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Kjære urtevenner! 
Innimellom regnskurene skinner sola, og det er fortsatt veldig vekst i naturen rundt oss. Tomatene i drivhuset og i verandakroken er på sitt beste nå, og tiden er inne for å ta vare på blomsterfrø og å tørke urter. Vi skal også begynne å tenke på og treffes igjen, og en sykkeltur på Koster er første post på programmet. Formiddagsturene i våres var populære, så vi prøver å fortsette med dette utover høsten. Sender dette brevet nå som gjelder programmet for september, så kommer det et nytt for resten av året litt senere.

Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref.fra møter og turer våren 2011
	Åpne hager 14/8-11
	Møter / turer september 2011
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Ref. fra vandretur med Solveig 23/3-11

Borago har forsøkt seg på noe nytt, invitere til formiddagsturer på ukedager.  Denne våren inviterte vi  til tre gåturer, den første til Mellevoldhytta.  Vi møttes kl. 10.00 ved Tirsdagskafeen på Mellevold i Rokke, og turen gikk langs skogsvei, dels på sand og dels på glatt føre de to kilometerne inn til hytta.  På grunn av de utrygge føreforholdene, ble en ikke for lang tur på opptråkkede veier foretrukket.  Vi vandret i nydelig solskinnsvær, og medbrakt mat og drikke ble nytt i hytteveggen, hvor vi benket oss i lange timer.  En flott tur som gav mersmak!  
Ref. Solveig






Referat fra ”Urter til mat”  28/3-11

Ca. 20 medlemmer hadde møtt opp til Anne Sofie Larsens foredrag om ”Urter til mat”. Anne Sofie Larsen driver urtehage  på Pålsrud Gård i Larkollen, og har drevet med urter siden midt på 80-tallet.  I hennes hage er det mange hundre urter, som man kommer til ved å vandre en spennende sti gjennom skogen.  Langs stien finnes skilt med dikt og planteopplysninger.  Hun inviterer til  vandring i urtehagen hver mandag om sommeren.

For oss leste hun dikt av Nyquist og Gaukstad og fortalte om ulike urter.  Fortalte at mat er medisin og tipset om at urter inneholder mye antioksidanter.  Anbefalte spesielt, ”stjernemat”: gulrot, kål, oliven, blåbær, sitron, hvitløk og løk.  

Anbefalte Løpstikkestilker tatt tidlig om våren: kok opp og bruk til stuing.  Gulost med Løpstikke og Natt og dag – kjempegodt og også vakkert!  Til brunosten: Fenikkel og tusenfryd.  Basilikum passer godt til tomat, kjøttretter, fisk.  Kanelbasilikum passer til jordbær og desserter.  Salvie ble omtalt som den fineste urteplante, god til koteletter, ribbe, stekt fisk, stekt makrell.  Timian – godt på tomat + i ertesuppe.  Mynte, mange ulike sorter: pepper-, kruse-, eple-, sjokolademynte.  Passer godt til fruktdessert, brødskive med ost, eplegele, eplekake eller mynte i kremen til kaka samt til te (la trekke lenge, gjerne noen timer).  Bladfenikkel er kjempegod til fisk.  Pepperrot – damp deg med denne mot tett nese.  Mesterrot kan passe til ostekrydder, Rosmarinolje til lammekrydder samt Merian (ettårig) gir god smak.  Bland gjerne Merian, Bergmynte og Oregano.  Agurkurt, blå blomster passer i vannmugga eller i potetsalaten til pynt.

Etter godt foredrag var det løpstikkesuppe og olivenbrød til alle, og loddbøkene kom rundt.  Mange heldige vinnere ble det også.


Ref. fra vandretur med Vera 13/4-11

Turen gikk til Ånerød på Aspedammen og det var 9 damer som deltok.  Været var velegnet for turgåing, og etter hvert smilte også sola til oss og innfridde fulle naturforventninger. Turen gikk på ”skogsveien” gjennom noen gårder og ned til Ørsjøen . Der hadde Veras mann, Erling laget en rasteplass med utsikt til vannet. Vi var nå i Veras sommerparadis, og hun guidet oss videre på en sti langsmed Ørsjøen mens et svanepar seilte på sjøen og småfuglene sang. Da vi kom til Karelius-gapahuken, som Erling hadde bygd, brant bålet lystig og  kaffevannet var ferdig kokt. Her ble det en lang rast med nytrukket kaffe og stekte ostesmørbrød.  En flott sammenkomst som venter på gjentagelse!  Ref.Solveig
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Ref. fra møte med utenlandsk mat 27/4-11

Over temaet Gresk aften, mat, satte Borago-medlemmer hverandre stevne på ”Tirsdagskafeen” i Rokke.  Vi ble 20  i tallet, inklusive Sofia Pippa Stranger, som var vår læremester for kvelden.  Hun fortalte at hun var fra syd-Hellas på fastlandet, og har bodd her i Norge i 13 – 14 år etter at hun traff sin norske mann på en liten gresk øy.  Det ble giftemål og flytting til Norge, Halden, hvor kulturen var nokså annerledes enn hva hun var vant til.  Spesielt stor kulturforskjell fra den i Athen hvor hun bodde under sin studietid, og til Halden som ble et ganske så stille sted, for ikke å snakke om Aremark der hun fikk sin jobb-praksis.

Sophia lærte oss og laget for oss, Gresk Spinatpai (oppskrift under). Alle ble imponert over hennes kjevleteknikk av paideigen. Vi som var tilstede fikk et par kjempegode tips. Vi nevner bare ”kjøleskap”, og olivenolje mellom lagene. Hun hadde også gjort i stand nydelig salat av tomat, slangeagurk og kryddervekster, samt fetaost og olivenolje.  Solveig serverte olivenbrød attåt, - alltid like populært og  steking av paien foregikk i hovedhuset. Det ble et delikatessemåltid og vi retter en stor takk for nydelig mat, til Sophia, som så gjerne ønskes velkommen i klubben.
Under paiens steketid viste Evy lysbilder og fortalte fra ”Øyhopping” på greske øyer, og jeg tror vi alle 
ønsket oss ferieturen lagt dit både for skjønnheten og for matens skyld.

Kvelden ble avsluttet med takk til Sophia, loddsalg og gevinstutdeling.  Nok en koselig kveld!

Gresk Spinatpai.  Denne retten er nok til stor stekeovns langpanne + en mindre form.

Paideigen var gjort av:
1 kg hvetemel
1 – 2 ts salt
2 – 3 ss olivenolje
1 ss vinagre / eddik
1 ts bakepulver
6 dl lunket vann
Paideigen skal eltes sammen og ha liggetid i kjøleskap for lettere å kunne bli kjevlete ut. (Filodeig (rispapir) kan også brukes.)

Sophia tok to kvarte deler av paideigen, la de på hverandre med godt med olivenolje mellom.  Med godt med hvetemel på bakeplata kjevlet hun dette emnet tynt ut, slik at denne duken mer enn dekket hele langpanna. 

 Fyll:	
3 poser frosset spinat (a 450 g, innkjøpt i Sverige) varmes i kjele over plata og vannet helles av.
3 egg
½ kopp olivenolje
3 ts havsalt
Mye nymalt pepper fra pepperkverna
1 bunt dill, opphakket
1 bunt persille, opphakket
1 eske rukolasalat, opphakket
1 purre
2 bunter vårløk (eller annen løk)
2 pakker fetaost (Didone, kjøpt i Sverige)
+ rikelig ekstra olivenolje
+ salt og pepper

Innholdet ble strødd jevnt utover i forma og paiduken ble brettet rundt samt at nytt mindre emne ble kjevlet ut og lagt over til lokk.  Litt mer olivenolje og litt vann druslet over.
Lokket ble rutet opp i serveringsstykker og paien satt i stekeovn på 200 – 220 grader, midt i ovnen
Steketid: 45 – 60 min. avhengig av ovn.  Skal være lett brunstekt under.  Ref. Solveig







Ref. fra vandretur med Evy 4/5-11

Denne onsdagen dro vi til Saltø i Strømstad kommune. Møttes kl.10 på Remmen og kjørte i 2 biler. Nydelig vær, som vanlig, og vel framme la vi i vei mot stranda. Vi var bortom noen jettegryter og nøt det deilige solskinnet med et par lange raster. Litt allsang ble det også og det kom forslag om at vi starter eget kor ! Flott tur og på hjemvei ble vi invitert innom Øddø og May-Britts herlige stuga. Fikk servert pølser i lysthuset og ingen hadde lyst til å reise hjem. For noen av oss gikk turen også innom Vekstriket i Strømstad der vi fylte bilen med jord og blomster.  Ref. Evy
file_4.png

file_5.wmf



Planlagt tur til Pålsrud 19/5-11

Turen ble avlyst etter samtale med Anne Sofie Larsen. Plantene hun selger, hadde hatt for dårlig vekst og hun anbefalte oss å vente i 14 dager. Styret besluttet at de som ønsket å ta turen til Janne i Hobøl isteden, kunne reise sammen. Det var bare 2 medlemmer som møtte opp ved Høvleriet, og denne turen ble derfor avlyst. 
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Ref. fra vandretur med Oddlaug 8/6-11

De planlagte 3 turene var så populære at vi bestemte oss for å ta en til. Denne gangen møttes vi på Risum vgs og kjørte sammen opp til idrettsbanen på Hov, der Oddlaug møtte oss. Hun ledet oss på fin skogsvei, der vi først inspiserte en speider-gapahuk, og deretter Mai-stubben. Vi ble guidet rundt på den flotte eiendommen, som resulterte i at vi foreslo stedet som kandidat til ”Haldens vakreste hage”. Vi fikk også tilbud om bakekurs i vedfyrt ovn en gang på høsten.
Videre gikk turen nedover mot Torpbukta der vi hadde matrast, i solskinn ! Så bar det bortover div. bakveier, gjennom gårder og bratt opp fra Iddesletta til Hov igjen. Vel 
hjemme hos turleder, ble vi invitert opp på verandaen til en hyggelig avslutning på 
turen. Nydelig tur som gjerne kan gjentas !  Ref. Evy

Ref. fra heldagstur til Vestfold 18/6-11

I buss leid fra Töcksfors, reiste vi 29 kvinner og menn på sommertur.  Første stopp etter Moss-Horten-ferga var Auen gård i Siljan (ca. 2 mil fra Larvik), hvor vi ble tatt imot av eieren, Anne Kristine Gundersen.  Vi ble tatt med på en tur blant urtene, og fikk anbefaling på anvendelse av mange: Nyperose kan brukes til saft og nypene til pure, lavendel er flott til bad, bjørnerot, - kalt karriplante, fikk vi smake på, god til rømmedipp og fisk.  Solbær – tørke blader (som er bakteriedrepende) til te eller til å legge over syltetøy.  Reinfann (bladene) – mot mark i magen, ryllikblomstene: stiller blod, såpeurt – røttene gir såpe, timian er slimløsende og god for astma og kols, god til bruk i ertesuppe og leverpostei.  Sitrontimian: god til fisk og te.  Teppetimian overvintrer bedre.  Salve av solblom (Arnica montana) demper hevelse, blåmerker og betennelser.  Salvie: fin mot sår hals.  Oregano er tomatkrydder og fin for forkjølelse og kan brukes til farging.  Kongelys er slimløsende. Valmue: hele planten er giftig bortsett fra frøene som vi jo bruker i bakverk.  Marikåpe er en gammel dyrkningsplante, og duggdråpen på bladene ble brukt for hud og hår og for å få jomfruhinnen på plass igjen! Den er også fin til te og helende på sår.  Humle er fin til å lage øl, bruk tomtebrygg + humlehamser i vannet, disse siles fra.  Reinrot er for potens, mens lavendel, rose og kanel er afrodisium som kvinner kan bruke.  Glem ikke persille og gressløk!  Stevia: gir søtingsmiddel, men klarer seg ikke ute om vinteren.  Fisk, bruk bjørnerot, fransk estragon, sitrontimian.  Elg/rådyr: bruk Isop (nordens rosmarin). Kjøttretter og lapskaus: bruk karve og løpstikke.  Til dessert: bruk mynte, sitronmelisse og anisisop.
Det ble disket opp med servering på tunet: Man kunne velge mellom Kjærlighetssuppe (løpstikkesuppe) eller gresk salat.  Akkompagnert til maten fikk vi tips om det å lage urtebed som kan være alt fra verandakasse til eget bed.  
Et viktig tips vi fikk : Anlegg urtehagen så nær at man kan hente urter når man rører i grytene. 
Vi fikk også anledning til å bese og handle fra utstillingene på låven: bilder og produkter fra krydderhagen.  (Her medtas ingrediensene på Kjærlighetssuppa: Nesle, bjørnerot, løpstikke, buljongpulver (ikke terninger), maizena, timian, pipeløk, brennesle, karve.)
De som ønsket det, fikk en omvisning i ”Det gamle huset” fra 1700-tallet. Her var samlet masse gamle ting som satte oss i skikkelig mimrestemning. 

Etter begivenhetsrikt opphold gikk turen videre til Staudegården, Svinevoll 2,5 mil fra Horten.  Vi ble tatt imot og fikk omvisning av Ranveig Haugen.  Stedet var fantastisk flott, med opparbeidede blomsterstaudebed over hele fjellkollen hvor bolighuset lå, og også rundt i hagen på den tilliggende gården, som nå ble drevet av den yngre generasjon. Vakkert tillaget og en nytelse for øyet var alle bedene med alle de spennende og flotte staudene.  Vår tid var knapp, men en tid til handel ble det fra drivhusene og staudebenkene.  Så var det retrett og hjemtur for å rekke ferga kl. 18.00 
Ref.Solveig
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Åpne hager 14/8-11

I forbindelse med Det norske hageselskaps ”1000 åpne hager” denne dagen, ble vi forespurt om noen i urteklubben hadde en hage å vise fram. Solveig stiller sin urtehage åpen denne dagen fra kl.13-16 og det er mulighet for å kjøpe kaffe / kaker og løpstikkesuppe. De som ikke har sett Solveigs hage, bør nå ta en tur til Mellevold, Nygårdsveien i Rokke.
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Sykkeltur på Koster v/Evy 1/9-11

Vi møtes på parkeringen på Remmen mot Odde bru kl. 7.45 og kjører felles til Strømstad. Ferge fra havna går kl.9.00 og vi leier sykler på Långegärde. Vi har avtalt en guiding i Trädgården ca. 9.45. Dette koster kr. 130,- pr. pers. inkl. kaffe og smørgås. Ellers skal vi sykle pent og rolig rundt på øya, her blir det intet stress ! Badetøy bør medbringes, da vi sikkert besøker flere strender. Muligens spiser vi middag og lignende på Ekenäs eller et annet sted underveis. Øyas butikk er uansett åpen. Vi har ikke bestemt tidspunkt for tilbakereise, men siste aktuelle ferge er i Strømstad kl. 20.00
Hvis det er striregn denne dagen, blir Kosterturen avlyst, men for de som har lyst på en dag i Strømstad, så drar vi til samme tid uansett regn. Da spiser vi kanskje frokost på Laholmen og benytter oss av byens bad og tar ting ”på sparket” .
PS. Lurt å ha vekslet til SEK før turen ! 





Nyttevekster og flora i Middelhavsområdet
6/9-11

Dette møtet er i Hagelagets regi og vi er invitert. Stedet er Halden vgs. avd.Porsnes kl.19.00. Kveldens foredragsholder heter Rune Aae som underviser ved Høgskolen i Østfold, i fagene friluftsliv, naturlære og utefag. 
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Sopptur 22/9-11

Tradisjonelt har vi en skogstur på leting etter spiselige sopper. Denne kvelden møtes vi kl. 17.00 ved Turisten-brygga i Tistedal og kjører sammen opp i Ertemarka. Ta med soppkurv og litt nistemat. Siden det på dette tidspunkt begynner å bli tidlig mørkt, så dropper vi tillaging av mat mens vi er på turen.


