 stk. finhakket rød chili 
1 pose ferdig woksaus 

1 stk. rødløk 
1 stk. grønn squash 
1 stk. rød paprika 
0,5 stk. brokkoli 
1 boks hermetisk babymais 

200 g fullkornsnudler 
2 ss rapsolje til steking 
1 ts nykvernet pepper

WOK MED KYLLING OG NUDLER 
Wok grønnsaker og kjøtt, og bland inn kokte nudler. Hell over en ferdig woksaus til slutt.  

Enkelt - smakfullt - magert!
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SKAU-KEBAB
En passelig mett mage gjør en god tur enda bedre.  
Denne kebaben smaker veldig godt og sørger for 
både god energi og smil om munnen hele veien. 
Dette er en enkel rett å lage. Tar kun 20 minutter. 
God tur!

Ingredienser: 2 porsjoner
200 g benfritt lammekjøtt i strimler 
1 ss margarin 
1 ts salt 
1 ts pepper 
1 ts malt spisskummen 
1 båt finhakket hvitløk 
0,5 stk. finhakket rød chili 
100 g kantarell eller annen sopp 
2 stk. vårløk i strimler 
2 stk. fullkorn pitabrød ca. 
3 ss yoghurt naturell

Fremgangsmåte: 
• 1Stek kjøttet i margarin med krydder, hvitløk og 

chili i middels varm panne i et par minutter. 
•  Tilsett kantareller og stek videre i cirka ett  

minutt. 
• Vend inn strimlet vårløk og server i pitabrød  

med yoghurt naturell.

OVNSBAKTE POTETER 
MED APPELSIN  
OG MANDLER  
 

Ovnsbakte poteter passer til stort sett alt. 
Baker du dem med appelsin, hvitløk og  
mandler får du både god smak, syrlighet 
og crunch. Server gjerne en god aioli eller 
hummus ved siden av, så har du noe å dyppe 
poetene i også.

Ingredienser: 4 porsjoner
800 g små potet 
1 stk. appelsin i båter 
10 båter hvitløk 
100 g grovhakkede mandler 
0,5 dl raps- eller olivenolje 
2 ts salt 
1 ts kvernet pepper

Fremgangsmåte: 
• Forvarm stekeovnen til 200 °C. 
•  Legg poteter i en romslig ildfast form 

sammen med appelsinbåter, hvitløk og 
grovhakkede mandler. Hell over olje, og bruk 
hendene til å blande alt godt. Krydre med 
salt og pepper. 

• Plasser formen midt i ovnen og stek i ca. 40 
minutter, eller til potetene er møre. Rør om 
et par ganger under stekingen, og klem  
gjerne litt appelsinsaft over. Pass på slik at 
du ikke brenner deg. Server potetene  
rykende varme rett fra formen. 

Kilde: Disse oppskriften er hentet fra matprat.no.  
Der finner du mange gode tips.

Foto: Matprat.no/ Mari Svenningsen

Foto: Matprat.no/ Aina C. Hole 
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TOMATSUPPE BAKT I OVN
Har du fått med deg Tiktok trenden «Baked tomato soup»? En superenkel og smaksrik tomatsuppe der 
grønnsakene bakes i ovn for å få frem den deilige smaken, før de kjøres sammen til en fyldig suppe.

Ingredienser: 4 porsjoner
1 stk. løk 
1 stk. rød paprika 
4 stk. tomat (gjerne ekstra modne) 
1 stk. hvitløk 
1 stk. rød chili 
1 pk cherrytomat (á 250 g) 
2 ss olivenolje 

Kilde: Disse oppskriften er hentet fra matprat.no.  
Der finner du mange gode tips.

Fremgangsmåte: 
• Rens løk og paprika, og kutt det grovt. Kutt også tomat i grove biter. 
• Del hvitløk og chili i to. Fjern gjerne noen av frøene fra chilien om du vil ha en mildere suppe. 
• Ha alle grønnsakene sammen med cherrytomater i en gryte med lokk som tåler å stå i stekeovnen. 
• Hell litt olje over grønnsakene. Ha frisk basilikum, timian og litt chiliflak i gryten. Juster gjerne mengden 

chili etter egen gane. 
• Sett gryten i ovn på 220 °C i ca. 20 minutter til tomatene og hvitløken er helt myke. 
• Klem ut hvitløken av skallet, spe med grønnsaksbuljong og kjør suppen jevn med en stavmikser.  

Spe eventuelt med litt mer buljong om du syns suppen føles tykk. 
• Ha i fløte og smak til med salt, pepper, og eventuelt litt sukker. 
• 8. Bryt skiver av grovt brød i mindre biter og legg dem på et bakepapirkledd stekebrett.  

Drypp over litt olje, og krydre med litt salt, eventuelt også litt frisk timian.  
Sett brettet i ovn og stek til krutongene er sprø, ca.10 minutter.

Foto: Matprat.no/ Therese Elstad

3 kvister frisk basilikum 
4 kvister frisk timian 
1 ts chiliflakes ca. 
6 dl grønnsakbuljong (utblandet) 
2 dl fløte 
ca. 2 ts sukker 

Krutonger: 
4 skiver grovt rugbrød 
1 ss olivenolje 
0,5 ts salt 
2 stilker frisk timian
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Han kan titulere seg som to ganger norgesmester, han har stått øverst på pallen i flere 
nasjonale og internasjonale turneringen og rangerer nå som den 23. beste bokseren i 

verden i sin klasse. Nå jobbes det målrettet mot OL i Paris 2023.
Vi har møtt Omar Shiha for en prat.

Tekst: Gry Anette Meiner Foto: Bård Gundersen

Vi trasker nedover Smalgangen, 
og selv om han ruver nesten to 
meter over bakken er det ingen 
tvil om at han har begge beina 
godt planta på jorda, men også en 
enorm dedikasjon til boksing. 

– Målet mitt nå er å ta medaljer i 
verdensmesterskap, og å kvalifi-
sere meg til OL.

Han er bosatt på Grønland. Han er 
opptatt av reising, mat, klær og 
mote – og det pulserende livet, 
det varierte mattilbudet og mik-
sen av kulturer på Grønland pas-
ser han godt.

– Det er alltid hyggelig å gå rundt 
her, folk kjenner meg igjen fra so-
siale medier og sier at de heier på 
meg – det er hyggelig.

Det krever mye å satse på topp-
nivå og det er en del ting man må 
ofre på veien. Som for eksempel 
tid med venner og verdens beste 
burger, ler han mens vi passerer 
hamburgerrestauranten Jønk i 
Smalgangen.

Omar er opprinnelig fra Egypt, og 
allerede som tenåring hevdet han 
seg i toppen både som egyptisk 
og arabisk mester. 

Jeg flyttet hit da jeg var 19 år - for 
å studere og for å følge drømmen 
min som bokser. I 2019 represen-
terte jeg Oslo Bokseklubb for 
første gang, og i 2020 tok jeg gull 
i mitt aller første norgesmester-
skap, forteller han stolt.

Han er en del av det norske bok-
seforbundet, han hevder seg i 
toppen på nasjonalt, skandinavisk 
og europeisk nivå, og han ranker 
altså som den 23. beste bokseren 
i verden i sin klasse akkurat nå.

– Drømmen er å løfte det norske 
flagget blant de aller beste på 

DRØMMEN OM OL 
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internasjonalt toppnivå, og sette 
Norge på kartet slik som Cecilia 
Brækhus har gjort for de kvinneli-
ge bokserne.

Vi tar turen opp til Oslo bokse-
klubb – klubben som er hans an-
dre hjem og det er her han bruker 
mesteparten av tiden når han ikke 
jobber. Han viser stolt frem klub-
ben sin mens han forteller om ut-
fordringene rundt satsingen og 
mangel på midler for å oppnå de 
målene han drømmer om.

Han er utdannet siviløkonom, 
men jobber nå deltid som kjøkke-
nassistent på Radisson Hotell. 
Selv om han trives godt i jobben 
skulle han gjerne hatt enda mer 
tid til trening.

– Boksemiljøet i Norge er fortsatt 
lite, og det er begrenset med støt-
te både fra klubben og forbundet. 
Det koster å drive med toppidrett 
– alt fra trening, kosthold og ut-
styr til treningsleirer og samlin-
ger i utlandet. Slik det er nå må jeg 
jobbe ved siden av treningen for å 
få det til å gå rundt.

OL i Paris i 2023 er det neste sto-
re målet - noe han jobber bein-
hardt for å realisere – men han 
trenger også eksterne midler og 
sponsorstøtte.

– Jeg håper at resultatene mine 
gir meg oppmerksomhet, og at 
det finnes en sponsor der ute 
som vil satse på meg.

Det er ingen tvil om at det koster 
å satse på toppnivå, og det er im-
ponerende å se hvor langt han har 
kommet. Omar er virkelig et godt 
forbilde for ungdom på Grønland 
og et levende bevis på at hardt ar-
beid fungerer.

OSLO BOKSEKLUBB: Omar Shiba bor på Grønland men Oslo bokseklubb er hans andre hjem.  
Det er her han bruker mesteparten av tiden når han ikke jobber.

TOK GULL: − I 2019 representerte jeg Oslo Bokseklubb for første gang, og i 2020 tok jeg 
gull i mitt aller første norgesmesterskap, forteller Omar Shiba stolt.
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Hausmanns bru – 130 år i år
Har du tatt turen langs Akerselva 
finner du dette overdådige ingeni-
ørstykket, utført av P. Schaaning, 
mellom Nybrua og Vaterlands bru. 
Det var Christiania kommunale 
Veivesen som betalte herligheten 
og den måtte være så solid at den 
kunne bære Veivesenets nyan-
skaffede dampveivals! 

Brua fikk navn etter general-
løytnant Fredrik Ferdinand 
Hausmann (1693-1757) som et-
ter en militær karriere og barn-
løst ekteskap etterlot sin formue 
som flere legater til Christianias 

fattigstiftelser. Han var sønn av 
Karen Toller, Christianias rikeste 
kvinne på den tiden. Han bygget 
også prakteiendommen Mangels-
gården i Storgaten, et anlegg som 
sener ble kalt Prinds Christian 
Augusts Minde. (Der hvor uteste-
det Prindsen Hage ligger i dag). En 
vei derfra til Akerselva ble oppkalt 
etter han og i forlengelsen kom 
Hausmanns bru.

Kilder: Wikipedia, SNL,  
«Blå skilt i Oslo», Selskabet  
for Oslo Byes Vel.

HAR DU SETT DE BLÅ SKILTENE?   
– HVA ER DET?

Tanken er ikke ny – det finnes mange eksempler på denne type skilting i byer med 
sans for sin egen historie. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den 
skjedde. Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en 
historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig.

Det settes ikke opp skilt over nålevende personer.

Oslo juni 2022/Karin Arnesen, nestleder, Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag: 

Brua ble utvidet til 
dobbelt bredde i 
1982, men pietetsfullt 
utført i tilsvarende stil 
som opprinnelig med 
originale detaljer i stø-
pejerns-konstruksjonen 
og det gamle rekkver-
ket ble beholdt, men 
pusset opp. Det er en 
perle blant Oslos bruer 
og vi anbefaler at du tar 
deg en tur og selv be-
siktiger den, men du må 
love både å gå over og 
følge gangveien under. 
Foto: Tore Kristensen
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30. juni 1892 var den 
store åpningsdagen. Et 
knippe flosshatt-kledte 
prominente herrer besik-
tiget broen – og den var 
det all grunn til å være 
stolt av. Rent teknisk var 
den meget solid utført i 
støpejern og med detal-
jerte dekorasjoner. Dette 
var perioden med byg-
ge-boom i Christiania og 
hvor byen, selv østkan-
ten, skulle forskjønnes. 

Og så var det folkets 
tur til å ta det avanserte 

byggverket i øyesyn. 
Her er både barhodede 

kvinner og menn med 
hatt, jenter med lange 

fletter og klatrende 
smågutter som lar seg 

imponere. I bakgrun-
nen til høyre ser man 

trehusene i det ganske 
beryktede området 

som ble kalt Fjerdingen

Utsikt fra Vaterlands 
bru nordover mot 
Hausmanns bru. 
Foto er tatt av Fritz 
Holland i juni 1936 og 
illustrer godt hvordan 
Akerselva ble brukt til 
båtplasser og hvordan 
småindustrien blom-
stret langs elva.
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Freia Twist
145 g.

Konfekt
Stort utvalg.

25,-25,- 79,-79,-
Konfekt
Stort utvalg.

79,-79,-
Freia
Store sjokoladeplater,
200 g.
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Happiness
Fine Konfekt. 400 g.
2 esker for 150,-

89,-89,-
Utstikksformer
Flere forskjellige.
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Kakebokser
Ass. størrelser.
Pris pr. stk.
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Pepperkaker
Berthas boks, 300 g. 

15,-15,-
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Blant alle industribedriftene som 
holdt til på Grønland var også Lin-
derud & Breiens kassefabrikk og 
høvleri med fine moderne elek-
triske maskiner. Her var det mildt 
sagt brannfarlig. Det blåste søn-
navind og gnisten fant litt tørr 
spon. Flammene tok tak i alt det 
tørre trematerialet og et lager av 
oljetønner før det for nordover 
mot Grønland og alle de lave tre-
husene ble antent. 

Ubeskrivelig larm
Mannskapet med hester og vog-
ner fra Grønland brannstasjon 
var først framme, men snart kom 
det forsterkninger fra alle de an-
dre brannstasjonene i byen. Folk 
strevde med å bære ut gjenstan-
der fra hus og forretninger, lesse 
det på kjerrer og komme seg bort. 
Det var en ubeskrivelig larm fra 
ilden og takstein og andre byg-
ningsrester smalt hele tiden i 
bakken. 

Morgenbladets reporter skrev 
en reportasje som sto i aftenavi-
sen samme kveld: «Hele kassafa-
brikken med lagre var hurtig full-
stendig omspendt av flammer, og 
hele husrekken mot Grønland var 
redningsløst fortapt. Beboerne 

gjorde like til siste stund fortvile-
de anstrengelser for å redde sitt 
bohav. Drakjærrer fulle av møbler, 
bekledningsgjenstander og varer 
av enhver art ble ustanselig kjørt 
bort. I et av husene forsøkte man 
å lempe et piano fra 2. etg ned på 
gaten, men forsøket mislyktes og 
pianoet knustes mot brostenene.

Honningkakene fløt
I Schønwetters bakeri søkte 
man å redde hele beholdningen 
av bakervarer, noe som visstnok 
bare delvis lyktes; midt mellom 
alle brannslangene på gaten fløt 
brød og honningkaker i store 
mengder. Heldigvis gikk det ingen 
menneskeliv tapt, men den før-
ste tiden var man vitne til mange 
uhyggelige scener hvor gråtende 
barn løp omkring fortvilet og rop-
te på sine foreldre. Fra bakgårde-
ne inne i kvartalet lød rett som det 
var mektige drønn av sammen-
styrtede vegger og tak. 

Mange mennesker som visstnok 
ellers sjelden ferdes i disse by-
delene bega seg til brannstedet. 
Blant de mest interessante til-
skuerne bemerket vi Edv. Munch 
som ivrig tok skisser av det male-
riske skuespill». 

I etterkant skulle brannsluknin-
gen evalueres. Det var nok av kri-
tiske røster og det kom til og med 
et forslag om automobilisering! 
Så to år etter ble det inngått kon-
trakt om kjøp av seks biler. Aften-
posten skrev – «Det ble gjennom-
ført en uttrykning som gikk så 
fort at fotografen virret rundt og 
knapt rakk å ta et bilde». Så noe 
godt kom det vel ut av det.

Vi foreslår at du besøker det fine 
lille brannmuseet i den gamle 
Brannstasjonsbygningen i  
Grønlandsleiret 32. (Samme sted 
som Kaffebrenneriet). 

Museet har åpent hver onsdag 
fra kl. 11.00 til 14.00 – og ungene 
vil sikkert gjerne bli med.

ILDEBRANN  PÅ GRØNLAND
Det var på formiddagen det skjedde, onsdagen den 17. september 1919.  

En gnist var nok.

Tekst: Karin Arnesen, nestleder i Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag

Edv. Munch var der og lagde skisser av 
brannen. Foto: Munchmuseet.

Brannen på Grønland 17/9 1919.  
Foto: Anders B. Wilse, Oslo Museum.

Etter brannen på Grønland, sett fra Bekkegata 21/9 1919.  
Foto: Anders B. Wilsen, Oslo Museum.
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GRÅBEINGÅRDENE  
– PÅ VONDT OG GODT

De har fått et til dels ufortjent dårlig rykte og kallenavnet  
Gråbein gjorde det ikke bedre. 

Oslo, juni 2022/Karin Arnesen, nestleder Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag.

Navnet kom fra byggmester Ole 
Olsens sønn, Ole Anton, som had-
de fått navnet «Gråbein-Olsen» 
visstnok fordi han bodde på Grå-
beinsletta ved Sagene kirke. Går-
dene ble bygget i perioden 1886 
til 1894 og tomtene ble utnyttet 
maksimalt. Bygninger i 4 etasjer 
i et lukket kvartal, gjerne med 
både en forgård og en bakgård og 

derved ble det frie gårdsrommet 
svært trangt. Leilighetene besto 
av 1 rom og kjøkken (noen få med 
2 rom og kjøkken), men med den 
minste størrelsen på leiligheter 
det var lov til å bygge. Det var 16-
20 leiligheter i hver oppgang. 

På slutten av 1800-tallet var det 
fin puss og stukkaturer som skulle 

pryde fasadene. Disse gårdene ble 
oppført i upusset murstein som 
var «vedlikeholdsfri», men kvali-
teten på mursteinen Olsen brukte 
var bedre enn vanlig og gårdene 
holdt en relativt solid standard et-
ter datidens mål. Likevel ble nok 
den sparsomme fasaden og bo-
tettheten den gang assosiert med 
sparsomhet og boligspekulasjon.

Dette er Gråbeingårdene i Jens Bjelkes gate (foran Hersleb skole, den hvite store 
bygningen øverst til høyre), Sarasgata (foran Botanisk hage, øverst til venstre), 
Siebkes gate (tverrgate midt i kvartalet) og Lakkegata som går til høyre ned mot 
Hersleb skole. Men det fantes tilsvarende gårder både i Tøyengata, Herslebs gate og 
Urtegata 36. Den sistnevnte fikk oppnavnet «Ulvehiet» etter Oskar Braathens roman 
med samme navn – og har også fått «Blått skilt». Foto: Wikipedia.
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Gråbeingården Jens Bjelkes 
gate 16. Her lekte ungene 
blant søppelkasser og ofte 
småindustri i bakgårde-
ne. De små utspringene 
er doene, himmeldo (eller 
himmeldriter som det mer 
folkelig ble kalt). 4-5 familier 
i hver oppgang delte do. 
Med jevne mellomrom kom 
pudrett-kjørerne, åpnet den 
lille døren på bakkeplan og 
spadde ut beboernes etter-
latenskaper. Foto: Anders B. 
Wilse. Oslo Byarkiv. 

Over tid forfalt mye av 
bygningsmassen, men i regi 

av kommunens selskap Oslo 
Byfornyelse ble eiendom-
mene renovert i perioden 

1980 til 1983, leiligheter slått 
sammen og en del bakgårder 

revet. I dag fremstår Gråbe-
ingårdene som attraktive bo-

ligeiendommer i sentrum av 
Oslo og en god blanding av 
unge og gamle mennesker. 

Det er dannet boliglag og 
fellesarealer er opparbeidet 

til rene private parker. 

Det finnes også en 1-roms 
leilighet bevart i Tøyen-
gata 38B som forvaltes 
av Oslo Museum og hvor 
det kan organiseres  
omvisning etter avtale.  
Foto: Oslo Museum. 
Kilder: Wikipedia. «Blå 
skilt i Oslo», Selskabet 
for Oslo Byes Vel
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KRYDDER FOR VINTERSESONGEN

Grønn te består av nyplukkede teblader, som først 
tørkes og deretter varmebehandles og ristes. Den 
er kjent for å inneholde mange antioksidanter, 
vitaminer og mineraler, og sies å kunne beskytte 
en mot noen av de sykdommene vi sliter mest med 
i dag, nemlig kreft og hjerte- og karsykdommer. 
Grønn te inneholder mindre koffein enn sort te.

Svart te er oksidert te som gjennomgår en lengre 
prosess med tørking. I denne prosessen får teen sin 
karakteristiske malt-lignende, fruktige, og i noen 
tilfeller røykfylte, smak. Svart te kan blant annet 
være med på å styrke konsentrasjonsevnen og 
immunforsvaret samt balansere hormonnivået hos 
kvinner.

Hvit te består av blader og knopper som får visne 
i naturlig sollys før de bearbeides lett for å hindre 
videre oksidering. Den milde behandlingen gjør at 
mange antioksidanter og bioaktive stoffer bevares 
i det ferdige produktet. Det høye innholdet av 
antioksidanter hjelper blant annet til å bekjempe 
mot virus og infeksjoner, samt forebygge kreft og 
hjerte- og karsykdommer.

Oolong te har tradisjonelt en mild smak og er kjent 
for å ha mange av de samme gode egenskapene 
som svart og grønn te. En av de mest kjente 
typene Oolong er jasmin. Jasminte er laget av 
Oolong-blader, som gjæres sammen med enten 
jasminblomster eller jasminolje. Det blir til en te 
som er søt og mild på smak og som lukter godt.

Ceylon te er te fra Sri Lanka og er tilgjengelig som 
grønn, hvit og sort te. Sort Ceylon te har en mild 
smak av sitrusfrukter, mens den grønne versjonen 
er full av antioksidanter og har en nøtteaktig 
smak. Hvit te er den mest sjeldne Ceylon teen og 
er preget av en søt smak, som er et resultat av å bli 
tørket i solen.

Puerh te er betegnelsen på en mørk te med 
kinesiske røtter. Til tross for den mørke fargen, 
bør ikke Pu-erh te forveksles med sort te. I Kina 
betegner man Pu-erh te som medisinsk te da den 

sies å kunne senke mengden kolesterol i blodet og 
forbedre fordøyelsessystemet.

Matcha te har blitt ekstremt populær og en 
japansk grønn te i pulverform. Det fine, grønne 
pulveret er laget av teblader, som dyrkes i 
skyggen og deretter plukkes, dampes, tørkes 
og pulveriseres. Forskning viser at matcha øker 
metabolismen, styrker forsvaret mot kreft, 
motvirker tidlig aldring og reduserer stressnivået. 

Rooibos er en spesiell tebusk som kun vokser 
i Sør-Afrika. Det er det eneste stedet som har 
akkurat den rette temperaturen, mengden regn 
og jord for at den 2 meter høye tebusken med 
de nålelignende bladene skal trives. Rooibos er 
tradisjonelt en søt og nøtteaktig te, men i dag 
finnes den i et hav av smaker.

Chai te består av sorte teblader som er blandet 
med forskjellige krydder som kanel, kardemomme, 
anis, ingefær og nellik. Teen stammer fra India og 
drikkes som regel med melk og sukker. 

Hibiscus te er en umiskjennelig blomsterte. Den 
har en veldig spesiell rød farge og en syrlig smak, 
som minner litt som tranebær. Den inneholder mye 
vitamin C, som sies å være bra for fordøyelsen og 
blodtrykket.

Gul te er en sjelden type te som øker i popularitet 
i vestlige land. Den produseres kun i Kina. Som 
navnet antyder den gul i fargen, både bladene og 
den ferdige teen. Den karakteristiske gule fargen 
kommer av en lengre oksidasjon av tebladene. 

Fruktte er tørket frukt og bær som skogsbær, 
eksotisk frukt, mango, fersken, blåbær, appelsin, 
sitron eller eple og inneholder ikke koffein. 

Urte te er som oftest laget av tørkede urter 
eller krydder og inneholder normalt ikke koffein. 
Urtete er ofte på planter, urter og krydder 
med helsebringende effekter som ingefær, 
peppermynte, nype, moringablad, lavendel, 
kamilleblomster, brennesle og fenikkel.

Og deres helsebringende egenskaper

Gurkemeie: For mange er gurkemeie billig-
versjonen av safran som brukes i lussekatter, 
karripulver og retter som skal ha den knallgule 
fargen som er karakteristisk både for safran 
og gurkemeie. De fleste har sett gurkemeie i 
krydderform, det ser nesten ut som karri, bare 
gulere. Men ikke alle vet hvordan fersk gurkemeie 
ser ut. Gurkemeie er nemlig en rot som likner på 
en liten ingefærrot, men med mye sterkere farge. 
Smaken minner litt om ingefær, men mildere og 
litt bitteraktig. Forskning har vist at planteoljen vi 
finner i gurkemeie har en betennelsesdempende 
effekt. Men enda mer betennelsesdempende er 
det gule pigmentet vi finner i gurkemeie. Dette 
pigmentet heter curcumin og er en kraftig anti  ok-
sidant.

Ingefær: Ingefær er en rot med opprinnelse i Asia 
som både kan brukes rå og tørket. Som rå brukes 
den ofte  i drikke, syltet til sushien eller som et 
litt frist innslag til matretten. Ingefærpulver 
passer til all slags hvitt kjøtt, sursøte sauser, 
og rødt kjøtt, fisk, all slags grønnsaker, pøler og 
farse. Det brukes også til bakst (kaker, brød) og 
desserter. Ingefær kan styrke tarmfloraen, dempe 
betennelser, lindre kvalme og migrene, bidra 
til et sunnere blodtrykk og bedre blodsukker-
regulering. 

Svart pepper: Pepper er et av de eldste kjente 
krydderene og antas å ha vært i bruk i Østen i 
omkring 4000 år. Krydderet kan egentlig brukes 
til det meste, som kjøtt, fisk, i gryter og supper, 
men vær litt forsiktig da det kan gjøre maten 
veldig sterk. Pepper brukes mot fordøyelses-
problemer som forstoppelse, sure oppstøt, 
oppkast, diaré og luft i magen. I tillegg brukes det 
mot forkjølelse, hoste og sår hals. 

Nellik: De fleste av oss kjenner først og fremst 
nellik som krydder til matlaging, både fra det 
indiske kjøkken og her hjemme fra nøkkelost 
og sursild.  Krydderet er også et ideellt tilskudd 
til desserter, fruktsalater, smoothies og 

indiske sauser. Nellik har kraftige antiseptiske, 
antivirale, betennelsesdempende og bedøvende 
egenskaper, noe som har gjort den svært nyttig i 
behandlingen av fordøyelses- og luftveisplager og 
et bredt spekter av sykdommer.

Kardemomme: Kardemomme er et urgammelt 
krydder, og omtales ofte som «dronningen av 
krydder», med sin varme og behagelige smak. 
Det er også et av verdens dyreste krydder, 
ettersom en veldig stor plante må dyrkes for å 
produsere noen små frø. Kardemomme er en 
viktig ingrediens i mange krydderblandinger, 
blant annet garam masala og karri. I asiatiske 
og arabiske land brukes krydderet også til å 
smaksette kaffe og te. 
nnen folkemedisinen har kardemomme blitt brukt 
mot blant annet fordøyelsesbesvær, betennelser 
og galle- og nyrestein.  

Kanel: India er storforbruker av kanel, der 
krydderet inngår i nesten enhver masala. Kanel 
brukes både til fisk og kjøtt, i desserter og 
til å krydre te og kaffe. Kanel har vært brukt 
innen folkemedisin og inneholder antioksi-
danter, kalsium, jern, vitamin C og vitamin K, og 
skal virke gunstig på blodtrykket og blodsukkeret, 
være bakteriehemmende og kolesterol-
dempende.

Stjerneanis: Stjerneanis har blitt brukt i Asia i 
årevis som en ingrediens for brise og gryteretter, 
spesielt med storfekjøtt, svinekjøtt, sjømat, vinter 
squash og bønner. I vestlige kulturer er krydderet 
tatt i bruk for matlaging og bakervarer, samt for 
smakstilsetning. Stjerneanis passer godt sammen 
med sitrus, løk, fjærfe, biff, kanel, muskat og 
ingefær og bør brukes i små mengder.
Stjerneanis inneholder eterisk olje, anetol, som gir 
både anis og stjerneanis deres lakrissmak (de to 
er imidlertid ikke relatert på noen måte). Smaken 
er frisk, muskuløs, floral og penetrerende. Kina og 
India bruker begge krydderet til medisinske formål 
– hovedsakelig for å behandle fordøyelses besvær. 

TEGUIDE
Sort, grønn og hvit te er alle laget av blader fra den samme 
planten. Planten heter Camelia Sinensis og kalles ofte tebusk 
i daglig tale. Forskjellen mellom de tre teene ligger i måten 
bladene blir behandlet etter at de er høstet.
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bladene blir behandlet etter at de er høstet.
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Aubergine er en grønnsak som behøver varmebehandling før den serveres. 
Fylt med en smakfull blanding av sopp og grønnsaker og toppet med syrlige 

granat eplekjerner er dette et festmåltid.

Slik gjør du:

Forvarm stekeovnen til 190 °C.

1. Del auberginer i to på langs og bruk en skarp 
kniv til å forsiktig rute opp innmaten uten at 
det går hull i skinnet.

2. Legg auberginehalvdelene på et stekebrett 
med snittflaten opp. Drypp over litt olivenolje 
og krydre med salt. Plasser brettet midt i 
ovnen og bak auberginene i 20 minutter, eller 
til de er helt myke og overflaten er gyllen. Ta 
brettet ut av ovnen og avkjøl.

3. Bruk en skje og grav ut det meste av innmaten 
i auberginene. Ikke ta for mye, da vil de ikke 
klare å holde fasongen.

4. Kok quinoa etter anvisning på pakken. 
Sett til side.

5. Finhakk løk, hvitløk og sopp. Del tomat i to 
og fjern den myke kjernen. Finkutt resten av 
tomaten.  Kutt innmaten av auberginen og 
squash i små terninger.

6. Varm olje i en stekepanne og fres grønnsakene 
til de begynner å få farge og det meste av 
væsken har fordampet. Bland inn quinoa. 
Smak til med hakket rosmarin, salt og kvernet 
pepper.

7. Fyll de tomme aubergineskallene med 
blandingen og legg dem tilbake på 
stekebrettet. Dryss over sesamfrø, rosmarin 
og olivenolje. Sett brettet i ovnen og stek i 10 
minutter, eller til auberginene har fått fin farge.

8. Dryss over granateplekjerner før servering 
og server med lime i båter. 

INGREDIENSER - 4 porsjoner 
 ▪ 4 stk. aubergine
 ▪ 2,5 dl quinoa
 ▪ 1 stk. rødløk
 ▪ 2 båter hvitløk
 ▪ 4 stk. frisk sjampinjong
 ▪ 1 stk. tomat
 ▪ 0,5 stk.grønn squash
 ▪ 2 ts hakket frisk 

rosmarin
 ▪ 1 ts salt
 ▪ 0,5 ts pepper

Til  gratinering:
 ▪ 3 ss sesamfrø
 ▪ 3 stilker frisk rosmarin
 ▪ 2 ss olivenolje
 ▪ 0,5 stk. granateple
 ▪ 1 stk. lime

Til servering:
0,5 stk. granateple
1 stk. lime

Slik gjør du:

1. Rør sammen kaffe, (eventuelt Marsala) og 2 
ss av sukkeret. Rør til sukkeret er oppløst. 
Sett det til avkjøling.

2. Ha i eggeplommen, mascarponen, 3 dl 
av kremfløten og resten av sukkeret i en 
kjøkkenmaskin og pisk til du får en tykk 
krem. 

3. Ha halvparten av kremen i en annen bolle og 
rør inn 1 ss av den avkjølte kaffeblandingen 
og bland det godt sammen.

4. Del fingerkjeksene i størrelse som passer 
glasset du bruker, og dypp halvparten 
av dem i kaffeblandingen og legg dem i 
bunnen av hvert sitt serveringsglass. Fordel 
mascarponekremen over. Gjenta dette til 
glasset er fullt. 

5. Sett glassene i kjøleskapet frem til 
servering. Pisk en luftig krem av resten av 
fløten og fordel den på toppen av hvert 
serveringsglass. Pynt med litt revet sjokolade 
eller, som her med tørket lime og mynteblader.

INGREDIENSER - 4 porsjoner 
 ▪ 2–3 dl varm 

espressokaffe 
eller annen sterk 
kaffe

 ▪ 3–4 ss Marsala 
eller en kaffelikør 

(kan sløyfes)
 ▪ 5 ss sukker
 ▪ 1 eggeplomme
 ▪ 175 g mascarpone
 ▪ 5 dl kremfløte
 ▪ 8–10 fingerkjeks

FYLT AUBERGINE med sopp og sesamfrø

TIRAMISU –En kjent klassiker!

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.
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Aubergine er en grønnsak som behøver varmebehandling før den serveres. 
Fylt med en smakfull blanding av sopp og grønnsaker og toppet med syrlige 

granat eplekjerner er dette et festmåltid.

Slik gjør du:

Forvarm stekeovnen til 190 °C.

1. Del auberginer i to på langs og bruk en skarp 
kniv til å forsiktig rute opp innmaten uten at 
det går hull i skinnet.

2. Legg auberginehalvdelene på et stekebrett 
med snittflaten opp. Drypp over litt olivenolje 
og krydre med salt. Plasser brettet midt i 
ovnen og bak auberginene i 20 minutter, eller 
til de er helt myke og overflaten er gyllen. Ta 
brettet ut av ovnen og avkjøl.

3. Bruk en skje og grav ut det meste av innmaten 
i auberginene. Ikke ta for mye, da vil de ikke 
klare å holde fasongen.

4. Kok quinoa etter anvisning på pakken. 
Sett til side.

5. Finhakk løk, hvitløk og sopp. Del tomat i to 
og fjern den myke kjernen. Finkutt resten av 
tomaten.  Kutt innmaten av auberginen og 
squash i små terninger.

6. Varm olje i en stekepanne og fres grønnsakene 
til de begynner å få farge og det meste av 
væsken har fordampet. Bland inn quinoa. 
Smak til med hakket rosmarin, salt og kvernet 
pepper.

7. Fyll de tomme aubergineskallene med 
blandingen og legg dem tilbake på 
stekebrettet. Dryss over sesamfrø, rosmarin 
og olivenolje. Sett brettet i ovnen og stek i 10 
minutter, eller til auberginene har fått fin farge.

8. Dryss over granateplekjerner før servering 
og server med lime i båter. 

INGREDIENSER - 4 porsjoner 
 ▪ 4 stk. aubergine
 ▪ 2,5 dl quinoa
 ▪ 1 stk. rødløk
 ▪ 2 båter hvitløk
 ▪ 4 stk. frisk sjampinjong
 ▪ 1 stk. tomat
 ▪ 0,5 stk.grønn squash
 ▪ 2 ts hakket frisk 

rosmarin
 ▪ 1 ts salt
 ▪ 0,5 ts pepper

Til  gratinering:
 ▪ 3 ss sesamfrø
 ▪ 3 stilker frisk rosmarin
 ▪ 2 ss olivenolje
 ▪ 0,5 stk. granateple
 ▪ 1 stk. lime

Til servering:
0,5 stk. granateple
1 stk. lime

Slik gjør du:

1. Rør sammen kaffe, (eventuelt Marsala) og 2 
ss av sukkeret. Rør til sukkeret er oppløst. 
Sett det til avkjøling.

2. Ha i eggeplommen, mascarponen, 3 dl 
av kremfløten og resten av sukkeret i en 
kjøkkenmaskin og pisk til du får en tykk 
krem. 

3. Ha halvparten av kremen i en annen bolle og 
rør inn 1 ss av den avkjølte kaffeblandingen 
og bland det godt sammen.

4. Del fingerkjeksene i størrelse som passer 
glasset du bruker, og dypp halvparten 
av dem i kaffeblandingen og legg dem i 
bunnen av hvert sitt serveringsglass. Fordel 
mascarponekremen over. Gjenta dette til 
glasset er fullt. 

5. Sett glassene i kjøleskapet frem til 
servering. Pisk en luftig krem av resten av 
fløten og fordel den på toppen av hvert 
serveringsglass. Pynt med litt revet sjokolade 
eller, som her med tørket lime og mynteblader.

INGREDIENSER - 4 porsjoner 
 ▪ 2–3 dl varm 

espressokaffe 
eller annen sterk 
kaffe

 ▪ 3–4 ss Marsala 
eller en kaffelikør 

(kan sløyfes)
 ▪ 5 ss sukker
 ▪ 1 eggeplomme
 ▪ 175 g mascarpone
 ▪ 5 dl kremfløte
 ▪ 8–10 fingerkjeks

FYLT AUBERGINE med sopp og sesamfrø

TIRAMISU –En kjent klassiker!

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.

Råvarene kan kjøpes hos Grønlands Torg Frukt & Grønt.
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SARAY RESTAURANT 
Det tyrkiske kjøkkenet er rangert som et av verdens 
tre beste kjøkken, og hos Saray kan du oppleve det 
tyrkiske kjøkkenet på sitt beste. Du får smake tra-
disjonelle retter som er laget av tyrkiske kokker. Vi 
ønsker å skape et familievennlig miljø som serverer 
sunne, gode måltider av ypperste kvalitet til Oslos 
beste priser. 

Hver gang du besøker Saray, vil de gjøre sitt beste 
for å servere deg Norges beste tyrkiske matretter. 
Ønsker du et tradisjonelt tyrkisk måltid, et fint sted 
å ta med en venn til eller en hyggelig matopplevelse 
for hele familien, er Saray absolutt verdt et besøk. 

Mandag–torsdag: 10–23
Fredag–lørdag: 10–24
Søndag: 11–23
(Kjøkkenet stenger kl. 21.30 alle dager.)

SPISESTEDER

BOB’S CAFE OG BAR
Velkommen til puben vår på Grønland når du er tørst 
og ønsker noe godt å drikke eller spise.

Bob’s Pub er en brun pub på Grønland. Puben har 
vært en del av lokalmiljøet i mange år og fikk som-
meren 2015 nye eiere. Bob’s er godt kjent blant lokal-
befolkningen og har sin sjarm. Stedet er kjent for å 
ha blide ansatte som stamgjestene elsker som sin 
egen familie, samt rimelige priser i forhold til Oslo 
sin standard. Så her kan man komme innom når man 
føler for det og ta ett glass med noe godt og nyte 
godt selskap fra sosiale gjester.

Hver tirsdag inviterer vi til bolletirsdag. Da serverer 
vi ferske bakevarer til våre gjester så lenge behold-
ningen holder.

Alle dager: 12–03:30

JØNK
Hos Jønk finner du et fristende utvalg av spennende 
burgere, milkshakes og fries, i skikkelig amerikansk 
stil.

På menyen står smash-burgere laget av nøye utvalg-
te råvarer med deilig tilbehør. Alle Jønk sine burge-
re serveres «double patty», stekt til perfeksjon, og 
med topping som passer enhver smak. Selvfølge-
lig finnes det både en rå vegetarvariant og en med 
kylling som allerede har rukket å bli en storfavoritt. 
Velkommen til en spennende smakseksplosjon hos 
Jønk!

Mandag–søndag: 10–00.00
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COFFEEHEAVEN
Coffeeheaven er en hyggelig og familievennlig café, 
med en egen lekekrok til de alle minste gjestene. 

Ta deg en kopp baristakaffe, te, fersk juice eller 
milkshake i en koselig atmosfære. Vi serverer også 
ulike bakevarer og har et godt utvalg av kalde og var-
me lunsjretter. Hvis du liker noe søtt til kaffen, så kan 
du velge mellom et bredt utvalg kaker og desserter. 
Hos Coffeeheaven er alle velkomne, perfekt for sto-
re og små. 

Mandag–fredag: 07–21
Lørdag: 09–20
Søndag: 10–20

BEST KONDITORI
Hos Best Konditori er disken fylt til randen av bake-
varer og fristende kaker fra alle verdenshjørner. Her 
finner du godsaker fra Europa og Midt-Østen. Du 
kan også bestille kaker til alle anledninger. 

Mandag–lørdag: 09–21.30
Søndag: 12–20

DELI DE LUCA
En butikk med fokus på raske måltidsløsninger. Deli 
de Luca har et bredt utvalg mat, drikke og kioskva-
rer. 

Mandag–lørdag: 11–20
Søndag: 12–18 

SHAWARMA HOUSE
En liten, enkel perle som er elsket av kunder fra hele 
Oslo. Her serveres tyrkisk mat fra hjerte til hjerte. 
Suksessen er gode, ferske råvarer. Hos Shawarma 
får du, som eneste sted i Oslo, hjemmelaget brød til 
din kebab. 

Shawarma har sjel, og her møter du blide ansatte 
som elsker jobben sin og kundene sine. 

Mandag-fredag: 10–01
Lørdag: 10–04
Søndag: 12–01

FLIRT CAFÉ
Velkommen til deg som har lyst på noe godt i glasset 
eller koppen! Flirt server øl, kaffe, mineralvann og 
kake her på Grønlands Torg.

Vi har storskjermer i lokalet og når det er mester-
skap som VM eller EM i fotball kan du se dine fa-
vorittlag spille hos oss. Hos Flirt vises også serie-
fotball fra Premier League, Champions League og 
Eliteserien. Du er velkommen til å se kampene hos 
oss – sammen med andre fotballentusiaster. For 
deg som ønsker å se sport på TV sammen med andre 
på pub – har vi tilbudet du er på jakt etter.

Velkommen til Flirt Café og Lounge!

Mandag–lørdag: 11–03
Søndag: 12–03

BEIRUT KEBAB
Velkommen til Beirut - en liten libanesisk godbit 
midt på Grønlands Torg. Den populære «sjappa» har 
laget enkle, gode og eksotiske retter i 20 år. Det er 
alltid fullt hus og kundene kommer fra hele byen. 
Hos Beirut er både kebab, pizza og falafel laget med 
god presisjon og gode råvarer. Et perfekt sted når 
du ønsker god mat i farta. 

Mandag–fredag: 10–01
Lørdag: 10–04
Søndag: 12–01



Grønlands Torg
I hjertet av Oslo får du en helt unik handleopplevelse. Et stort mangfold av ulike 

kulturer og tradisjoner i samspill som skaper en helt spesiell atmosfære.

Julens åpningstider 2022:
Alle butikker har åpent fra 

10  – 18 på hverdager 
og 10 – 16 på lørdager.

Julaften: 10 – 13
25. – 26. desember: Stengt

Nyttårsaften: 10 – 15




