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Kjære urtevenner!
Vi er nå kommet inn i ”Sanke-måneden” og enhver tur i skogen bør gi noe i kurven eller spannet. I følge media er det både bær- og sopp-år, mens frukthøsten er liten pga mye nedbør og lite varme under blomstringa.
Hvordan hagene våre har vært i sommer, er vel ganske individuelt, men etter handleturen i Hobøl i våres, burde det være flotte stauder og urter hos mange av oss.
Selv kjøpte jeg en ”Engletrompet-plante” der, og selgeren sa at den kunne kanskje få blomster i sommer. Og den fikk blomster !!! Mens 3 trompeter sto i blomst, ventet ca.25 knopper på tur til å springe ut ! Og fortsatt blomstrer den !
Sånne opplevelser gir enorm glede og inspirasjon for en blomster-elsker. Nå gjelder det bare å lese seg til hvordan jeg skal klare å beholde den i live over vinteren.

Styret har nettopp snekret sammen høstens program og håper dere finner noe av interesse. Velkommen skal dere være !
 

	
	Møter og turer høsten 2005

Referat fra møter og turer våren 2005
Det velsmakende hjørnet
Medlemskontingent 2005




SOPPTUR  TIL AREMARK  13/9-05

I fjor hadde vi en kjempekoselig sopptur som endte med kaffeslabberas på hytta til Røsnæs. Sånn blir det ikke i år! Det kan bli koselig denne gangen også og det kan bli mer eller mindre sopp.
Helga har funnet et idyllisk sted, ved Lindtjern, og vi møtes ved Turistbrygga i Tistedalen kl.17.00. Herfra kan vi samkjøre.
Vi har base ved gapahuken ved Lindtjern og vi går rundt i området og sanker sopp, - både spiselige og andre. En medbrakt soppkontrollør skal fortelle oss hva vi kan steke der og da, og de andre kaster vi eller bruker til farging av garn ved en senere anledning.
Vi håper å få nok til en smaksprøve til alle som kommer. Ta med litt ekstra mat og drikke, samt spisetøy og varme klær. Høstkveldene kan være "skumle."
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MEDLEMSMØTE 11/10-05
KL. 18.30 

Vilt – vakkert – grønt – godt …..
ellevill mulighet og sprudelutt kveld.

Kom og hør på utradisjonelle matsprell i Moder Naturs innholdsrike spiskammer!
Et bildeforedrag av Inger-Lise Østmoe, som står bak pionerforetaket Norsopp AS på Hellerudsletta utenfor Oslo. Siden 1993 har Østmoe jobbet med å organisere og sette i system innsamling av skogssopp i Norge, foruten foredling og salg. Hun holder kurs og foredrag om sopp og ville vekster, samt nyutvikler oppskrifter for mer tidsmessig bruk av råvarene. 

Du har kanskje hørt henne sammen med Kari Bay Haugen og Anne Siri Brandrud i radioseriene ”Blomstrende nytelser” i Naturens Verden, NRK P1 sommeren 2003? Eller i ”Fuktig, vilt og sprøtt” i 2004? En ny serie har vært i gang denne sommeren hver eneste søndagsmorgen i 10 uker fra 19 juni. 

Hun har en del produkter til salgs og som den sprudlende dama sier: aldri et foredrag uten smaksprøver og oppskrifter!

Dette møtet blir annonsert i HA
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ÅRSMØTE I FJØSKAFEEN
 10/11-05  kl. 18.30

For å gjøre årsmøtet ekstra hyggelig, har vi flyttet oss til Fjøskafeen på Rød Herregård. Her skal det være både god mat og fyr på peisen.
I tillegg har vi invitert  Ingar Lauritzen og Torill Eriksen til å underholde. De har tidligere vært hos oss med  "En musikalsk rusletur med Egil Storbekkens melodier" og denne gangen skal vi få høre historien  "På urtetur med Bestemor".
Sett av denne kvelden til årsmøtet.
Vi har "bestilt" kaffe/ te og kaker og medlemmene betaler kun 20kr for dette, resten sponses av laget. Men vi skal ha loddsalg, - ta gjerne med en liten gevinst hvis du har lyst.
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JULEBORD i CURTISEN 6/12-05  

Vi har "booket" plass i indre Festning i år, nærmere bestemt i Curtisen. Stedet drives av
bl.a. Kurt Ørås, som har vært medlem av Borago og også gitt fra seg kunnskap på våre medlemsmøter. Stedet åpnet servering i november i fjor og har fått ord på seg for å lage nydelig mat. De bruker mye krydder og urter i sine retter, og dette blir ikke tradisjonell julemat. Menyen er ikke helt klarlagt, og heller ikke den reelle prisen . Men vi har bestemt at maten koster  kr. 200,- pr. kuvert (her sponser klubben en del) Event. drikkevarer må den enkelte selv betale.
Siden vi vanligvis er ca.20 medlemmer på møtene, håper vi at det blir plass til alle som har lyst på dette julebordet. I Curtisen kan de dekke til 36 personer, så vi må ha en påmelding fra dere innen 1.november.  Start-tidspunkt oppgis ved påmelding.  
Ring til Irene 69185215 eller Helga 69196130
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KURS I SOPPFARGING 
1/10 og 2/10 - 05
For en tid tilbake hadde vi et møte om farging av garn med sopp. Det har vært spørsmål om vi kunne få til et kurs i dette. Vi kan opplyse om at  Halden Husflidslag har et helgekurs i dette emnet og lærer er nettopp Anne-Merete Aspestand, som var på besøk hos oss. Hvis noen er interessert, så ta kontakt med Berit Sogn Arvidsen tlf. 69186215 for flere opplysninger.




Referat fra medlemsmøtet 13/4-05

Denne kvelden hadde vi leid oss inn i Den katolske Kirkes forsamlingslokale, som ligger sentralt i Halden og dermed lettere tilgjengelig for medlemmene. Vi hadde besøk av Trädgårdsmästare Eiliff Clifford-Schmidt, som har fått svensk kongelig fortjenestemedalje for sitt arbeid. For en forsamling på 20 lydhøre medlemmer fortalte han en forkortet ”Odlingens historie” og her var det mye nytt og interessant å lære. Denne mannen sitter inne med enormt mye kunnskap mht odling. 
Senere på kvelden fortalte han om kloning av planter, tips om såing av frø, formering av roser ved å ta stiklinger, samt råd til kompostering og jordforbedring. Det ble mye informasjon på få timer, og vi ønsker Eiliff tilbake en annen gang, for han har mye å lære oss.   
     


Referat fra ”Vårkveld ved Berby-elvas
             munning”  19/5-05

Målet med denne turen var å oppleve våren ute i naturen, lage te av diverse planter og få servert rykende varm neslesuppe.  Det var på forhånd gjort avtale med Randi og Marie at de skulle stille med ferdiglaget nesle- og karvekålsuppe, og Helga overrasket med nystekt olivenbrød.
Mens suppene fikk en oppvarming, tok vi en liten sanketur i området og fant bringebær- blader, skudd av gran og geiterams, samt bjørkeblader. Vi kokte diverse teer og de som ville smake, hadde mulighet til det. Suppene var iallefall kjempegode og varmet godt på en litt kjølig vårkveld. 
Tore Hoell hadde tilslutt en liten orientering om fugle- og dyrelivet i området.
Ca. 20 medlemmer var med på denne hyggelige og smakfulle ettermiddagsturen.               




Referat fra handleturen til Hobøl 8/6-05

Stedet var Mjærum Gård, Hobøl, en adresse som dukket opp på Internett under søk på ”Urter og plantesalg”. Etter en prat i telefonen med en meget hyggelig ung dame, tok vi sjansen på å besøke 

stedet uten mer undersøkelse. Og det skulle vise seg å bli vellykket!
Heldigvis hadde et av våre medlemmer trådd sine barnesko i samme området, så han guidet oss        helt inn på tunet til Mjærum Gård. – Og det var litt av et tun ! De som ikke var med , anbefales å ta en tur dit neste sommer ! I løpet av få år hadde et ungt par bygget opp en vakker hage rundt et gammelt, nedslitt hus. Hver minste plass var utnyttet, - busker og trær var plassert slik at hagen liksom besto av mange små rom. Her var så luket og klippet at det var en fryd for øyet. En hønsegård med en stor, spankulerende hane, var på plass sammen med en diger, kosete gårdshund.  Drivhusene var et kapittel for seg, - de bugnet av store og kraftige uteplanter og stauder. Her var så mye å se på at det var bare så vidt vi hadde tid til å sette oss ned med kaffe, te og kaker som vertskapet bød på.  
Det ble handlet mer enn normalt denne kvelden, og bilenes bagasjerom var temmelig fulle da vi dro derfra. Dette stedet frister til gjenvisitt !




Referat fra ”Sommersolverv-tur” 21/6-05

Været var helt greit, men det blåste en del denne ettermiddagen. I tillegg til ustabilt vær, er dette et tidspunkt for mange andre familiære arrangementer og samt feriestart for noen. Det møtte i alle fall bare fram 8 medlemmer til denne grillturen som gikk til Ystehede. Vi fant oss en relativt lun plass bak noen buskvekster på et fint svaberg, men grillene måtte ”gjetes” litt ekstra denne gangen. Maten vekslet fra urtemarinert kjøtt til makrell med urter stekt i folie, og urtesmøret var også med. Det smakte fortreffelig og vi ble HELT mette.
Badetøyet ble dessverre liggende tørt i sekken, men det ble en hyggelig og intim samling denne 
kvelden .




Referat fra kvelstur til Paulsbo 24/8-05

Det var med spenning vi møttes ved Idd kirke denne ettermiddagen, - tenk om ingen husket at vi skulle på tur. Men det ble opptil flere fulle biler som etter hvert la seg ut på den svingete veien mot Paulsbo, nærmere bestemt Rødtjernkasa eller tidligere Honninggården.
Der ble vi tatt imot av en blid eier, Mona Jensen. Og hun hadde grunn til å smile, for det hun viste oss av hage, grønnsaker og diverse husdyr, imponerte oss stort. Det var et rikt utvalg av busker, trær, blomster og urter som hun hadde fått plantet i løpet av få år. Samtidig var det to store inngjerdede hager med biodynamiske grønnsaker. Og ellers rundt på tomta var det kaniner i alle aldre og  høner med kyllinger.
Et av spørsmålene vi stilte var : hvordan går det an å få et så stort uteareale til å se så velstelt ut, og hvordan fikk hun så flotte avlinger ?
Her var det nok å henge fingrene i, og endatil overrasket hun oss med hjemmelaget løpstikke-suppe, som smakte helt nydelig. Vi ble imponert!
Oppskriften på suppa er i denne utgaven.  






Referat fra sensommerstevnet på Prestebakke
20-8-21/8-05

Borago deltagelse på dette stevnet, var minimal. Det ble nevnt i forrige Løpstikke at de som ville delta her med sine produkter, var velkomne. Etter forespørsel fra ledelsen i Historielaget om hvor mange vi ble, tok jeg en ringerunde til noen av medlemmene som jeg vet har mye urter. Bare Marie var villig til å stille opp, så vi to fikk plass sammen med Hagelaget lørdag formiddag. Marie solgte egg og litt urter og jeg serverte urtete og pratet med folk. Vi hadde en hyggelig dag, men bør nok vurdere om Borago skal stille der neste år.
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DET VELSMAKENDE HJØRNET

LØPSTIKKE

Løpstikke er en viktig bestanddel i enhver kulinarisk urtesamling. Smaken minner om selleri. Den gir maten kjøttsmak og brukes i supper, gryteretter og buljong. Ha også friske, unge blader i salater. Gni inn kyllingen med dem, og gjør det samme med salatbollen.
Knus frø og bruk dem i brød og bakverk, dryss dem over salater, ris og potetmos. Hvis du bruker rotstokken som grønnsak i gryteretter, må du fjerne det bitre skallet.


Løpstikke-suppe 4 porsj.

25 g smør
2 midd.store løk, finhakk.
500 g poteter, skrelt og skåret i terninger
4 ss finhakket løpstikkeblader
8,5 dl kylling - eller hønsebuljong
3 dl melk eller 1 1/2 dl fløte
revet muskatnøtt
salt og pepper


Smelt smøret i en tykkbunnet kjele, og fres løk og potetterninger i 5 minutter til det er mykt. Tilsett 
hakkede løpstikkeblader, og kok bladene i 1 minutt. Hell i buljongen og kok opp, krydre med salt og pepper. Legg på lokk og la det småkoke på svak varme til potetene er møre ( ca. 15 minutter).    Press suppen gjennom en sikt eller kjør den i hurtigmikser og hell over en klype muskat og varm opp. Ikke koke!,- da skjærer den seg !!! Smak til med krydder. Smaker deilig både varm og kald. Server den pyntet med hakkede løpstikkeblader.



Løpstikke-og gulrotsalat 2 porsj.
 
2 hakkede løpstikkeblader
3 gulrøtter, revet
1 eple, revet
125 g yoghurt naturell
2 ss majones
1 ts salt ( om nødv.)
salatblader
1 løk skåret i ringer
gressløk

Bland sammen revet gulrot, eple, løpstikke, majones og yoghurt. Legg salatbladene pent opp på et fat, og fyll dem med løpstikkeblandingen. Pynt med noen rå løkringer, gressløk og bitte små løpstikkeblader. 


		
Kremet septembersuppe 

1 persillerot 
1 liten sellerirot 
1 gulrot 
2 poteter 
1 løk 
1 l hønsekraft 
2 dl melk 
1 ss lettrømme (kan sløyfes) 
2-3 skiver dagsgammelt brød i små terninger 

Vask og skrell grønnsakene (ta vare på persillebladene) og del dem i grove biter. Kok disse møre i kraft og melk. Mos med stavmikser. Rist brødterningene i en varm panne. Kok suppen opp igjen. NB! Virker suppen tykk, spe med mer kraft. Smak til med salt og pepper. Server septembersuppen med hakkede persilleblader, brødkrutonger og evt. en rømmeklatt. 

Tips: Samme enkle fremgangsmåte brukes på andre suppevarianter. Prøv gjerne med brokkoli og blomkål. 


Enkel omelett med skogsopp 1 porsj.

2 egg 
2 ss vann 
litt salt 
litt smør til steking 
Fyll: 
1 dl stekt sopp 
Fremgangsmåte: 
Visp sammen egg, vann og salt og hell røren i en liten stekepanne. Den må være så varm at en smørklatt freser når den slippes i. Trekk røren inn mot midten slik at massen på toppen flyter ut til sidene. Bruk stekespade av tre eller plast. 
Legg fyllet på den ene halvdelen og brett den andre halvdelen over. Hvelv omeletten over på tallerken slik at undersiden kommer opp. Da tar omeletten seg penest ut. 








































KONTINGENT
Det er noen få som ikke har betalt kr.100,- for 2005 og det er fortsatt en sjanse til å gjøre det. 
Bgrnr.1030.07.01014 Urteklubben Borago v/ Gerd Fagerhøy, Postboks 256, 1752 Halden




@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til de  medlemmene som melder seg på 
e-post-lista på vår hjemmeside !
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