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123. BRUK AV POTETER I DAG

I 1950 sendte vi medarbeiderne våre en rekke spørsmål om bruken av poteter i eldre tid. De
svar som vi fikk, har gitt oss gode opplysninger om bruken av poteter på 1800-tallet og i
første halvpart av vårt hundreår. I de siste 25 år har vi alle kunne merke en viss endring i
potetbruken; nye tilberedningsmåter og produkter har vunnet innpass. For etnologien er det
derfor av interesse å få kunnskap om potetbruken i dag. Vi ville være meget takknemlig om
De kunne hjelpe oss med dette ved å svare på spørsmålene nedenfor. Deres svar og svarene
fra 1950 vil gi oss en god oversikt over potetbruken i de siste 100 til 150 år.
Det er sannsynlig at potetbruken i dag varierer md alder og yrkestilhørighet. Derfor er det
viktig at vi får opplysninger om dette.

1.

Bruker dere kokte poteter i Deres husholdning?

2.

Bruker De kokte poteter én eller flere ganger for dagen, og til hvilket måltid eventuelt
hvilke måltider blir de brukt?

3.

Bruker De potetene skrellet eller med skrellet på?

4.

Bruker De potetstappe (potetmos, potetpuré)? Hvor ofte har De gjort det de siste 30
dagene, og hvordan blir den brukt? Lager De potetstappa selv og hvordan gjør De i
tilfelle det, eller kjøper De potetstappa? Hva står det på pakkene med potetstappe?

5.

Bruker De poteter stekt i panne til noe måltid, og hvilket måltid er i tilfelle det?
Bruker De ovnsstekte (bakte) poteter til noe måltid, og hvilke måltider er i tilfelle det?

6.

Hvor mange ganger har De brukt stekte poteter de siste 30 dagene?

7.

Bruker De potetsalat i husholdningen? Hvordan lager De i tilfelle salat (oppskrift), til
hvilke måltider blir den brukt og hvordan blir den brukt? Hvor ofte har De i tilfelle
brukt potetsalat i de siste 30 dagene?

1

Bruker de ”franske poteter” (pommes frites, poteter som skrelles råd, skjæres i stenger

8.

eller staver og kokes i smult)? Hvor ofte har De i tilfelle brukte” franske poteter” i de
siste 30 dagene?
Lager De i tilfelle disse potetene selv, eller kjøper De ”halvfabrikata” som De gjør

9.

ferdig?

10.

Hvordan bruker De i tilfelle franske poteter?

11.

Har De i de siste 30 dagene spist franske poteter på restaurant, ved gatekjøkken eller
lignende, og hvor mange ganger har De i tilfelle gjort det?

12.

Brukes det chips eller potetgull (tynne, sprøstekte potetskiver) i Deres familie? Hvem
er det som bruker det, og hvordan blir det brukt?

13.

Lager De noe slags bakverk (ovnsbrød, flatbrød, lefse eller kaker) som det er poteter i?
Hva slags bakverk er i tilfelle det, og hvordan lager De det? Hvor ofte gjør De det, og
hvordan blir det brukt

-

I eldre tid (ti-årene før og etter 1900) ble det i store deler av landet brukt mye
potetkake (lompe) Lager De potetkake i dag og hvordan gjør De det (oppskrift). Hvor
mange ganger har De gjort det i de siste 30 dagene og hvor mange kaker (sånn
omtrent) har De stekt hver gang? Hvordan blir potetkaka i tilfelle brukt?

14.

Koker De grøt som det er poteter i? Hva kalles den, hvordan blir den i tilfelle laget
(oppskrift), hvor ofte har De gjort det de siste 30 dagene og hvordan ble grøten brukt?

15.

Bruker De andre retter som det er poteter i? Hva slags retter er det, hvordan lages de
(oppskrift) og hvordan blir de brukt?
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