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Kjære urtevenner! 
Vi er kommet til slutten av august, og høstprogrammet er nesten klart. Vi har til og med tjuvstartet i år med en tur til Dalsland, der 38 medlemmer og 2 venner deltok. Turen var vellykket og blir referert i denne Løpstikka. Vi fortsetter med onsdagsturene våre, for de har vært populære for oss som har helfri. Ellers er det som vanlig 3 medlemsmøter og en sopptur i høst og vi håper alle finner noe interessant i programmet vårt. Under ”det velsmakende hjørnet” kommer et par oppskrifter på saft og desserter. 

Vi minner om at noen medlemmer har glemt å betale kontingenten for 2012, og det kan gjøres ved å overføre
 kr. 150,- til kto. 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen

En ny ide har dukket opp. Er det noen som har ett eller flere kjerringråd som de vet virker, og som de kan dele med andre i Urteklubben? Kanskje vi kan lage vårt eget hefte med kjerringråd ? Dette kan vi snakke om på møtene.
Den årlige eplefestivalen  arrangeres på Rove, Kirkøy på Hvaler 23/9. Det blir ingen fellestur dit i år, men iflg medlemmer som har vært der tidligere, så anbefales det å ta en tur. Se for øvrig Løpstikka fra i fjor høst, der dette er omtalt.

Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til evy@hoell.no
Vi ønsker oss flere E-postadresser


Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref. fra møter/turer 2012
Møter / turer resten av 2012

Det velsmakende hjørnet


Ref. fra medlemsmøtet 12/3-12

Arne Kristiansen, lærer ved Kalnes vgs. gav oss grundig innføring i grunnarbeidet for å få til god grønnsakdyrking.  Han snakket om kjøkkenhage, veksthus og vekstbenker, og han snakket om  jordarter og surhet i jorda (pH-verdien) og at ulike vekster vil ha forskjellig vekstforhold.  Han snakket om hva plantene trenger av næringsstoffer, bl.a. at de samler karbon, oksygen og hydrogen selv fra lufta, mens makronæringsstoffer: nitrogen, fosfor og kalium må tilsettes, det samme må mikronærings-stoffer (stoffer plantene trenger i svært små mengder).  Vekstskifte er viktig, da en plantesort kan utpine jorda for enkelte næringsstoffer, samt for å forebygge sykdommer.  Planter liker å ha det varmt på beina, og de trenger tilgang på vann.  Han hadde forslag om dryppvanning, og viste slike muligheter.  Veksthus er fint for vekster som liker å ha det varmt.
Han fortalte om ulike plantesorter de dyrker i gartneriet på Kalnes, og han hadde med en kasse med store urteplanter fra gartneriet, som han kunne selge oss for en meget billig penge, noe som ble svært populært.  Han kunne også gi faglige råd til flere av deltagerne som ønsket hjelp med sine dyrkingsvansker.
Det ble tid til pause og prat samt lodder og gevinster sammen med kveldens servering av grønnsakssuppe og olivenbrød.  Leder orienterte om aktivitetene i laget framover.  En hyggelig kveld, som gjerne kunne tålt flere frammøtte. Vi var 14 personer tilstede på Solveig kafe denne kvelden..
Ref. Solveig


Referat fra onsdagstur i Festningen 21/3-12

Til vandreturen møtte 5 medlemmer og to hunder i overskyet finvær.  Turen gikk først til Overberget hvor utsikten kunne nytes, deretter over til Kaserna og videre Nordmannsstien nedover til vi møtte veien opp igjen og videre inn i indre festning.  Der fortsatte vi opp til Hut hvor medbrakt kunne nytes.  Sola var kommet fram, men litt vindfullt var det og forsamlingen trakk igjen ned i Indre festning.  Planen var å tråle Gyldenløve som avslutning på turen, men to krakker, stående lunt inntil en nyrestaurert gråstensvegg, samt godt solskinn, gjorde at Gyldenløve ble utsatt til en senere tur.  Flott var det med rast og prat i finværet!
Ref. Solveig



Ref. fra onsdags-gåtur til Skårefjell  11/4-12

I ikke-så-fint-vær gikk turen til Skårefjell, og på tross av været var det 7 turglade damer fra TFL og Borago som  gikk sammen.  Med stødig gange gikk turen inn til gapahuken der det ble ly til å tenne bål og spise medbrakt.  Turlengden kan anslås til 10 km tur-retur. Ledere for turen var Helga Løwengreen og Wenche Hauge.



Ref. fra medlemsmøtet 12/4-12

 Fuki Stenersen, som er fra Japan hadde sagt ja til å lære oss noe matlaging fra sitt hjemland, denne kvelden.  Det ble et hyggelig møte med Fuki og japansk mat.  Hun var ikke så stødig i norsk, fortalte hun, så hun hadde valgt å lage i stand en rett, en sushi-salat, samt at hun hadde med ingrediensene til en annen salat.    Denne laget hun i vårt påsyn, og det samme med en Tofu-suppe.  Hun fortalte at sushi  egentlig er navnet på kokt ris iblandet riseddik.  Med Fuki som matlager, fikk vi et elegant møte med tradisjonsrik japansk mat, og vi koste oss svært da vi fikk smake på rettene.  En kaffekopp med Evys sopp-toskakake avsluttet måltidet.  Vi betalte litt for ingrediensene, og loddsalg med dertil hørende gevinster ga.  Oppskriftene får du nedenfor: 
		
Sushi-salat 1:
Kokt ris (skal være litt hard, vannet må være fordampet).
Inn blandes japansk riseddik.  Den kan kjøpes (kalles Suchi-eddik og kjøpes på Japansk butikk eller Asiatisk butikk i Oslo )
eller lages av Riseddik (4 deler) (kjøpes på Meny og Kiwi), sukker (3 deler) og salt (1 del)

Som topping: 
En blanding av: Shitake sopp (kjøpes på Meny Asiatisk butikk)  svelles i lunkent vann 30 min. (eller i mikro),og rives
revet gulrot og bambus som er kokt med soyasaus (1 del )og sukker(1 del ) til vannet med shitake sopp suppe (2 deler) er innkokt.
	Omlett-strimler (stekt av pisket egg skåret i tynne strimler)

Slangeagurk eller sukkerert skåret i tynne biter/strimler.  (Avokado og/eller mais kan også brukes)
Laksestrimler (røkt/gravet laks) 
	Lakserogn (kjøpes på Meny )

Sesamfrø
Ark av tang, arket ble brettet og klippet i strimler over.

Sushi-salat 2:
Kokt ris, innblandet Japansk riseddik
Revne, kokte gulrøtter blandet i

Topping:
Sukkererter skåret i små biter
Eggestrimler (av egg-omlett)
Scampi (kokt )
Lakserogn 

Suppe:
Japansk fiskebuljong has i kokende vann
En pakke Tofu skjæres i biter og has i
Miso masse (noe fra sojabønner)
Vårløk klippet i biter
Ref. Solveig


Ref. fra onsdagstur til Nord-Koster 2/5-12

Tidlig denne morgenen 8.45 møtte 8 damer på park.plassen på Remmen. Vi kjørte felles til Strømstad der ytterligere 3 damer møtte opp, og vi tok ferge til Nord Koster kl.9.00
Været var helt fantasisk bra, - ikke en sky på himmelen og turen utover til Västre Bryggan gikk som en røyk. 
Første mål var høyeste punkt på øya, Koster- Bonden og på vei dit var det masse blomster i hagene og maria nøkleblom lyste opp i gresset langs veien. På toppen hadde vi flott utsikt helt til Hvalerøyene og Vestfold. Vi beveget oss videre til campingplassen via den flotte hvitveisskogen, og en del blåveis var også å se. Vi benyttet den permanente grillplassen som rasteplass. Medbrakt niste ble påbegynt, og vi hadde en lang strekk her i sola. Videre gikk vi til de små badebuktene, og jamen var det ikke 4 damer som måtte teste badevannet. Kaldt var det, men greit å ha startet badesesongen i mai !
Vi gikk ytre løype videre, mot rullesteinene og havnet på enda en flott strand, der vi hadde neste avslapning og matrast. Vi tok en liten ekstra blindveitur på vei til kaia , men vi hadde god tid og nøt naturen underveis. Fuglene sang og vi tøyde hjemturen til kl. 16.35.
Denne gang fikk vi en times båttur til Strømstad, men vi rakk Apoteket og det andre apoteket, før det stengte. Det var stemning for å spise middag med det samme, og vi havnet på en pizzarestaurant ved brygga, og nøt også dette måltidet i  friluft.  Dette ble en heldagstur på nøyaktig 12 timer, og det var mange røde kinn etter en dag i sol og frisk sjøluft ! Takk for følget !
Ref. Evy


Ref. fra handletur til Mjærum Gård 15/5-12

I år igjen ble det tur til Mjærum gård i Hobøl, etter at fjorårets ble avlyst. Mange hadde tydelig savnet muligheten til å handle krydderplanter, stauder, sommerblomster, tomatplanter og mer hos Janne. Folk kom til litt forskjellige tider, men det ble tre fulle biler som tok på hjemvei etter rikholdig handel. Jannes planter er store og flotte med god informasjon og illustrasjon, slik at det er lett å bli fristet til å handle. Bagasjerommet i bilene hjemover talte tydelig for det. Men før vi dro, tok vi oss tid til en titt i hennes flotte hage samt å nyte medbrakt mat. Det smaker godt når det medbrakte kan inntas på benker i flotte omgivelser, og en pratestund blir det også tid til da. Atter en gang, - en hyggelig tur!
Ref.Solveig. 


Ref. fra onsdagstur til Tobroåsen 30/5-12

To brave quinder og en hund på tur til Tobroåsen.  Vi kortet veien litt med å kjøre de to første kilometerne, siden ble det å ta beina fatt og følge traktorveier og stier til vi nådde LPHs veg.  Her gikk ferden videre forbi Erik Hauges gapahuk og vi klatret opp på Tobroåsen, ”fjelltoppen” med utsikt over Viksletta, Skjebergkilen og utover mot Hvaler.  Været var upåklagelig, og sterke som vi var i beina, benyttet vi anledningen til å orientere til to poster på Turorienteringskartet.  Med utsikt over gårder og åkerland i Berg, ble medbrakt matpakke og drikke nytt.  Orienteringsevnene til Gerd-Randi hjalp oss å ta rett på hjemvei, og med praten på topp gikk timene fort.  Vi var enige om at vi hadde hatt en kjempeflott tur, så grem dere alle som ikke møtte opp! Ref. Solveig


Ref. fra ramsløk-tur til Hvaler 5/6-12

Dette var turen hvor vi jaktet på Ramsløk, og turen gikk til Papper på Hvaler.  I tre stappfulle biler dro vi av gårde fra Høvleriet kl. 17.00 (en bil direkte fra Rokke) med matpakke, gummistøvler, spader, bøtter og plastposer.  Etter parkering på Laengen fotballbane på Papper, trev en horde ramsløkinteresserte seg ut i naturen hvor Liljekonvall og Ramsløk vokste side om side i store mengder.  De sto ved en bekk i god humusjord, og tydelig trivdes de i dette kulturmiljøet.  
Vi fikk orientering om forskjellen på Liljekonvall (giftig) og Ramsløk, og så var det bare å plukke spann og plastposer fulle.  Vi ”fråtset” i blader av Ramsløk, plukket blomster og noen spadde opp hele planten for å ta dem med hjem.  Noen av oss var engstelig for om det kunne være brunsnegl i området, og vasket røttene før omplanting hjemme.
Når fangsten var hentet, gikk ferden til Utgårdskilen hvor matpakka ble åpnet på brygga ved bord som sikket var satt fram til ære for oss.  Måkene holdt oss ved selskap mens reker, supper, brødblingser, vin og kaffe ble fortært etter forgodtbefinnende.  Oppskrift på Ramsløkpesto ble også utdelt, så antagelig fråtses det i nå i de mange hjem.  
Oppskriften er som følger :
2 dl ramsløkblad, 20 – 25 pinjenøtter, 1 dl olivenolje, 50 gr parmesanost, revet, salt, pepper, evt. litt kokende vann.  Kjør blad, nøtter, olje i mixer.  Tillsett ost, krydder och ev. vann.
Lykke til! Ref.Solveig


Ref. fra tur til Dalsland 25/8-12

Full buss, 40 medlemmer og venner, reiste fra Høvleri-parkeringsplassen over Kornsjø, Ed og Bäckefors til Dals-Rostock nær Mellerud.  I Brunnsparken ble vi møtt av Kerstin Ljungquist, som fortalte oss om stedet, som var blitt utbygd rundt en Helsebrønn, hvor sterkt jernholdig vann ble ansett helsefremmede på 1800 og tidlig 1900-tall.  Hun har, av egen interesse, anlagt en renessansehage, Dals-Rostocks örtagård, med medisinske urter (som vi nesten ikke rakk titte på), og som nå drives i et samarbeide med Hembygdsforeningen.  Siste året har hun også fått tak i apotekutstyr slik de hadde det tidligere, og hun viste oss innredningen av apoteket i museet og pilletrilling.  Vi fikk titte inn i hennes orangeri eller drivhus, og idet hun også er kunstner, skapte et besøk i hennes atelier og hjem stor beundring og også varer å ta med hjem!  Vi rakk ikke reise til Kroppefjell (tidligere tuberkulosesanatorium) for å spise og gå tur der, men Kerstins datter hentet de bestilte smørgåsen til oss samt kaffe og annen drikke, og vi fikk sitte ute i finværet og nyte dette.

Turen gikk til Åsnebyn Kulturreservat, ”som utgörs av en typisk dalsländsk bondgård med ett landskap präglat av 1800-tal och tidig 1900-tal.” I 1993 donerte Olof Andersson sin gård, den sydligste i Åsnebyen, til Hushåldningssällskapet (Vänersborg) og Länsstyrelsen utnevnte gården til kulturreservat i 2008.  Her finnes løyper man kan følge, og lese om spor i landskapet fra tidsperioder tilbake i tiden.  Denne dagen var det ”Skördefest” og ”Spelmansstämma” her, og masse folk og masse boder med informasjon, salgsvarer som hjemmelaget mat, saft og håndtverk . Spesielt smakte Tynnbrødet, som ble bakt på stedet, svært godt, og oppskriften ble notert. Ellers var det salg av suppe, pølser, kaffe og kaker, noe for enhver smak.  For vårt vedkommende ble dette bare en smakebit av hva Dalsland har å by på, for vi skulle videre til  ”Gula huset” i Brålanda, hvor lunsjen ventet,- pai med salat for de fleste.

Så tok vi fatt på siste etappe, vi reiste til Ragnhild og Leif Guldbrandsens gård, Hästhagen, litt nord for Köpmannebro, hvor de tok imot oss for at vi skulle kunne nyte deres flotte hage.  Hagen er anlagt i løpet av de siste ni årene, og er overveldende med sine hvite singelganger, sine trær, busker og stauder av sjelden art og sin kreativitet.  Beundret ble støvler med takløk, ambolter med fugler, blomsterpotter i spesiell positur, ender skåret ut av tre med mer, med mer.  Noen fant det behagelig å  sitte ned i hagestolene på en av terrassene og bare nyte utsikten.  Litt handel ble det der også, før vi overrakte en vinflaske og takket for oss. Dere finner ”Ragnhilds Trädgård” på Facebook, og bilder fra turen er på Boragos hjemmeside.

På grunn av glemt oppgjør med Kerstin Ljungquist, ble hjemturen lagt innom Dals Rostock igjen, og jammen ble det ikke en snarvisitt til stasjonsbygningen som var så viktig da Kroppefjell sanatorium var i drift.  Den gamle stasjonsbygningen ble revet og flyttet da togstasjonen ble nedlagt, men noen har nå bygd den opp i halv størrelse, et spennende byggverk.

På turen hjem ble det loddsalg for å bøte på Boragos utgifter, med Kerstin Ljungquists bok med beskrivelse av 450 medisinske urter, en del illustert av henne, som hovedgevinst.

Vi hadde buss fra Töcksfors, og sjåfør Roger kjørte oss trygt og rolig fram fra sted til sted.  Det ble en behagelig reise, og det takker vi han varmt for!  Mange gav uttrykk for at de hadde likt seg på turen, slik at turer i regi av Borago, og spesielt i august måned, må fortsette!    Ref. Solveig
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Høstens  møter


Sopptur tirsdag 4/9-12

Vi kan møtes på park.plassen ved Folkevang Skole kl. 17.00 og kjøre sammen dit vi skal på Hov. 
Ta med det dere trenger av plukkesaker. Vi garderer oss med noe ferdigplukket sopp som skal stekes på stedet, så alle får en smakebit. Ta derfor med egen gaffel, tallerken og drikke. Godt fottøy er en selvfølge ! Vel møtt til en ettermiddag i skogen !
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Onsdagstur med slåpeplukking 19/9-12

Vi møtes på park.plass på Remmen mot Odde Bru kl.10.00 og kjører sammen til Torsnes. Vi skal plukke slåper til saft eller likør. Ta med mat og drikke, spann og hansker ( det er torner på  slåpebuskene). Disse bæra trenger en frostnatt før de skal brukes, men en runde i fryseren gir samme effekt.
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Onsdagstur med nypeplukking 3/10-12

Vi møtes på øvre park.plass på Festningen kl. 11.00 med matpakke og spann. Nypene i dette område kalles ”utsiktsnyper” og har en spesiell god smak ! De egner seg godt til både te og vin, og dette kommer vi tilbake til senere i høst. Vi satser på at frosten ikke har besøkt oss før denne dato, for da er det for sent å plukke nyper. Vi kan møtes på samme sted, men da blir det en gåtur på Hov isteden.


Rusletur i Solveigs Urtehage 4/10-12
				
De fleste i klubben vet sikkert at vår kasserer har en innholdsrik og godt merket urtehage på Mellevold Gård i Rokke. For at medlemmene skal ha mulighet til å bli bedre kjent med en del urter, vil vi ha en lukte- og smakekveld, og  Solveig m.fl. vil fortelle litt om urtene. Etterpå vil vi lage urtesmør til å ha i bakte poteterog på klengås, som skal nytes inne i kafeen, sammen med urtete. Møtet starter kl. 18.00 Ta gjerne med en gevinst til utlodning.
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Onsdagstur til Skårefjell 31/10-12 

Årets apriltur til Skårefjell gikk i duskregn  og det var flere av de faste traverne i klubben som ikke deltok. Vi gjentar turen til utkikkstårnet nå, og her finnes også en trivelig gapahuk. Det betyr at mulighet for pølse-event smørbrødsteking på bål er tilstede, og dette blir absolutt en hyggelig tur, kanskje også med utsikt . Vi starter fra Ertemoen, parkeringen ved vannverket kl. 10-00
Turen følger merket løype, og vi har med kjentfolk.
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Frisk av mat”- Medlemsmøte 6/11-12

 Denne kvelden får vi får besøk av Siv Fagertun Remberg som har sitt fagfelt på ”antioksidanter i frukt og bær” og har tatt en doktorgrad på Ås.  Hun skal snakke om hva vi burde spise, hvilke stoffer det forskes på, hvorfor, og hva som skjer ved innhøsting og råd for å oppbevare frukt og bær på en måte som opprettholder mengden av disse næringsstoffene.
Dette blir en lærerik kveld med mulighet for å stille masse spørsmål til ekspertisen. Vi lover å servere noe med innhold av bær eller/og frukt for å holde tråden. Møtet er i Solveigs kafe i Rokke og starter kl. 18.00
Ta gjerne med en gevinst til loddsalget.




Onsdagstur til Tobro-åsen 21/11-12

Iflg turleder Solveig er dette en skikkelig gå-tur og vi starter fra kafeen hennes kl. 10.30.  Vi arrangerte denne turen i våres, men da var det svært få som møtte fram. Vi prøver på nytt og ber alle ta med mat og drikke, ha godt fottøy og bli med på årets siste fellestur.
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Årsmøte og julebord 
mandag 3/12-12

I år igjen skal dette foregå på Festningen, nærmere bestemt Kaserna. Flere opplysninger om dette og påmeldingsfrist kommer senere i høst når alt er klart.

NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 15/11-12
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DET VELSMAKENDE HJØRNET


Solbær-juice
½ liter solbær
100 solbærblader
1 kg sukker
1 liter kokende vann
1 pk sitronsyre

Alt blandes i en bøtte. Siles etter 3 dager. Røres i  2-3 ganger pr.dag.
Fryses i 2 dl beger eller kartonger.
Blandes ut med vann til 1 liter saft




Saft av svarthyllblomster
Svenskenes Flädersaft

Kanskje litt sent å plukke svarthyll-blomster, men det kommer nye blomster neste år ! Husk at det må være blomster av svarthyll. Rødhyll er giftig !

20-30 skjermer i blomst
1 ½ l kokende vann
50 g vinsyre
2 sitroner
1 ½ kg sukker

Sitronene skyldes grundig, skjæres i tynne skiver og legges i en krukke sammen med hylleblomstene, som i forveien er ristet lett og ettersett for småkryp. Dryss vinsyre og sukker over og hell det kokende vannet på. Sett deretter lokk på og sett krukken på et kjølig sted 2-3 dager. Omrøres daglig.
Deretter siles blomsterklaser og sitroner fra. Saften helles på flasker og oppbevares i kjøleskap. Kan holde seg i 2-3 uker.
Saften fortynnes med mineralvann etter smak og serveres med isterninger og et par sitronskiver.

Oppskriften heter ”Oldemors Hyldedrikk” og er fritt oversatt til norsk. Bente Nielsen, som har gitt oss den, sier at saften gjerne kan spes med vanlig vann. For lengre holdbarhet kan det tilsettes ¼ ts med Atamonpulver eller ½ ts Atamonoppl. pr. liter saft. Atamon er samme konserveringsmiddel som er naturlig i tyttebær.


Mjukt tynnbrød fra Åsnebyen

75 g gjær
1 ½ l melk ( vann )
½ dl rapsolje
½ dl sirup
1 msk salt
7 dl siktet rug
3 l hvetemel
Arbeid deigen kraftig. Den skal være løs. Heves til dobbelt størrelse. Deles i 15-20 emner som trilles til runde boller og heves under håndkle. Kjevle ut hver bolle med vanlig kjevle og deretter med ”piggkjevle” så tynnbrødet får en ujevn overflate. Kakene skal nagges (prikkes) og stekes på takke  (varme 7), eller på vanlig panne ( 1 min på hver side) – eller i stekeovn på 250 grader i 2-3 minutter. Serveres med godt smør på og smaker ”gøtt !”
Ananas-pai

175 – 200 grader i 30 min. (jeg brukte 190)
1 dl sukker
100 g smeltet smør
3 dl hvetemel
1 ts bakepulver

Rørte det sammen og klemte det ut i en paiform.
Jeg stekte den 5 min. før jeg hadde i fylla.
1 boks knust ananas (jeg brukte bringebær)
2 dl creme fraich (jeg brukte litt mer)
½ dl sukker
2 ts vaniljesukker
1 egg (jeg brukt 2)

Hell ananas i formen og bre blandingen av det andre over. Stekes i 30 min. Hilsen Solveig




Blåbærclafoutis (fra matprat.no)
Det franske navnet til tross, er desserten utrolig enkel å lage. Den pannekakelignende røren kan du variere med andre typer bær og oppdelt frukt.
Ingredienser :
500 g blåbær
4 egg
2 ½ dl melk
180 g hvetemel
100 g sukker
30 g smeltet smør eller nøytral olje
2 ss konjakk (kan sløyfes)
½ stk sitron

Slik gjør du
1. Smør en paiform eller lav ildfast form.
2. Lag en røre av alle ingrediensene. Melken kan byttes ut med for eksempel eplejuice.
3. Hell røra i formen og fordel bærene over. Sett formen midt i stekeovnen og stek ved 220 °C i 30-40 minutter til kaken er gyllenbrun på toppen.
Server kaken lunken, gjerne med en klatt pisket krem til.
Tips:
Bytt ut blåbærene med plommer, bringebær eller kirsebær (fjern steinene). Frosne bær kan også brukes, men hell da av så mye av væsken som mulig.


