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Vennene arrangerte
minnekonsert

L E D E R | Rita Slåbakk

Det er kaldt!
Her jeg sitter nå er det godt og varmt, men ute … brr. Altså, jeg
liker IKKE kulde og snø. Sitte inne og fyre, det er hva vinteren
egentlig er til.
Godt jeg har annet å gjøre i hverdagen. Ville blitt kjedelig bare å sitte
inne. Jeg er veldig glad for den jobben jeg får lov å gjøre for Lungekreftforeningen. Dagene mine er opptatte fra tidlig morgen til sein
kveld. Det er viktig å delta! Akkurat nå jobbes det iherdig med å
arrangere et stormøte i Oslo i mars og selvfølgelig landsmøtet i april.
Programmene er nesten ferdig i skrivende stund og håper de er interessante for alle.
Stormøte i Oslo har vi aldri arrangert tidligere. Dette blir spennende, og jeg håper vi får deltakere fra hele landet. Vi har gode foredragsholdere, og det er mye god informasjon å hente her. Håper at
vi kan få dette til, så blir det kanskje mulig å utvide dette seinere.
Programmet for landsmøtet i april har vi jobbet med i lang tid allerede. Vi er nesten ikke ferdig med ett før vi er i gang med det neste.
Dette året skal vi ha møtet i Stavanger, og vi gleder oss til å reise
en tur til Vestlandet. Vi var her for å markere lungekreftdagen
i 2016 og knyttet gode kontakter med Kreftforeningen og sykehuset. Stavanger er en fin by, kanskje en av de fineste?

Lungekreftforeningen

Minnegaver
Lungekreftforeningen får ofte
minnegaver ved at avdøde eller
etterlatte ønsker at det skal gis
penger til arbeidet vår forening
driver.
Gavene Lungekreftforeningen
mottar, vil gå til å støtte forskning
på lungekreft.
Minnegavekonto: 1202.31.61298.
Merk innbetalingen med
avdødes navn.
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Tilbake til kulda og snøen. Jeg pleier å sammenlikne snø og røyking.
Ikke en fordel med noen av dem. Kan hende jeg må justere litt på
mitt utsagn, for når jeg røkte, visste jeg alltid hvor veske, lommebok,
nøkler og slikt var. De lå jo sammen med røykpakka. Nå går mye av
tida til å leite ;-)
Så til sist: Spar ryggen, ikke måk snø. Vent på den store gule!
Den kommer!

Musikkelskeren og konsertgjengeren
Gunnar Husøy gikk bort 28. november
etter kamp mot lungekreft. 19. januar
arrangerte musikere og venner minnekonsert til ære for Gunnar på Stopp
pressen i Oslo! Billettinntektene og
gaver gikk til Lungekreftforeningens
støtte til forskning mot lungekreft.
Hele 17
artister hadde
sluttet seg til
konserten,
som ble markedsført på
Facebook.
Det var et
fantastisk
tiltak, og
Lungekreftforeningen vil
benytte anledning til hjertelig å takke
Gunnars venner for ideen og engasjementet!

Bli medlem!
Bli med i Lungekreftforeningen
og støtt vårt arbeid for pasienter og nærstående. Det koster
kun 200 kr i året, og du får
blant annet medlemsblad
og kurstilbud.
lungekreftforeningen.no/
innmelding

Ha en fin vår dere!

Kontingent 2017
Kontingentgiroen skal nettopp være kommet i posten. Vi håper du blir
med oss i kampen mot lungekreft og for pasientene og de nærståendes
rettigheter også i 2017! Vi har på plass et nytt medlemsregister. Derfor
er medlemsnummeret ditt nå endret.
Vil du ha faktura på e-post i stedet for på papir? Da kan du sende oss
melding om det til: post@lungekreftforeningen.no

Takk for gaver
Ved John Kåre
Schjeldrupsens båre
Ved Toril Lids båre
Ved minnekonsert for
Gunnar Husøy

K
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Hemmelige medisinpriser
Det har vært vanlig praksis i mange tiår at priser på legemidler har vært offentlig. Men etter 2015 ble dette endret,
og prisen på legemidler som er kjøpt gjennom anbud, er
nå hemmelig. To leger ved Universitetet i Bergen har
problematisert dette i en kronikk på NRK Ytring 27.1.
TEKST KJELL ARNESTAD

Kristine Husøy Onarheim og Eirik
Tranvåg mener innkjøp av kreftmedisiner ikke kan behandles på
samme måten som anskaffelser av
kontorrekvisita og kaffemaskiner.
Prisen på medisiner er noe som avgjør
liv og død for mange pasienter, og dette
kan ikke unndras offentlig debatt ved å
vise til et anbudsreglement.
Med økende legemiddelpriser og
behovet for å gjøre tøffe prioriteringer
av pasientgrupper, er det grunnleggende i et demokrati at det er åpen debatt
om disse prioriteringene. Flertallet
i helsekomiteen på Stortinget har uttrykt forståelse for hemmeligholdet, så
lenge det fører til lavere priser. Men det
finnes ikke noe belegg for å si at så er
tilfelle, tvert imot mener flere faginstanser at det kan føre til høyere priser.
Flere sentrale instanser, som
Folkehelseinstituttet, Den norske
legeforening, Statens legemiddelverk
og presseorganisasjoner advarer mot
den nye praksisen med hemmelige priser. Legemiddelindustriforeningen og
Det amerikanske handelskammeret,
begge med en åpenbar økonomisk
interesse, er blant de få som støtter
hemmelighold.
Beslutningen om hemmelighold av
legemiddelprisene skal opp til ny

Helseminister Bent Høie må avgjøre
om prisene på legemidler fortsatt skal
holdes hemmelig. Foto: Bjørn H. Stuedal.

vurdering i løpet av februar eller mars,
og de administrerende direktørene
i de fire helseforetakene har overlatt
avgjørelsen til helseminister Bent Høie
og departementet.
Pris er ofte avgjørende for hvilke
medisiner Beslutningsforum velger
å godkjenne for bruk ved offentlige
sykehus. Derfor er åpenhet om pris
avgjørende for at samfunnet kan være
trygg på at prioriteringene blir gjort på
den beste og mest rettferdige måten,
skriver de to Bergens-legene.
1/2017
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Landskonferanse og årsmøte 2017
Årets konferanse- og årsmøtehelg er 21. til 23. april, på Clarion Energy Hotel,
Ishockeyveien 2, Stavanger. Alle medlemmer er hjertelig velkomne til den årlige
landskonferansen og årsmøtet.

18.00–19.00:
19.00:
19.30:

Lørdag 22. april
Registrering
Velkommen
Om Lungekreftforeningens arbeid.
Ved Rita
Middag
Musikalsk innslag

09.30–12.00:
12.00:
13.00:
13.10–13.45:
14.00–14.45:

Velkommen til
Stavanger!
21.–23. april

15.00–15.45:
16.00–16.45:
19.00:
19.30:

Årsmøte
Vanlige årsmøtesaker
Lunsj
Velkommen til faglig samling
LuCE – nytt fra organisasjonen
og deres nye rapport.
Ved Regine Deniel Ihlen
Pakkeforløpene og hvordan
lungekreftpasienter
følges opp fra diagnose til
behandling og etterkontroll.
Ved Odd Terje Brustugun
Immunterapi og nyere forskning.
Ved Odd Terje Brustugun
Å leve med kreft. Hvordan hente
styrke gjennom metal trening.
Ved Cecilie Lone
Aperitiff
Middag

Søndag 23. april
Program ikke klart ennå.
Helgen avsluttes med lunsj

Påmelding og praktisk informasjon
Egenandel: kr 500 (betales med tilsendt faktura etter påmelding)
Elektronisk påmelding (innen 30. mars): www.lungekreftforeningen.no (ev. http://goo.gl/3sRk4p)
Hver deltaker må fylle ut ett skjema.
Vi bestiller og dekker hotellrom, men du må selv bestille og legge ut for reise på billigste måte.
Du får utdelt reisedekkingsskjema i Stavanger. Du må være på hotellet mellom kl. 18.00 og 19.00
fredag 21.4. Alle påmeldte får tilsendt praktisk informasjon på forhånd. Egenandelen dekker alle
måltider under oppholdet. (Det er mulig å møte kun på årsmøtet uten egenandel og overnatting.)
Medlemskontingenten for 2017 må være betalt før påmeldingsfristen 30. mars går ut.

Trenger du hjelp?
Du kan ringe Kjell Arnestad på tlf. 909 82 712 eller sende en e-post til post@lungekreftforeningen.no
om det er noe du lurer på.
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LUNGEKREFTFORENINGEN 2017
Styret

Program
Fredag 21. april

VALG

Rita Slåbakk, leder
Henrik Aasved
Paal Fr. Brunsvig
Per Olthuis
Wenche Hoholm
Oddvar Bakke
Cecilie Bråthen
Jan Morten Schelbred Haraldsen

Vara

1. Ragnar Deniel Ihlen
2. Gunn Elin Persson
3. Lise Bratli

Valgkomiteen

Eva Laugerud Paulsen (leder)
Arnfinn Mangerud
Thorild Smaaskjær

På valg
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

For valgkomiteen

Eva Laugerud Paulsen, leder
E-post: evranp@online.no
Mobil: 917 31 614
Arnfinn Mangerud, medlem
E-post: a-mang@online.no
Mobil: 934 44 988
Thorild Smaaskjær, medlem
E-post: s.thorild@gmail.com
Mobil: 971 31 530

Ikke på valg
Ikke på valg
På valg

Forslag med navn og telefonnummer på kandidat må leveres/sendes og være valgkomiteen i hende senest
innen 31. mars 2017. Kun forslag som inneholder forslagsstillers fulle navn og telefonnummer vil bli tatt med
i valgkomiteens vurderinger.

Instruks for valgkomiteen
(ref. §10 i Lungekreftforeningens vedtekter)
1. Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges på foreningens årsmøte. Leder av valgkomiteen velges separat.
2. Valgperioden er på to år, og maksimal tjenestetid er seks år sammenhengende. Maksimal tjenestetid kan i spesielle
tilfeller avvikes dersom valgkomiteen ikke finner andre kandidater.
3. Ingen medlemmer i valgkomiteen skal være medlem eller varamedlem i hovedstyret.
4. Leder av valgkomiteen skal senest to mnd. før årsmøtet avholde møte med hovedstyret før valgkomiteens arbeid starter.
Der skal årets valgliste gjennomgås.
5. Årets valgliste skal sendes ut til medlemmene – alternativt presenteres i PUST – i god tid før årsmøtet med angivelse av
frist for innsendelse av forslag på kandidater til hhv. nytt styre og ny valgkomite. Etter dette skal valgkomiteen arbeide
selvstendig og uavhengig av hovedstyret.
6. Valgkomiteen skal i sin innstilling vektlegge kontinuitet, fornying/nyrekruttering og geografisk spredning.
7. Valgkomiteen skal primært ha fullført sin innstilling slik at den kan sendes ut til deltakerne på landskonferansen/
årsmøtet senest ti dager før årsmøtet. Hvis innstillingen på dette tidspunktet ikke er komplett, skal foreløpig innstilling
sendes ut. Valgkomiteen arbeider da videre for å komplettere innstillingen frem til årsmøtet.
8. Alle som blir innstilt – både til nytt hovedstyre og ny valgkomite – skal være forespurt og være innforstått med de
betingelsene og det arbeidet slike verv innebærer.
9. Valgkomiteens leder presenterer valgkomiteens innstilling på årsmøtet.
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LUNGEKREFTKONFERANSEN 2017

BIOMARKØRER FOR IMMUNTERAPI
hvor det ikke er PD-L1-uttrykk, vil
testen bli negativ, forteller patologen
til Dagens Medisin.

STORMØTE om lungekreft
27. mars 2017
Thon Hotel Opera, Oslo
09.30: Registrering og enkel servering
10.00: Innledning og velkommen

Ved Lungekreftforeningens leder Rita Slåbakk

Forutsetningen for å få immunterapi er at det må være én prosent eller
mer PD-L1-positivitet. Leder i Norsk
onkologisk forening, Stein Sundstrøm,
utdypet problemet videre og pekte på
at svulster kan være ulikt sammensatt
innenfor samme svulst og mellom den
primære svulsten og metastasene.
Det er ikke bare å ta nye prøver, siden
det både kan innebære risiko for
pasienten og fordi mange svulster kan
ligge vanskelig tilgjengelig.

ADRESSE
Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4,
Oslo
(rett ut for Oslo S
mot Operaen)

10.10: Lungekreft – diagnose og behandling

Ved Åslaug Helland, forsker og overlege ved Oslo
universitetssykehus og leder for Kreftforeningens
nasjonale kompetansemiljø for lungekreft.

10.50: Å leve med lungekreft

Cecilie Bråten forteller om hvordan hun har mestret
hverdagen som lungekreftpasient.

11.10: Pause

Foto: xtalks.com

PÅMELDING
post@lungekreftforeningen.no
eller 934 70 121, innen 19. mars.

Gratis inngang!

11.20: Immunterapi for lungekreft

Hva er status for dette i Norge. Ved enhetsleder
Paal Fr. Brunsvig, utredningsenheten ved Radiumhospitalet.

13.00: Politiske valg og prioriteringer

Ved enhetsleder ved metodevurdering og refusjon
Kristin Helene Svanqvist, Statens legemiddelverk
Ved spesialfysioterapeut med kompetanse
innenfor kreftbehandling Renate Strand Sterud,
Pusterommet på Ahus

14.00: Pause
14.15: Hjelp til selvhjelp og egen mestring.
Hvordan møte de offentlige støtteordningene

15.00: Å leve med alvorlig sykdom

15.30: Avslutning

På Kreftforeningens nettsider kan
du sortere tiltakene etter målgruppe og etter hvor du bor:
https://kreftforeningen.no/
vare-tilbud/moteplasserkurs-og-grupper/

Ved gründeren bak FUELBOX –
Den gode samtalen på boks, Berta Lende Røed.
Hun jobber hver dag med å få oss alle til å snakke
mer og bedre sammen og vil her dele sine tanker og
erfaringer med oss.
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Vårens
kurstilbud fra
Kreftforeningen
KURSKALENDEREN er på plass hos
Kreftforeningen, og tilbudet varierer
fra likepersonskurs, stressmestring,
ernæring og fysisk aktivitet, til
workshop i hodeplagg og velvære.

Ved sosionom og tidligere forskningsrådgiver ved
Montebello-senteret, Sævar Berg Gudbergsson
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TEKST

KJELL ARNESTAD

For å avgjøre om en pasient
vil ha effekt av immunterapi
er det avgjørende at biopsien
tester positivt for PD-L1.

12.00: Lunsj

13.30: Trening og aktivitet

Vanskelig testing

Det er ofte tilfeldig om
biomarkørtesten treffer et
område med PD-L1, selv
om det er til stede i svulsten.
Dagens Medisin arrangerte 11. januar
seminaret DM Arena Lungekreft, og
et av temaene var biomarkørtester av
lungekreftsvulster. Patolog Marius
Lund-Iversen ved OUS holdt innlegg
om utfordringene for patologien når
det kommer til å avgjøre behandlingsform.
PD-L1 er ofte til stede i kun deler av en
svulst, og biopsiprøvene dekker kun
en liten del av svulsten. Dette gjør det
svært vanskelig å oppdage om for
eksempel PD-L1-hemmere som pembrolizumab vil ha noen effekt, siden de
jo kun virker på denne indikasjonen.

Lund-Iversen viste med bilder hvor
vanskelig det er å treffe de PD-L1positive områdene: – Området en
biopsi dekker, er kun en fraksjon av
en svulsts totale volum. Det er ofte
bare noen områder på svulsten som er
PD-L1-positive. Dersom man har satt
biopsinåla inn i et område av svulsten

Pembrolizumab er foreløpig den eneste
PD1-hemmeren som er godkjent for
bruk ved offentlige sykehus. Ved
svulster som viser over femti prosent
positivt utslag, er testingen relativt
enkel, men resultatene kan bli tilfeldige
ved svulster med helt ned i én prosent
PD-L1-positivitet.
Nivolumab, som ennå ikke er godkjent
av Beslutningsforum for bruk ved
lungekreft, har også effekt selv om
PD-L1 ikke er til stede. PD-L1-negative pasienter må derfor skaffe seg og
bekoste behandling privat for å kunne
få immunterapi.

Kilde: Dagens Medisin 13.1.17

Uklare og strenge retningslinjer
I Beslutningsforums vedtak om å innføre behandling med pembroluzimab
ved ikke-småcellet lungekreft heter det at kun pasienter «i 2. linje» skal få
behandlingen. Det har ført til at Helsedirektoratet presiserer at det kun
skal gis slik behandling etter én forutgående behandlingslinje, ikke etter
to eller tre. Fagmiljøet oppfatter det som at formuleringen skulle avgrense mot å gi immunterapi som første behandlingsform, ikke ekskludere de
som av ulike grunner har hatt flere medikamentelle behandlinger først.
Det fører til at pasienter i stor grad søker immunterapi på et mye tidligere
tidspunkt enn evidensen tilsier, sier Norsk lungekreftgruppe. Reglene
gjelder for offentlige sykehus. Ved private sykehus følges EMAs (europeisk
legemiddelmyndighets) anbefaling om at immunterapi bør være førstevalg. I tillegg er det satt strenge krav til allmenntilstand for å få pembroluzimab, et krav som ikke stilles ved samme behandling for føflekkreft,
og som lungekreftgruppen mener det ikke er medisinsk grunnlag for.

1/2017
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MEDISINERING

PÅRØRENDESENTERET

Ny nettportal for pårørende
Hvordan kan forskere og leger samarbeide for å gi persontilpasset medisin
til hver enkelt pasient?
TEKST

Foto: Wikipedia, CC BY 2.0 JustinLing

Ulik bruk av unntaksmedisin
TEKST KJELL ARNESTAD

Det gjøres svært forskjellige
vurderinger i de ulike helseforetakene når det avgjøres
om pasienter skal få medisin
som ennå ikke er godkjent for
bruk på deres sykdom.
Tallene viser at 42 pasienter
på Østlandet har fått medisin
gjennom unntaksordningen,
men bare et fåtall i resten av
landet.
Som hovedregel skal ikke medisin som
er til metodevurdering, brukes ved
norske sykehus. Men det kan gjøres
unntak, har Beslutningsforum bestemt.
Det er fagdirektøren ved det enkelte
sykehus som avgjør om det skal gjøres
unntak. Dagens Medisin melder at det
er gjort 42 unntak i Helse Sør-Øst,
7 i Helse Vest, 2 i Helse Midt og
1 i Helse Nord.
Overlege og leder i Norsk onkologisk
forening Stein Sundstrøm reagerer
på de urettferdige utslagene, noe som
8
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unntaksordningen i utgangspunktet
skulle motvirke. Et flertall av unntakssakene gjelder kreftpasienter, spesielt
immunterapeutisk behandling med
PD1-hemmere.
Lars Vorland leder Beslutningsforum
som har innført unntaksprosedyren.
Han innrømmer at den har ført til
ulik praksis mellom sykehusene, men
forumet har ingen planer om å endre
ordningen. Vorland peker i stedet på at
det er viktig å beholde fleksibiliteten.
Men det kan innvilges unntak på gruppenivå dersom det kommer medisiner
med oppsiktsvekkende gode resultater.
Stein Sundstrøm mener ordningen
er for dårlig kjent blant onkologer og
andre leger, og at det har vært lite
informasjon fra fagdirektørene og
klinikksjefene. Det kan forklare noe av
ulikhetene, samtidig som det selvsagt
er uheldig at det er opp til hver enkelt
fagdirektør å avgjøre sakene uten at
regelverket er klart.
Metodevurderingen av nye medisiner tar i gjennomsnitt 176 dager. Når
det gjaldt Nivolumab til behandling
av nyrekreft, tok det over ett år. Den
lange behandlingstiden øker behovet
for unntak. Statens legemiddelverk kan
ikke love at vurderingene skal gjøres

raskere, men innrømmer at noen saker
tar for lang tid.
Samtidig med metodevurderingene
starter prisforhandlingene mellom
staten og legemiddelfirmaet. Det er
store summer, og det gjør forhandlingene komplisert at de nasjonale firmaene ofte har uklare fullmakter
fra hovedkontoret.
BMS har nå tilbudt en ny rabatt på
Nivolumab til bruk mot lungekreft, og
Statens legemiddelverk gjør nye beregninger for å avgjøre om medisinen også
vil være kostnadseffektiv
mot nyrekreft.
Kilde: Dagens Medisin 1.2.17

Foto: BMS

Nivolumab er under vurdering til
bruk mot lungekreft, og er én av flere
metoder innen immunterapi.

KJELL ARNESTAD

Stiftelsen Pårørendesenteret
ble startet i Stavanger allerede i 1998 og har nå kommet
med en ny, landsdekkende
nettportal.
Pårørendesenteret.no er
et nettsted for deg som er
pårørende i Norge. Her
finner du kunnskap, tips og
råd, kontaktinformasjon til
lokal hjelp samt oversikt
over rettigheter. Les også
om andre pårørendes
erfaringer.
Nettstedet er for alle voksne pårørende
uansett hvor de befinner seg i landet
eller hvor nær de står den som har
funksjonsnedsettelse og eller sliter
med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.
Senteret driver også Pårørendelinjen,
en veiledningstjeneste på chat, e-post
og telefon. Nummeret er 9090 4848.
En egen tjeneste hjelper deg med å
finne gode hjelpetiltak i nærområdet
ditt.
Nettportalen har god informasjon om
å ta vare på deg selv, den syke og resten
av familien. Den har også en egen
seksjon for barn og unge i familier som
er rammet av sykdom. Du finner også
utfyllende informasjon om rettigheter
i møte med helsevesenet, og du kan
lese historiene til andre pårørende.

Se mer på:
pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret.no (faksimile) er en ny nettportal for deg som er pårørende til
en som er rammet av sykdom.

Diakonhjemmet

arrangerer gratis dagsseminar
LEV GODT MED SYKDOM | Dato: Fredag 24.3.
Sykdom forbindes med svakhet, men alle som selv har opplevd å være syk
vet hvor sterk man må være – sykdom krever sterke mentale muskler! Vi kan
ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da kan vi bedre
stå opp mot plagene og problemene som følger i kjølvannet av sykdom – tåle
plagene og samtidig ta vare på livet. På seminaret lærer du om psykologiske
hjelpemidler for å leve best mulig med sykdom. Det er nyttig kunnskap for deg
som er syk, men også for deg som er pårørende eller helsepersonell.
For påmelding innen 21.3: Se www.diakonhjemmetsykehus.no:
Meny - Pasient og pårørende - Kurs- og gruppetilbud
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Lungekreftkurs våren 2017

porsjoner

Disse stedene arrangeres det lungekreftkurs våren 2017.
I tillegg blir det kurs i Ålesund hvor dato ikke er klar.
TRONDHEIM 7. og 14. mars:
For mer informasjon, se: https://kreftforeningen.no/vardesenteret/sentersider/
st-olavs-hospital-vardesenteret/arrangementer/a-leve-med-lungekreft/
KRISTIANSAND 7. og 21. mars:
For mer informasjon, se:
https://sshf.no/arrangementer/mestringskurs-for-deg-som-har-lungekreft-2017-03-07
BERGEN 10. og 16. mars:
For mer informasjon, se: https://helse-bergen.no/arrangementer/lungekreft
BODØ: 20. og 21. april:
For mer informasjon, se: https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/lungekreft

Indisk dal er sunt, smaksrikt, rimelig og mettende.

Foto: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 Monali.mishra

Indisk dal: Sunt, smaksrikt og godt
Svikter matlysten, og du er lei den vanlige maten? Det kan
skje alle, men kanskje oftere om du er under kreftbehandling. Da kan det være godt å prøve noe nytt og samtidig
proteinrikt til middag. Denne vegetariske linsegryta kan
fort bli en favoritt på middagsbordet.
Ingredienser
1 løk
1 rød chili eller 1 ts tørket
2–4 fedd hvitløk
1 ss gurkemeie
2 ts spisskummen
1 ss garam masala
175 g røde linser
5 dl grønnsaksbuljong
2 bokser hakkede tomater
1 boks eller kartong kokosmelk
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Lime eller sitron
Salt og pepper
Frisk koriander (kan sløyfes)
Olje til steking
Ris eller godt brød

Framgangsmåte
1. Finhakk løk, hvitløk og chili og fres
det i litt olje til løken er myk, og tilsett
krydderne. Hvor mye krydder og
hvor sterk chili du bruker, avhenger
av hvor sterk du liker maten. Denne
gryta har så mye smak at den også
er god uten å gjøre den altfor sterk.
2. Ha i grønnsakskraft, tomater og
kokosmelk. Skyll linsene, og ha dem i.
La dem koke på lav varme under lokk
i 30 minutter. Ta av lokket de siste
minuttene slik at gryta blir tykkere.
Når linsene er myke, er det ferdig.
3. Klem i saften av en halv sitron eller
lime og bland inn. Tilsett salt og pepper etter smak. Ha hakket koriander
over tallerkenen før servering. Både
ris og godt brød med smør passer til,
eller kanskje naan? Du kan også ha
en klatt med jogurt før servering.
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