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MATGLAD: – Jeg lager aldri nok Samosa, sier Marian Egale. Hun

var en av de første Somalierne som bosatte seg på Møhlenpris
for snart 16 år siden.

SAMOSA: – Dette er en lett og næringsrik rett som ikke gjør deg

tung i magen, sier Marian Egale. For henne er samosa en matrett
som er spesielt knyttet til fastemåneden Ramadan.

MØLLER’E: Dragiza Divkovic kom til Norge fra Bosnia sammen

Matgleder
fra Møllaren

med mannen Petr og to barn. De har bodd på Møhlenpris siden
2001. 
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– Det er ikke maten
som er det viktigste,
men menneskene,
kulturen og historiene som ligger bak,
sier Kristi Guldberg
og Eli Lea.

MAT OG FOLK: – Dette er ikke bare en kokebok med oppskrifter. Det er snakk om å få frem personer, kultur og tradisjoner gjennom ekte m

Hovedingrediensene i Kristi og
Eli sin nye kokebok er tradisjoner og kulturer fra kjøkkenet til
beboerne på Møhlenpris.
Innimellom oppskriftene byr
boken «Mat og folk på Møhlenpris» nemlig på personlige
beretninger og de forskjellige
familienes egne mattradisjoner.

– Møhlenpris er et sammensatt og konsentrert flerkulturelt område som representerer
et mangfold av tradisjoner. Det
er disse beboernes matlaging
vi ønsker å samle i boken vår,
sier Kristi.

GODT SAMARBEID: Kristi

har tidligere jobbet som daglig

leder ved Frivillighetssentralen
på Møhlenpris.
Gjennom denne jobben ble
hun godt kjent med mange av
menneskene som bor i denne
bydelen.
– Frivillighetssentralen har
alltid vært et møtested for mennesker på tvers av generasjoner
og kulturer. Jeg hadde gleden av

å møte mange flotte mennesker
gjennom jobben min, sier hun.
Eli jobber til daglig som journalist, men var en av ildsjelene
som tok del i dette frivillighetsarbeidet. Det var der hun ble
kjent med Kristi.
– Vi har jobbet sammen før
og fant fort tonen. Vi har et veldig bra samarbeid, sier Eli.

