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Kjære urtevenner! 
I Løpstikka i mars i fjor, skrev jeg at vinteren var på hell. Jeg vet ikke om jeg tør si det akkurat nå. Med den enorme snømengden vi har hatt denne vinteren, så tar det i alle fall lang tid før alt er borte. Helene harefrøken har gnagd mine gyvler ned i bakkenivå og jeg er spent på hva som har overlevd denne spreng-kulda. Den største gleden hadde vel vært om alle de ekle sneglene hadde krepert.
Uansett hvor lang tid det tar før vi ser den første hestehoven, så er det en herlig tid vi nå har  foran oss.
Styret i Urteklubben har hatt samling i kafeen til Solveig og snekret sammen et program som vi håper dere støtter opp om. 
Ta gjerne med en venninne eller venn- vi har plass til flere !

Denne Løpstikka inneholder følgende :


	Ref.fra møter høsten 2009
	Møter / turer vår og sommer  2010
	Medlemskontingent 2010
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Referat fra fellesmøte med Hagelaget
15/9-2009 

Mange interesserte, herav mange fra urteklubben, hadde møtt fram denne kvelden som  Hagelagets formann Kjell Haugset ønsket oss velkommen til.  
Gourmetkokken Kurt Ørås, med hjelp av kokken Harald og lærling Najana gav oss smaksprøver og fortalte til oss om ”Nyttevekster fra egen hage - hvordan utnytte ressursene?”.  Utover dette, var det også godt med kaffe, rundstykker og kake, og loddsalg med gevinster ble det også.

I presentasjonen fortalte Kurt Ørås om sin vei til det å bli gourmetkokk og ga inntrykk og kokkekunstopplevelser fra reiser og opphold i Sveits, Frankrike og Spania.  Fortalte at hans kokkeinteresse begynte med mormors supper: rabarbrasuppe med kanel, stjerneanis, vanilje, jordbær, jevnet med sagogryn.

Vi fikk smaksprøver på Urtesuppe med ertebrød.  Urtesuppen fikk han smaksopplevelsen av i Sveits: laget på kyllingkraft og jevnet med poteter, og med fjellurtene løpstikke, koriander, persille og suppetimian.  Han anbefalte å alltid ha kyllingkraft tilgjengelig i frysen, til ulike supper og sauser.  
Vi fikk også smaksprøve på kyllingkjøttbolle med urtesmør av krydder: estragon  og salvie, merian og løpstikke.  Han fortalte at ved steking av kylling legger han urtesmørblanding, f.eks. av hvitløk, ingefær og chili, under skinnet på kyllingen.  En annen god krydderkombinasjon er Merian, Salvie og Timian, en blanding som kan brukes til alt, ikke minst til svinekjøtt.  Det hever smaken til villsvin-nivå!
Han anbefalte oss å bruke urteoljer i salater.    Eks. på oljeblanding: Olivenolje (ikke beste kvalitet idet olja skal være nøytral), gressløk, persille, luftløk.  Kjør det godt med litt olje i food-prosessor og spe med mer olje.  Han fortalte at han baserer seg mye på lokale råvarer, og henter da menyen på bakgrunn av  sesong-råvarer.  Han fortalte at hans matprofil er: litt kjøtt, mye grønnsaker, men også fløte og smør.
Siste smakeprøve var lammepølser, i saus krydret med rosmarin, salvie, hvitløk, estragon, gressløk og luftløk.  Hans erfaring er at alle kjenner til og bruker rosmarin på lam, mens salvie er ”cluet”, det passer veldig godt.  En annen saus: estragon + sennepssaus – nydelig til lam, men også godt til andre retter.
Eks. på bruk av gourmetmat med råvarer en lett får tak i: Bringebær og rosmarin i Creme brulee!  Skal være fantastisk godt.  I det hele tatt var han ikke redd for å blande smaker og urter.
Kurt Ørås fortalte at han har gitt ut to kokebøker, men han anbefaler oss å ikke følge oppskrifter, men tenke selv, gå ut i urtehagen og hente inn – utvikle selv!
Han fortalte om urtehagen ved Vertshuset Kurtisen i festningen: det var en gammel urtehage der som tyskerne anla under krigen.  Han og kokkelaget i Kurtisen har satt sine urter der, bl.a. har han 8 forskjellige timiansorter, utenom oregano, salvie, timian, løpstikke, gressløk, persille, mynte, kjørvel.

Tips vi fikk: 
- Urter smaker godt til alt: til grønnsaker, til kjøtt og egg.
- Bruk mye mynte, til fisk og andre retter.
- Dill går ikke til så veldig mye annet enn det som er vanlig å benytte den til.  Men da, kjempegod.
- Urtepotter en får kjøpt: del dem og omplant dem i næringsrik jord, da kan en ha urter lenge!
- Rosmarin og egg, eller salvie og egg – knallgod kombinasjon.
- Eggerøre: fifty – fifty av egg og fløte + finhakket rosmarin, timian eller salvie.
- Risotto: løk, ris, ost, tilsett urter, anbefaling på tysk estragon!
- Fiskeretter: han anbefalte tomater + urter + hvitløk i fiskekraft!  Kjempegodt.
- Engsyre – gå ut og plukk, kjempegodt på fisk!
- Han bruker også mye sopp.  Eks. småkantareller som han sylter (oppskrift i hans bok), tørker, lager mel, bruker som smaksforsterker i sauser.  
- Nå er tiden for rognebærgele, slåper og prydeple – plukk etter frosten!  Nydelig!
- Følg sesongene!  Høst: grønnsaker, bær, havet. Rabarbra i alle varianter fra mai til juni.
Ref. Solveig.
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Referat fra medlemsmøtet ”Om sopp”
13/10-2009

17 Borago-medlemmer kom for å høre Ninni C. Christiansen fortelle om sopp på Tirsdagskafeen i Rokke.  Ninni er leder i Halden Soppforening, og hun hadde mye å fortelle om sopp.  Hun fortalte at det vokser ca 3000 sopparter i Norge, hvorav 100 spiselige.  Sopp er langt nede på næringskjeden, den har ikke klorofyll og må snylte på andre.  Sopp har vært brukt til mat i uminnelige tider.   Det mange ikke vet, er at god matsopp har næringsinnhold omtrent som grønnsaker og man regner med at to tredeler av proteinet i sopp kan utnyttes av mennesker.  Sopp er kalorifattig og ikke kolesteroldannende, men sopp er rik på B-vitamin og noe E-vitamin og mineralene jern, kalium og selen.    Sopp kan være tungt fordøyelig og på grunn av det store fiberinnholdet bør vi ikke spise for store porsjoner av gangen.  

Hun fortalte at hun ville bruke tiden den kvelden på å fortelle oss om Trompetsopp, Gul trompetkantarell og Traktkantarell.  De er ganske like hverandre.  Alle kantareller og trompetsopper er spiselige, og de fleste er førsteklasses matsopp.  Det gjør ikke noe om en forveksler dem, for det finnes ingen giftige sopper som ligner dem, så vi kan bare plukke.  De kan plukkes allerede i september, og finner man først en, er det ofte store felter med slike sopper.  Det ekstra fine ved dem er at de meget sjelden er markspist, de har god holdbarhet, de er lette å gjenkjenne og vanskelig å forveksle med giftig sopp, og de er temmelig vanlige og har lang sesong.

Vi lærte kjennetegnene for disse soppene:  Svart trompetsopp har gråsvart farge mens Gul trompetkantarell kan kjennes på de lyse orangerosa stilkene.  Traktkantarell forekommer i store mengder og er så årviss at man kan stole på den når man har behov for et soppmåltid.  Soppen kan foredles, tilberedes og oppbevares på ulike måter.   Den kan spises frisk / nypukket, den kan forvelles, den kan oppbevares frosset eller tørket.  Av tørket sopp kan en male soppmel.  
Og alle fikk også hefte med oppskrifter på suppe, små soppbrød m.m., slik at nå kan alle prøve seg! 

Etter det lærerike foredraget, fikk Ninni en stor takk og blomster, det samme fikk også Solveig Mellevold som hadde lånt ut kafeen til kveldens sammenkomst.  Så fikk vi også spise sopp i alle varianter:  Soppsupper smakte nydelig en høstkveld, og det satte en ekstra spiss på det når vi kunne spise nybakte sopprundstykker ved siden av.  Til kaffen var det soppkake, en toscakake hvor mandlene på toppen er byttet ut med sopp.  Oppskriften har stått i Løpstikka tidligere.
Det var også loddsalg, og mange var heldige å vinne gevinster.
Leder Evy minnet om neste møte, samt om påmelding til julebordet vårt i desember.
Som avslutning leste Vera Fosser et dikt av Arild Nyquist: ”Årets tider”, fra hans bok Samlede dikt.  Takk til Vera,  det var et optimistisk, vakkert dikt vi fikk høre før alle satte nesa hjemover.   Ref. Solveig
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Referat fra medlemsmøtet om ”Bier, blomster og honning” 17/11-2009 

Dette var et fellesmøte med medlemmer av Borago og Hagelaget, og mange fra begge lag var møtt opp slik at møterommet på Porsnes nesten var fullt!  Evy ønsket velkommen og introduserte kveldens foredragsholder Kåre Heje.  Han presenterte seg som landbruksrådgiver, bonde og pensjonist, og holdt et levende og innholdsrikt foredrag om bier: bienes historie, bisamfunnet og kuben.  Vi fikk også høre om birøkt i Norge og honningproduksjon, og vi fikk oppskrifter og kjerringråd.  Han kunne fortelle at man har funnet at bier har eksistert i 50 millioner år – kanskje 100 millioner år, noe man vet fordi man har funnet bier innstøpt i rav.  Man vet også at bier har vært utnyttet av mennesker i 12000 år og har vært husdyr i minst 5000 år.  Han fortalte at menneskene har utnyttet bier og honning på mange ulike måter, bl.a. har honning vært brukt som betalingsmiddel i Sør-Europa i middelalderen, og bier har også  vært brukt i krig, bl.a. i England rundt år 1000, hvor kuber med bier ble kastet på vikinger som kom på tokt. 

Vi fikk også høre om bisamfunnet og de forskjellige biene: dronningen, dronene og arbeidsbiene, deres arbeidsområder.  Han hadde med seg de forskjellige elementene i en bikube, som han fortalte oss om , og han fortalte også at det er ufarlig å komme en bikube på nært hold, biene er ikke aggressive.  Derimot har vill-biene et mer aggressivt gemytt.  

I Norge kan birøktere melde seg inn i Norges Birøkterlag, som gir ut et blad: Birøkteren.
Det produseres årlig 1000 tonn honning i Norge og det utgjør 200 gram per person i året.  

Biene har en samfunnsmessig og økonomisk betydning, de utnytter naturlige ressurser ved å produsere honning, og de pollinerer kulturplanter og ville planter.  Han kunne også fortelle at i honning er det 181 ulike substanser, bl.a. 12 ulike vitaminer, mineraler, syrer, ensymer og aminosyrer, så derfor oppfordres alle til å spise honning!  Og i tillegg til den tradisjonelle honning på brødskiva, foreslo han å spise honning og ost (Chevre, brie, blåmuggost), honning og yoghurt (+ nøtter og korn) eller honning til kjøtt, spesielt til kylling og svin.  Som drikke: honning i varmt vann og sitronsaft og i bakst får honning gjæring raskere i gang.

Det ble kaffe og nogot attåt etter foredraget: grovbrød med honning, og kaker med honning, noe som smakte kjempegodt.  Loddsalg ble det også, og noen var ekstra heldige og stakk av med flere gevinster, samt at også mange andre fikk med fine gevinster hjem.  Ref. Solveig
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Referat fra årsmøte 3/12-2009

Årsmøtet skulle vært holdt på Bua, Sørbrøden, men ble flyttet slik at vi hadde det i Kommandantboligen i Festningen.  Årsmøtet var annonsert i Løpstikkas septembernummer.

Det var 20 fremmøtte medlemmer.

Dagsorden:
1) Åpning.  Leder Evy Hoell åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

2) Valg av dirigent og sekretær.  Til å lede årsmøtet og til å skrive referat ble det valgt ved akklamasjon henholdsvis leder og sekretær.

3) Årsberetning.  Sekretæren leste årsberetningen hvor det bl.a. framgikk at Borago hadde 58 betalende medlemmer.  Beretningen ble godkjent ved akklamasjon uten kommentarer.

4) Regnskap.  Kasserer gikk gjennom regnskapet som var revidert og funnet i orden.  Det viser at vi har bankbeholdning på 17.676,-.  Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.  Det kom opp kommentarer at vi gjerne kan bruke beholdningen til glede for medlemmene, noe styret bekreftet at også er deres linje.  Bl.a. vil julemøtet senere denne kvelden bli noe sponset.

5) Valg.
Resultatet av valget: 
Leder: 		på valg hvert år: 		Evy Hoell ble gjenvalgt ved akklamasjon
Sekretær: 	gjenstår 1 år		Solveig Mellevold
Kasserer: 	på valg for 2 år:		Anne-Britt Samuelsen ble gjenvalgt
Styremedlem: 	på valg for 2 år: 		Else-Marit Tvete Pettersen ble valgt
Styremedlem: 	gjenstår 1 år: 		Vera Fosser
Styremedlem: 	på valg for 2 år:		Oddlaug Fagerhøi ble gjenvalgt
Varamann: 	gjenstår for 1 år		Marit Wøien

Revisor: gjenstår 1 år: 			Bjørg Bekkevold
Revisor: gjenstår 1 år:			Heidi Størholt

Valgkomite
Valgkomite: gjenstår 1 år: 		Oddlaug Fagerhøi
Valgkomite: på valg for 2 år:		Anne-Lise Lyseto

Blomst og takk til Helga Løwengreen som nå gikk ut av styret.  Else-Marit Tvete  Pettersen ble ønsket velkommen som ny i styret.  

6) Eventuelt:
Vedr. kontingent: det ble vedtatt å sende innbetalingsblankett for medlemskontingent i Løpstikka.

Det ble etterspurt møteinnhold og turforslag fra medlemmene, og flere forslag kom opp.  Disse vil styret ta med i drøftinger for vårens program.
Årsmøtet ble hevet.
Ref. Solveig
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Referat fra julebordet 3/12-2009


24 medlemmer og deres inviterte benket seg rundt langbord i Curtisen  Fredriksten Festning. Julebordet skulle ha vært på Bua, Sørbrøden, men hadde måttet bli flyttet.  Men det viste seg at Curtisen var ingen dårlig erstatning!  Etter velkomsthilsen fra lederen, fikk vi alle servert en rikelig stor juletallerken med  juleribbe og alt dertil hørende.  Desserten var også bemerkelsesverdig: kromkake med riskrem samt sorbet, flott lagt opp og pyntet og dertil smakende samt husets egen konfekt til kaffen.

Underveis ble det musikk , Helga Løwengreen og Tore Gretland foredro tradisjonelt julesanger på trekkspill og vi fikk sanghefte og kunne synge med.

Vera Fosser kåserte om julekrydder fra der pepper’n gror…   Vi fikk bl.a. høre at svart og hvit pepper kommer fra samme plante, men at den svarte høstes mens bærene er halvmoden og at de gjæres før de tørkes.  Hvit pepper høstes når bærene er modne.  På verdensbasis blir det produsert 60 – 80 tusen tonn pepper.  Kanel er et av de eldste handelskrydder vi vet om.  Det produseres i India og Sri Lanka fra barken på et eviggrønt tre.  Ingefær og kardemomme hører til kryddersivfamilien.  Ingefær kommer fra roten av planten  Zingiber, som vokser vilt i hele sørøst-Asia, men det produseres også i andre tropiske strøk.  Kardemomme er svarte frø som har en kraftig, pikant smak.  Nellik kommer fra det eviggrønne kryddernelliktreet som tilhører myrtefamilien og kan bli opptil 10 m høyt.  Nellik dyrkes vesentlig på Zanzibar.  Det er blomsterknopper, og de høstes flere ganger i sesongen. Allehånde har en aroma som minner om muskat og kanel.  Det er et krydder som har blitt litt umoderne.  Safran er verdens dyreste krydder, 80 000 krokusblomster trengs for å sanke støvbærere nok til 100 g.  Safrankrokus dyrkes særlig i Frankrike og Spania.  Og sist men ikke minst i julesammenheng, må vi ikke glemme et viktig krydder som vokser vilt i Norge – karve!  Hva er surkål uten karve?  Og hva med akevitten?  Den er blitt brukt i Norge siden steinalderen , og den var sterkt verdsatt idet den ga vern mot dverger, hulder, djevler og det onde øye!   Alt dette og mer til hadde Vera funnet i Knut Fægris bok ”Krydder – på kjøkkenet og i verdenshistorien”, ”Ville vekster – røtter i kulturhistorien” av Olav Skard og fra Damms ”Store bok om urter” av Jekka Mcvicar.  Vi takker for koselig kåseri under julemiddagen vår!

Etter nok noen toner fra trekkspill og egne struper, kunne Evy takke for Borago-året som er gått, og ønske vel hjem!

Ref. Solveig



Vårens  møter

Møte med Hagelaget 
tirsdag 16/3-10


Møtet finner sted på Halden vgs. avd. Porsnes kl. 19.00  og det er Hagelaget som har invitert Johan Strand, Strand Hagedesign i Halden. Temaet er hageplanlegging.
I tillegg til denne kvelden, vil det senere bli et besøk i en hage for å se hvordan dette kan gjøres i praksis. Spesielt inviterte her vil være dere som har nytt hus og skal i gang med å etablere hagen. Regner med at han også kan komme med tips når det gjelder å lage en urtehage.
Det blir loddsalg og servering i regi av hagelaget og vi er velkomne til å ta med en liten gevinst.
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Vi lager vårruller 
mandag 12/4-10

Det er nesten blitt en tradisjon at vi må lære oss og lage noen utenlandske  matretter  i urteklubben.  Alle har vel spist vårruller,  men nå har vi spurt Mai Tran om hun kan være med oss og lage egne vårruller.
Pga innkjøp må vi ha en påmelding, for alle som deltar, skal lage sin egen porsjon. Vi skal selvfølgelig også spise vår-
ruller med sur-søt saus og ris denne kvelden. 
Vi kommer til å være i kafeen til Solveig i Rokke, og vi kan kjøre felles fra Hjortsberg skole kl. 18.00 for de som ønsker det. Ta med skarp kniv, fjel , kopp og en liten gevinst til utlodning.
Påmelding til Solveig 69193217 eller Evy 69192011 innen 6/4
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Tur til Mjærum Gård i Hobøl
tirsdag 18/5-10

Dette begynner å bli tradisjonelt, men det er fordi vi er veldig fornøyde med plantene til Janne Moen.
Vi reiser noen dager senere enn i fjor, og håper vi kan sikre oss de beste og kraftigste  tomatplantene og urtene.

Vi reiser i privatbiler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet  kl. 16.30 og spleiser på bensinutgifter.

Hver og en tar med egen mat og vi spiser sammen i Jannes vakre hage. Om du ikke skal handle noe særlig, er det verdt å være med for å oppleve alle de fantastiske blomsterbedene hennes !
		


Salg av spesielle sommer-blomster 
 tirsdag 1/6-10

I år som tidligere år inviterer Anne-Lise Lyseto oss hjem til seg på Grantoppen for at vi skal kunne kjøpe sommerblomster, som hun har dyrket til inntekt for et hjelpeprosjekt i Hvite- Russland. Vi som har besøkt henne før, anbefaler dere andre å ta turen til henne og om ikke annet for å beundre den flotte hagen. Plantene hun selger er bl.a. hengepetunia og hengelobelia og en del spesielle  sommerblomster.
Hvis noen ønsker seg stauder, er det lurt å ringe henne (tlf. 69191050) eller snakke med henne på et medlemsmøte.
Hun har mange slag, og deler dem gjerne.
De som skal handle, må ha med kasse/eske å ha blomstene i. 
Anne-Lise har åpen hage fra kl. 18.00 og utover kvelden.
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Heldagstur til Ramme Gård
lørdag  5/6-10

Vi reiser sammen i biler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet kl. 9.00
Vil du vite mer om denne fantastisk skjønne hagen, anbefales å gå inn på www.rammegaard.no" www.rammegaard.no 
Akkurat denne dagen er det salg av planter, masse sjeldenheter og det er omvisning hver hele time fra kl.11. Her får vi kjøpt suppe, grillmat og kaker, alt fra eget kjøkken og vi regner med å bruke noen timer på dette stedet. 
Neste stopp er Krukkegården mellom Ås og Drøbak, se www.krukkegaarden.no" www.krukkegaarden.no, den er åpen til kl.17.00
På vei hjemover til Halden, stopper vi på et hyggelig sted og drikker kaffe.
Inngangbillett  til  hagen og bensinpenger til  de som kan tenke seg å stille med bil, blir sponset av klubben.

Påmelding  innen 18.5 til Solveig 69193217 eller Evy 69192011
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Sommeravslutning på Lyngtoppen 
torsdag 17/6-10

Vi er igjen blitt invitert til Vera og Erling Fossers hytte på Lyngtoppen, Aspedammen. Vi har bedt med oss soppforeningen , og kanskje vanker det litt sopp i menyen denne kvelden. Styrets medlemmer skal stille med hver sin rett, som må inneholde noe av urter. Regner med at løpstikkesuppe med loff og urtesmør blir hovedretten.


Biolog Marit Eriksen, som har vært på tur med oss tidligere år, er invitert denne kvelden og vil ta oss med på 

en runde i terrenget og fortelle oss hva som finnes av vekster her.

Ellers er det viktig å få med seg at dette er en av de aller lengste dagene i året, og for de som holder ut til kl.2300, så er det mulighet for å høre natteravn.

Vi har felleskjøring fra Risum vgs kl.17.00 og ser fram til en hyggelig avslutning før sommerferien. 
Styret kjøper noen velsmakende gevinster, så ta med litt penger til loddsalg. 

PS. Anbefaler godt fottøy og kanskje mygg-remedier.


















































MEDLEMSKONTINGENT

kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2010 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen


@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til ehoell@halden.net






			

			

