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Kjære urtevenner!

Takk for sist til dere som var på første møte,  som vi hadde i Håndverkerens lokaler 14. mars. Og velkommen til et nytt urteår til dere som ikke hadde anledning til å komme.

Det har vært en utrolig flott vinter for oss som er glade i snø og skigåing, men veldig lang og kald for alle andre. Enten du er i den ene kategorien eller den andre, synes du sikkert det er deilig med sommertid og litt høyere temperaturer nå. Vi hadde planer om å få ut Løpstikka før påske, men det var endel ting som måtte på plass og tiden ble knapp. Plutselig var ferien over oss, og det ble liten tid igjen til trykking og utsendelse. Men nå er den her, og vi håper dere slutter opp om arrangementene på samme måte som ifjor!

Vi er nå ca.80 medlemmer i Borago. Vi velger å sende ut fyldige referater fra alle møtene våre, slik at dere kan få med dere det dere event gikk glipp av eller gjenoppleve det dere var med på.  


 
	Referat fra møter og turer høsten 2005 /våren 2006
Nye turer våren 2006
Det velsmakende hjørnet
Medlemskontingent 2006



Referat fra sopptur i Aremark 13/9-2005

Helga Løwengreen anbefalte en koselig gapahuk ved Lindtjern, og den ble base for kveldens sopptur. Midt i gapahuken var det rigget til et ildsted der vi satte igang å steke medbrakt sopp, - alle proffer jukser litt !
Medlemmene spredte seg i flere retninger og gikk på jakt etter all slags sopp, og det ble en tøff jobb for Signe Diesen, som var vår medbrakte sopp-kontrollør. Det ble etterhvert litt dårlig lys, men vi plukket raskt bort den uspiselige soppen og resten av kvelden forsvant i hyggelig selskap rundt bålet med mye god stekt sopp, godt brød og drikke. Overraskende mange medlemmer stilte opp på denne turen til tross for duskregn, -  så sopptur er noe vi klart må fortsette med.	
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Referat fra medlemsmøtet 11/10-2005

Inger-Lise Østmo fra firmaet Norsopp holdt foredrag og viste bilder av sopp og ville vekster, denne kvelden i kantina på Risum vgs. Det var ialt 40 tilhørere som fikk gleden av å oppleve ”Vilt-vakkert-grønt-godt”,  som hun kalte foredraget.
Inger-Lise startet med å servere en velkomstdrikk av geiterams, og senere fikk vi også smake rylliksaft og saft av bjørkeblader.
Vi fikk utallige tips til matlagingen : granskuddsirup er et deilig søtningsmiddel, nesle kan brukes i pesto med hasselnøtter eller solsikkefrø og en god neslepudding kan serveres til dessert. Hvitkløver kan spises på brødskiva og ung dunkjevle brukes som purre og frøene kan brukes i brød.
Ellers ga hun oss gode råd om  høsting og bruk av matsopp, dette er veldig viktig å kunne !
Hun hadde med en toscakake der mandlene var erstattet med kantareller, og den var kjempegod. Av samme sopp hadde hun utviklet en ekstrakt til bruk som smaksforsterker, kalt ”Sorte dråper”. Mange sikret seg en flaske med disse edle dråpene, pluss endel andre varer som var til salgs.
Som seg hør og bør ble det servert en nydelig sopp-suppe som Aud Røsnes hadde laget  og det var rosmarin-brød som tilbehør. Dette var et svært vellykket møte og alle de flotte gevinstene gjorde sitt til at alle loddene ble utsolgt.  Randi referent


Referat fra årsmøtet i Fjøskafeen 10/11-2005

Vi satset på god mat  og  peisvarme denne kvelden, men ved til peisen måtte vi skaffe selv.
Det ble godt og varmt etterhvert som lokalet fyltes opp av medlemmer, og da årsmøtet startet, var det fullt.

Selve årsmøte-delen gikk unna i en fykende fei, og kveldens foredragsholder, Ingar Lauritsen fra Skjeberg, hadde aldri opplevd et raskere avviklet årsmøte. Men alt gikk etter oppsatt dagsorden, med opplesing av årsberetning av Randi, regnskapet lagt fram  av Gerd og valgkomiteens forslag til nytt styre, lest av  Sissel.

Det nye styret ble klappet inn :

Leder    :    Evy Hoell
Sekr.     :    Vera Fosser
Kass.    :    Anne-Britt Samuelsen
Styrem. :   Helga Løwengreen
"                Bente Høydahl Skaug
"               Oddlaug Fagerhøy
Varam.  :  Mia Johansen

Avtroppende kasserer Gerd  og sekretær Randi  ble overrakt blomster som takk for innsatsen og  styremedlem Irene som ikke var tilstede, fikk blomster hjem.

Det ble servert varme karbonadesmørbrød og kaffe /te av innehaverne av kafeen, mens praten gikk livlig i hyggelige lokaler.  Imens rigget kveldens underholdere seg til i naborommet og det var et  artig kåseri vi fikk gleden av her. Sammen med Torill Eriksen på piano, spilte Lauritsen på flere instrumenter, og fortalte masse levende historier fra sin barndom med besteforeldre og diverse naboer. Han satt inne med så mye historie om forrige generasjon, at vi andre kunne bli misunnelige. Og da han avsluttet det hele med Skjæråsens vakre dikt ”Du ska itte trø i graset”, ble klumpen i halsen kanskje ubehagelig og tåren i øyekroken nesten ikke til å holde igjen.
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Referat fra julebordet i Curtisen 6/12-2005

Vi hadde avtalt med Kurt Ørås at han skulle kunne dekke til 36 personer i sine lokaler i Curtisen og var spente på oppslutningen. Vi ble omtrent dette antallet og julemiddagen med dessert kostet medlemmene 200 kr uten drikke og klubben sponset resten.
Vi kunne velge mellom 3 hovedretter og desserter, og alt smakte skikkelig godt !
Helga Løwengreen og Tore Gretland underholdt med trekkspillmusikk og var til god hjelp under allsangen. 
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Referat fra vårmøtet i Håndverkeren 14/3-2006

Til vårens første møte møtte 32 urtevenner i Håndverkerens lokaler i Kristian Augusts gt. 8
til tema Vår. Vi hadde besøk av Inger Lagseth Egeland fra Oslo, som holdt et lysbildeforedrag om våren og om hva som  da våkner i naturen av urter, blomster og sopp. 
Hun er lærer og forfatter til bla boka „Ville planter til mat og drikke“, som flere kjøpte av henne denne kvelden.

Med flotte bilder og fortellerglede startet hun med blomstene av hestehov – kalte dem avleggere fra solen. Tegnet på at vinteren endelig er slutt, selv om snøklokkene og krokusens fargeprakt for lengst har vist seg i haven.
Hestehov, eller leirfivel som den også kalles, har i eldre tid vært brukt som medisinplante.
I dag vet vi at den er giftig og brukes derfor ikke lenger. 
Blomstrende hestehov er tegnet på at det er på tide å se etter de første bladene av skvallerkål og nesle. Når nesleskuddene er 10-15 cm høye kan de klippes, og vårens første neslesuppe nytes, gjerne med tyttebærsaft. Prøv også Nestletimbal med rognebærsaus. Nestlete er urindrivende og brukes mot gikt og fordøyelsesbesvær.
De yngste, mykeste bladene til skvallerkålen er mest aromatisk. Vi kan høste kilovis til salater, grønnmos og rikelig i fryseren. Te er lett beroligende. 

Frister det å prøve oppskriften til „grønn tørstedrikk“ som du finner i denne utgaven av Løpstikka?
Deretter kommer karvekålen, og det er mange som ikke kan tenke seg en vår uten karvekålsuppe. Karve skiller seg tydelig fra liknende arter ved at bladslirene er bleke, nesten hvite. Den har pælerot, dvs en rot som likner på en gulrot. Krydderet karve er frøene. De samles i juli og tørkes. De kan brukes hele ved sursylting, i surkål, pultost, karveost og brød. Akevitt er brennevin tilsatt karvesmak.
Den siste av „de fire store“ er meldestokk. Brukes i grønnmos, stuinger og sauser. Rik på vitaminer og mineraler og kan erstatte spinat. For den ivrige „grønnsanker“ kan meldestokk stekt i olivenolje og tilsatt mandelhakk og rosiner, være en eksklusiv forrett , servert med ristet loff.
Hun fortalte at mange sopper også kommer opp av snøen, feks. vintersopp vokser så fort den tiner. Hattene kan spises og er god når vi ikke er så godt vant med kantareller. 
Videre minnet hun oss på å bruke:
Vinterkarsens unge bladrosetter til suppe, stuing og salat (sterk smak) Blomsterknopper kokt som brokkoli, eller smørstekt.
Løvetannblader i salat og knopper stekt i smør. Roten er brukt som kaffeerstatning.
Groblad i salat og stuing, store blad til kålruletter.
Geiteramsens unge skudd før bladene har strukket seg ut, kokes hele som asparges. 
Granskudd er veldig næringsrike. Brukes i te, i brød, salat eller feks. granskuddsirup.
Kvann har en lang historie og er sær i smaken.
Selsnepen er giftig, har kammere i roten – pass deg for den.
Vassarve – hele planten kan brukes, dampkokes, som salat og pynt, rik på mineraler.
Marikåpens unge blader kan brukes som salat og i stuing. Sterk smak.

Tilslutt fikk vi noen te-tips:
Bergmynte/oregano – bruk blad og blomst – beroliger magen - godt mot hoste.
Bjørk – unge museører (friske eller tørket) – mot reumatisme og gikt.
Blåbær – blad samles før blomstring – oppkvikkende – kan brukes mot diaré og kvalme.
Kvann –blader –mot forkjølelse og luft i magen.
Lind – teen mot alt – varig ungdom – søvndyssende – mot forkjølelse.

Vi fikk et lærerikt foredrag og ble inspirert til å bruke mye mer av det naturen gir oss gratis.
Inger fikk en velfortjent vingave og medlemmene ble servert eplekake, bløtekake og tyttebærbrød (se oppskrift) samt kaffe og te.  Det var mange flotte gevinster til utlodningen og Evy oppfordret flere til å bli medlemmer i urteklubben. 
Vera, referent.
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FORSOMMERENS PROGRAM

SANKETUR i FESTNINGEN 
11/5-2006

Vi har invitert med oss Marit Eriksen, lektor ved Høgskolen i Østfold med botanikk som hovedfag, til denne vandringen med kurv  og saks. Vi håper å finne noen urter og hun kan i allefall fortelle oss hvilke planter som vokser i dette vakre området.  Vi møtes på Parkeringsplassen ved Tøyhuset kl. 18.00 Vi har gjort en suppe-avtale med Marie Grandahl, - hun er ekspert på den som er laget på karvekål. Vi satser også på drikke fra naturen, så ta gjerne med kopp, tallerken og bestikk. Alle må kle seg etter været, - det kan bli kjølig denne vårkvelden. Turen avlyses ved realt regnvær.
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DAGEN DERPÅ....... 
18/5-2006

Dette er tittelen som Idd og Enningdalen Historielag har satt på sitt møte på Gamle Prestebakke. De får besøk av apoteker Dagfinn Nome, som forteller om apotekenes historie gjennom århundrene. Mange medisiner hadde sitt opphav i urter og planter, og noen av disse plantene kan vi finne i vår egen hage. Vi har gjort avtale med styret i historielaget om at vi kan komme på dette møtet, som begynner kl.19.00 Regner med at de fleste vet hvor Gml.Prestebakke er. Oppfordrer forøvrig til samkjøring.
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HANDLETUR TIL HOBØL
30/5-2006

Vi hadde tilsvarende tur til Mjærum Gård i 2004. De som var med dit, kan tenke seg å reise igjen og de som ikke var med, har nå en ny anledning. Er du i minste tvil om du skal være med, så les referatet i Løpstikka nr.2 
Eierne er kjempekoselige og de har utrolig flotte planter ! Avreise fra park.plass Tistesenter kl.16.30
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SOMMERTUR TIL VESTFOLD
10/6-2006

Hele programmet for denne turen er ikke klinkende klart i skrivende stund, men vi reiser med buss fra Halden Rutebilstasjon kl. 8.00 og 
Er tilbake ca. 20.00 Vi drar til Moss og ferjer over til Horten. Vi skal besøke en privat ”urtehage ” som vi har fått anbefalt. Deretter drar vi til Gjennestad Planteskole som er kjent for et bredt utvalg av diverse planter.
For å gjøre reisen litt variert, tar vi ferje fra Sandefjord til Strømstad tilbake. Ombord her er det da mulighet til å nyte en buffet til kr.185,- pr. pers.
Styret har bestemt at klubben spanderer bussturen som koster kr. 6600,- og medlemmene betaler ferjebilletter kr. 27,- pluss 126,-.
I tillegg kommer da den maten man måtte ønske å innta i løpet av dagen. Vi satser på egen nistemat til lunsj og event. buffet på ferja hjem.

Påmelding til turen er innen 15.5.2006 til Helga 69 196130 og Evy 69192011.
Vi fyller gjerne opp ledige plasser med ”ikke-medlemmer”, men da må disse betale kr. 100,- ekstra for et buss-sete.. 
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SOPPTUR  I  AUG/SEPT
Mer opplysninger i neste Løpstikke.

FELLESMØTE MED HAGELAGET I HALDEN 21/11-2006
Mer opplysninger i neste Løpstikke.
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E-POST-HILSEN FRA INGER LISE ØSTMO (hun som var på medl.møtet i okt.05)


”Heisan, vil gjerne gi deg og dine urtevenner en blid nyhet: Det blir kokebok til høsten: Matsprell i naturens verden. En kokebok på sopp og ville vekster, men totalt blottet for karvekål og neslesuppe - det finner man i alle bøker. Denne boka skal tuftes på de muntre damers matsprell i Naturens Verden på sommersøndager, og vil inneholde oppskrifter fra programmene samt nye. NRK har ønsket å lage denne boka, og de har eget forlag - forfatter og oppskriftsmaker Østmoe er derfor i trygge & proffe hender. Boka blir en lekker sak, ikke noe pjuskete hefte! Håper dere snart får vår - det ser ikke ut til at den vil komme til Oslo og Romerike, hvor jeg er! Hilsen Inger-Lise”
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MEDLEMSKONTINGENT

Bankgiro vedlegges dette nr. av Løpstikka og kontingenten er fortsatt kun kr. 100,-


@ - POST

Denne gangen sendes Løpstikka som vanlig post til alle medlemmene pga utsendelse av bankgiro, men ellers i årets ønsker vi å sende den via E-post til dem som har det. Så skriv deg på  
e-post-lista på vår hjemmeside !



DET VELSMAKENDE HJØRNET



TYTTEBÆR-BRØD

I boka ”Ville planter til mat og glede”skrevet av Inger Lagset Egeland, som var på møtet vårt i mars, finner vi oppskriften på dette gode brødet. Det er forøvrig Judith Thorsen fra Halden som har sendt inn oppskriften og Vera Fosser bakte det til siste møte. Det smakte aldeles nydelig med bare smør på.

1 dl grov rug
1/2 dl hvetekli
1/2 dl linfrø
1 dl rørte tyttebær
1 dl rosiner
3 ts salt
3 toppete ts karve
4 dl lunkent vann

Alle indegrediensene blandes og står natten over i en glassbolle under klede. Neste morgen tilsettes :

25 g tørrgjær (en liten pose)
ca 2 l hvetemel
5dl varmt vann

Bland gjær i melet, tilsett det varme vannet og blandingen fra igår. Elt godt og sett til heving. Form tre små brød, legg dem i godt smurte brødformer og sett dem til heving. 
(Kan stekes uten form også) Stekes på 225 grader i ca. 30 min, event. 5 minutter ekstra på sidene når de er ute av formene.
Passer både som ventebrød og til forskjellige middags- og kvelds-retter.
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GRØNN TØRSTEDRIKK

2 l skallerkål
1 l kaldt vann
2 dråper sitronsaft
Isterninger

Skvallerkålen skylles og moses. Tilsett vannet og sil blandingen. Smak til med sitrondråper og mer vann. Serveres i glass med isterninger.




GROVE BRYTEBRØD MED URTER

50 gram gjær løses i 7 dl lunkent vann,
50 g margarin smeltes og has i,
en strøken ss salt og 1 ss sukker blandes 
og has i, det meste (3/4) av et
sammenpisket egg has i (resten gjemmes
til å pensle oppå)
18-20 dl mel,tørrvaraer, til sammen,
men ha i litt etter litt.

Det kan brukes bare hvitt, siktet hvetemel,
eller man kan lage sin egen blanding. Et forslag til grove, gode brytebrød kan være :     
 4 never bokhvete, 1 neve hirse, 3 never sesamfrø, 2 never solsikkefrø, 2 never grovt sammalt hvete,1 neve hvetekim og resten siktet hvetemel. Det blir også spennende smak om en erstatter noe av melet med tørkete urter som nesle, timian eller bergmynte.
Rør alt raskt sammen i mixmaster. Heves i 
30 min. Rulles ut til ca. 30 boller som settes tett inntil hverandre i to smurte springformer (mål først at begge går i ovnen samtidig. Hvis ikke kan en bruke langpannen istedenfor springformene) Etterheves i 30 min. Pensles med egg og strøs med karve, valmuefrø, timian eller bergmynte, event. noen boller av hver. Stekes i 15-20 min i 225 grader. Avkjøles i en enhet i bakeklede på rist.
Varier brytebrødets innhold ettr hvilken rett som det skal serveres sammen med. 
















































Avs.
Urteklubben Borago
Øbergveien 44
1793 Tistedal





	















































































		

























 



