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Kjære urtevenner! 
Vi er i første halvdel av september og har lagt en værmessig flott sommer bak oss. Ingen kan skylde på for mye regn eller sol i år, selv om vi fikk en litt treg start på varmen. 
Også i år har vi tjuvstartet med høstprogrammet, siden sensommerturen gikk av stabelen 17.8. Denne turen var minst like vellykket som den i fjor, - bare les referatet!
I høst fortsetter vi med onsdagsturer, selv om det bare er de privilligerte helfrimedlemmene som stiller opp. Men det er viktig at de også holder seg i form ! Ellers er det som vanlig 3 medlemsmøter og en sopptur i høst og vi håper alle finner noe interessant i programmet vårt. 



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


Vi minner om at noen medlemmer har glemt å betale kontingenten for 2013 og nye medlemmer kan overføre 
 kr. 150,- til kto. 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen



Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref. fra møter/turer 2013
Møter / turer resten av 2013

Diverse saker og ting
Det velsmakende hjørnet (et par av oppskriftene har stått tidligere, men passer til temaene denne høsten)







Ref. fra møte med somalisk mat 21/3-13

Vi hadde invitert oss til å lage somalisk mat i Frivillighetssentralen og leder der, Wenche Eriksen, hadde spurt Safia Abdi Haase om hun ville lære oss å lage et somalisk måltid, noe hun hadde sagt ja til.  Vi møtte en på alle måter fargerik kvinne, som tok imot oss på aller varmeste måte!  Hun hadde laget forrett til oss som sto klar på bordet, en overraskelse.  Forretten skulle spises i salen som var gjort istand med langbord og alle satte seg og fikk servert en “pakke” laget av hvetemelsdeig kjevlet ut fem leiver på hverandre med olje imellom, stekt sammen litt, delt i fire og pakket med en kjøttdeig inni.  Servert med salatblad, ketchup og rømme, sitron.  Nydelig.  Kunne ligne litt på vårrull.  Så toget vi inn på kjøkkenet.  Vi fikk høre at somalisk mat ofte er gryteretter, som tillages over bål, fordi tilgang på komfyr ikke er vanlig.  Hun fortalte at hun hadde brent seg ofte og mye på matlaging på komfyr etter at hun kom til Norge, vanskelig å venne seg til bruken av den.

Vi stilte oss rundt bordet hvor vi lærte å steke opphakket løk i soyaolje, steke senere sammen med karbonadedeig.  Hun hadde så oppi en krydderblanding av koriander, kummin, kanel, kardemomme, sort pepper og nellik, og rørte det hele godt.  Hvitløk og koriander ble hakket og banket sammen, og tilsatt.  Så fulgte hermetiske tomater og tomatpure, og til sist poteter skåret i biter, pluss grønnsaker.  Vi brukte ferdig grønnsakblanding denne gang, men grønnsaker oppskåret i terninger, eks. blomkål, gulrot, brokkoli, er enda bedre. Det hele fikk stå og koke på svak varme.
Mens maten kokte, satte vi oss i salen og Safia fortalte historier om sitt liv etter at hun kom til Norge i 1991.  Opphold på asylmottak i Valdres og overflytting til Harstad hvor hun og barna, tre jenter, hadde bodd flere år. Grunnen til at hun nå bodde i Halden, var kjærligheten.
Hun fortalte om hendelser og sin måte å takle det på, om opplevelsene ikke var gode.  Og hun hadde stor forståelse for at folk kunne gjøre ubetenksomme ting.  Hun fortalte om møtet med en gutt som hadde “vist finger” til henne, og hun hadde, men hele sin frodige kropp, klappet og vrikket og beveget seg, hvoretter han nok aldri mer fornærmet henne.  Hun fortalte også om engstelse for å flytte til Harstad, hvor bjørner går i gatene og kapper hodet av folk.

Safia er opptatt av og jobber mot, maktmisbruk og overgrep i sitt hjemland.  Hun jobber med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse).  Du kan lese mer om henne ved å google Safia Abdi.
Stor takk til Safia, som selv takket oss for at hun nå har fått mange flere venner i Halden! Ref. Solveig


Oppskriften:
2 kilo, dvs. 5 pk. karbonadedeig
4 store løk
1 hvitløk
1 potte frisk koriander
1 kg lettkokte poteter
4 bokser hermetiske tomater
Grønnsakblanding eller ulike grønnsaker, eks. blomkål, gulrot, brokkoli
1 flaske tomatpuré
Soyaolje, en del.
Krydderblanding:
	1 ss koriander

3 ss kummin
5 cm kanelstang
6 hele frø kardemomme m/skall
 1 ss sort pepper
4 – 5 nøkler nellik
Krydderblandingen ble stekt litt i en kjele, før hun malte det i en elektrisk kvern.
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Onsdagstur i Ertemarka 13/3 avlyst pga is i løypene.


Onsdagstur til Valås 10/4-13
Turfolket møtte opp på Mellevold i Rokke, og vi kjørte inn i skogen for der å ta beina fatt.  Veiviser hadde gått opp løypa et par dager i forveien, men likevel ble det feilskjær som gjorde at vi fikk litt ekstra trim.  Vi fant fram til gapahuken hvorfra stigningen begynte.  Det spesielle med dette fjellet, Valås, er at en ikke ser det før en begynner oppstigningen.  På toppen er flott utsikt til Viksletta og Sverige, og mot Rahaugen og Halden.  Været var med oss, litt blåst, men ellers fint og vi fant et lunt sted hvor matpakka og termosen kom fram.  Så gikk turen hjemover, en annen veg, slik at det ble rundtur ut av dette.  Fin gåtur hvor leggmusklene ble trimma.
Ref. Solveig







Ref. fra suppekveld på Tirsdagskafeen 16/4-13

19 frammøtte, på tross av at møtet kolliderte med Hagelagets møte på Lies Handelsgartneri.  Kvelden ble en flott anledning til å smake ulike suppe-smaker og ga også tid til en prat.  Det var planlagt å servere ”Vårens supper” , men den sene våren og tælen i jorda satte visse bukkebein på det.  Imidlertid hadde  gode alternativer blitt trylla fram.  Styremedlemmene hadde kokt supper basert på ulike grønnsaker og urter/krydder, og før hver suppesmaking ble det kort foredratt om suppas innhold og framgangsmåte.   Oppskrifter ble også delt ut.  De ulike suppene må nevnes: Neslesuppe, Jødisk soppsuppe, Løpstikkesuppe, Brokkolisuppe med løk, Gulrotsuppe med ingefær, Tomatsuppe med forskjellige grønnsaker og Rødbetsuppe.  Alle hadde sin særegne smak og smakte deilig.   Attåt var det olivenbrød og grovt brød. Og, som sagt, praten gikk lett over suppene.
Det ble loddsalg og utlodning og informasjon om sommerturen og videre program framover. Ref.Solveig


file_2.png

file_3.wmf




Onsdagstur til Nord Koster 8/5-13
Det ble Nord-Koster-tur med bil til Strømstad og båt over til brygga på de seks kvinnene som møtte opp i finværet.   Fra brygga gikk turen til fots øya rundt.  Det er synsopplevelsene som er så flotte, masse nydelige blomster, blåveis og hvitveis og chilla som tepper bortover, inni hager og utover enger.  Fantastisk!  Turen gikk også opp til et tårn eller fyr, hvor utsikten over havet var fantastisk.  Og – ikke å forglemme – spreke damer som bada, - skjønt det nok bare var noen få grader i vannet!  Mat og drikke kom fram og det ble grilla og spist, men da var plutselig ikke værgudene med oss lenger.  Det ble å ta fatt på tilbaketuren til brygga, hvor vi satt nogenlunde tørt innunder taket på en kafe, men dog ønsket vi oss litt mer varme.  Latterlig var det, da vi, rett før båten kom, oppdaget at kafeen var åpen og gjerne hadde huset oss i denne ventetiden!  Det ble en båt tidligere hjem enn vi hadde tenkt, men alle var svært fornøyd med utflukten!  Ref. Ragnhild
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Ref. fra handletur til Mjærum Gård 28/5-13
Handlelystne damer dro i privatbiler til Mjærum gård i Hobøl, som så mange år tidligere. Denne ettermiddagen måtte vi dele Jannes hage og drivhus med et hagelag fra Fr.stad, men det virket ikke som det la noen demper på handelen. Vi finner alltid noen nye fristelser og iveren etter planter er stor så tidlig i sesongen. Vi rakk en runde i hagen, og den var vakker med tidligblomster og masse stauder på vei opp av jorda.
Så ble bilene stuet fulle av damer og planter og vi bega oss hjemover på E6 mot Halden.  Ref. Evy 
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Onsdagstur i Ertemarka 5/6-13

Syv turgåere fra Borago og U-20 møttes og parkerte ved Ertehytta fordi U-20 hadde nøkler til bommen.  Målet var å gå rundt Holevannet, og slik ble det.  De syv spola av gårde innover, mens sola skinte.  Etter en stund kom matpakka fram for det trengtes krefter til turen, som varte i over fire timer.  Inne ved Holevatnet ble det bading til tross for at kommunen hadde tappet ned vannet 3 meter pga. en reparasjon, så de badende måtte vade ut i gytje og gørre opp på leggen for å komme uti.  Vannet var forbausende varmt og det ble anslått at det holdt 17 – 18 grader, antagelig fordi det var lav vannstand og at det hadde vært solskinn noen dager.  Turfolket holdt godt humør og en riktig koselig tur ble det.  
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Referat fra ramsløktur til Vesterøy 11/6-13

Vi kjørte i to biler utover veien mot Papper på Hvaler, litt usikre på om vi ville finne fram, men det ble ikke noe problem.  Vel framme bugnet det av ramsløkblader og blomster, og det viste seg at det nylig hadde vært flere Ramsløk-elskere her og tatt til seg av vekstene.  Noen ville ha med røtter og noen skulle bare ha blader, så vi plukka og spadde i plastposer, kurver og bøtter.  Da behovet var dekket, gikk ferden til Papperhavn hvor medbrakt mat og drikke ble fortært på vår “faste plass”.  Sola gav et lite gløtt, men ellers var det gråvær men grei temperatur, - så bortsett fra at myggen var plagsom på “Ramsløkstedet”, var turen flott!  Noen av oss stoppet på butikken på hjemvei og handlet pinjekjerner, smør og olje, så alt skulle være klappet og klart til Pestolaginga.
Ref. Solveig







Referat fra hagebesøk hos Aspestrand 19/6-13

Veldig tidlig på året sa Anne Merete seg villig til å ta urtedamene på omvisning i hagen sin denne kvelden. 2 fulle biler dro av gårde og vi som hadde vært der tidligere, så straks en ny, hellelagt uteplass med møbler og hyller med et utvalg av pelargoniumpotter.  Bedet i front var vakkert med små busker sammen med mørke blå stemor, - vakkert møte med gården ! Og en alltid smilende og hyggelig Anne Merete kom oss i møte og geleidet oss fra bed til bed, og ramset opp plantenavn på latin og norsk. Vi fikk svar på alt vi lurte på og ble skikkelig imponert over den velstelte og varierte hagen. Mange gamle, ærverdige oldemorsstauder og sjeldne stauder som ikke hvermansen har i hagen.
Frodig urtehage og bærbusker som virkelig var et kapittel for seg, og bugnende rosebusker til tross for en beinhard vinter. Noen regnskurer gjorde oppholdet i hagen litt avkortet, og vi ble invitert innomhus for å spise nisten. Der vartet for øvrig husfruen opp med varm rabarbrapai og kaffe, - det hører visstnok servering med til en hagevandring, - iflg Anne Merete. Det smakte kjempegodt og praten gikk til de grader livlig rundt langbordet på kjøkkenet, så ingen hadde lyst til å reise hjem! Tusen takk til Anne Merete for hennes gjestfrihet!
Ref. Evy 
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Referat fra sensommertur 17/8-13 
Litt over kl.8.00 reiste den innleide Årjäng-bussen med 23 personer på årets sommertur.  Første stopp var Frilund Gård på Bjørkelangen, hvor vi traff Ingunn Grepperød. Gården har vært drevet økologisk siden 50-tallet.  Ingunn har urtehage og lager salver, kremer, kryddersalt, pesto, oljer mm.  Et utvalg av dette hadde hun tatt med ut i hagen og handelen gikk livlig. Vi fikk også smake saft av bjørk og av granskudd, som var til salgs. 
Hun benyttet anledningen til å prate varmt om omsorg for bier og humler og viste oss noen hus som hun hadde bygget til insekter. Så fikk vi en guidet tur i urtehagen, hvor vi ble presentert for de mange ulike sortene, bl.a. alantrot, en plante insekter elsker og som hører til i økologisk drift.  Sitronkattemynte er kjempegod, saflortistel setter farge på mat som gurkemeie, sar og karve motvirker luft i magen.  Til produksjon av salver og kremer  til bruk på hud brukes kaldpresset økologisk olivenolje og for øvrig mandelolje.  Kamille trekkes i olje til krem, og er bra for sensitiv hud / eksem.  Ringblomstsalve er for at sår skal gro.  Arnika får blodomløpet i gang etter operasjon.  Oppskrift på salve: 3 deler olje + 1 del bivoks varmes i vannbad og røre til det blir rett konsistens.
Solhatt, lagt i Ozo, til innvortes bruk, styrker immunforsvaret. Oppskriften på solhatt-ekstrakt: mett spriten med blomster to ganger til blomstene ikke lenger avgir farge.  La glasset stå i sola.  Dagsdosering: 1 – 2 skjeer.  
Siden Frilund er en økologisk gård, brukes ikke gift til bekjempelse av utøy! Hun hadde planter sammen som hjalp hverandre til å gro og til å holde udyr på avstand. 
Brennesle var en absolutt nødvendig plante. 
Brenneslevann til fjerning av skadedyr på plantene: Koke opp nesle med vann, trekke 20 minutter, avkjøle og dusje på plantene.
Brenneslevann til gjødsel: La det trekke 5 dager før bruk.

Til rensing i bedene anbefalte hun Pendelhakke, kjøpes på Økobua, Sogn og Fjordane.  Les om gården på: Frilund.no

Turen gikk videre til Gamle Hvam museum i Årnes kommune, hvor det ventet kaffe og kanelsnurr på oss, velfortjent å få noe i magen etter kjøreturen.  Vi ble att imot av en entusiastisk dame, - Mari Marstein, som gjennomgikk bedene i hagen hvor hun har samlet gamle hageplanter siden 1980: “Oldemors hage”.  Samlingen har kommet til ved at hun har snakka med eldre folk om hageplanter fra deres oppvekst og ved kontakt med Norsk Genressurssenter,  Plantearven samt Botanisk hage på Tøyen.  Hun har samla inn historien om hver enkelt plante, og også skrevet bok: “Kjerringstakk og silkeserk”.   Av stauder vi fikk se var bl.a. Bondepion og Silkepion, Tigerlilje og Brannlilje, Rosebær, noe midt mellom en staude eller busk, Bergenia, Dagliljer - brune og gule, Aurikler, Lungeurt, Hageiris (det vi kaller liljer) og Sibiriris (smale blad, blå blomster), Brudeslør, Frøstjerne,  Sypressvortemelk (ser ut som furublomst),  Alantrot. 
Deretter fikk vi en rask omvisning i museets lange svalgangshus fra 1700-tallet, og noen rakk også en liten titt inn i den store låven der det var en flott utstilling av gamle jordbruksredskaper. Her var mye interessant å se, men bussen sto allerede klar til å frakte oss videre til Skarnes.

Vi besøkte “Silkeveven” som holder til i en “låve” på Skarnes.  Vi ble ønska velkommen av vertskapet, ekteparet Arild Hagen og Guo Yaxiang. De serverte oss en smakfull kylling-gryterett med ris, tilberedt på kinesisk vis. Og mens vi koste oss med en kopp kaffe, fikk vi en grundig informasjon  av Arild Hagen om hvordan kinesisk silkeveving foregikk i gammel tid og fortsatt i dag, men med noe maskinell hjelp.  Vi ble fortalt om silkeormen som bare spiser morbærblad og som spinner seg inn til en kokong.  Denne kokes, og så blir spinntrådene, tynne så du knapt kan se dem, lette å få tak i.  Hver tråd er en kilometer lang, og 32 tråder spinnes til en silketråd.  Denne farges etterpå i de klareste, skarpeste, vakre farger, og så tilkommer stoffene ved denne store veven, 4 m høy og 5 m lang, som må betjenes av to personer.  En sitter høyt oppe i veven og for hvert innslag knyter opp knuter og trekker i trådene som skal utgjøre mønsteret, mens den andre sitter ved vevbordet og lager innslaget.  Det veves også, på mange stoffer, inn uthamrede gulltråder, noe vi fikk se ble gjort.  Det framkommer imponerende stoffer men dette tar tid, og dyktige vevere (med 5 – 7 års utdannelse i dette) kan klare veve 3 – 5 cm pr. dag! Silkeveven på Skarnes benytter seg av unge nyutdannede kinesiske vevere som får opphold hos dem noen uker og praktiserer kunnskapene sine. Disse kan kun snakke kinesisk, så all kommunikasjon med Arild må gå gjennom fruen. 
Her var det også varer å få kjøpt, og de fleste åpnet lommebøkene og sikret seg støttet denne interessante bedriften.

Men hjemturen kallet, og vi fant plassene våre på bussen igjen.  Men sjåføren, som var kjent i området, hadde en overraskelse til oss noen kilometer unna. Vi stoppet på Ullershov gård i Vormsund, en gammel gård som var oppbygd etter 1700-tallet, da hovedgården, som sto på kvikkleire, i 1726 hadde gått i Glomma.  Ekteparet, Inger Marie og Per Ødegård, som hadde kjøpt den helt nedslitte gården for 20 år siden på tvangsauksjon, ga oss gårdens historie og omvisning i det pietetsfullt restaurerte huset. I den gamle finstua der det fortsatt var enkle vinduer, fikk de ikke temperaturen over 12 grader om vinteren !  Alle rommene var malt opp med riktige farger, funnet fram etter hjelp fra Maihaugen Museum. Store støpejernsovner og gamle, flotte møbler og inventar for øvrig, talte for seg selv.
Vi fikk se en tekstil- og drakthistoriske samling med kvinners klær og utstyr fra barndom til alderdom, flott utstilt på salen i 2. etasje.  Og En ivrig Inger Marie kunne fortelle masse interessante historier om de forskjellige plaggene og personene som hadde brukt dem. Vi presiserte for henne at hun måtte ta seg tid til å skrive ned alle disse historiene som bare hun sitter inne med. På vei ut til bussen stakk vi innom låven, som var  utbygd kreativt til romslige, flotte selskapslokaler med hypermoderne kjøkken. Innehaversken viste oss også sine krydderglass som sto klare for salg til et marked dagen derpå. Det var tillaget overnatting på stabburet og i en sidebygning, og nye byggverk var under oppføring. Dette var et fantastisk sted som flere av oss sikkert kommer tilbake til, og vi forlot Ullershov Gård matte av beundring !  

Men vi måtte videre, det gikk på tiden.  Sjåføren sto på sitt, - vi måtte være med ned til Nes gamle kirkeruin, bare noen minutters kjøring på en humpete, svingete og støvete vei. Det var absolutt verdt besøket, og til stor jubel rakk vi også å få i stand et “bryllup” mellom en deltager og sjåføren!

Vi holdt nok ikke reiseskjemaet, men vi landet tilbake i Halden ved 21.30-tiden, under håp om at alle hadde kost seg og at ikke forlengelsen av turen gikk ut over noen. 





Høstens  møter


Sopptur torsdag 26/9-13

Det begynner å bli noen år siden vi hadde sopptur til Ånerød ved Ørsjøen, så nå er det på tide å samles i ”Karneliushytta ” igjen.  Vi kan ikke garantere fersk sopp, - det kommer an på været framover. Men vi lover at alle skal få en smakebit av stekt sopp med løk og bacon, og en kaffetår. Ta med plukkesaker, spisebestikk og kopp, samt litt varmt tøy, så blir det en trivelig ettermiddag og kveld.   Godt fottøy er en selvfølge !
Frammøte på Risum vgs parkering kl. 17.00 for felleskjøring.
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Onsdagstur med slåpeplukking 2/10-13

Vi møtes på park.plass på Tistasenteret mot Høvleriet kl.10.00 og kjører sammen til Mærrapanna. 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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Møte med matentusiasten Bjørn 8/10-13

Denne kvelden skal vi først og fremst lære masse om krydderblandinger, men vi skal også få vite hvor sunn den maten vi spiser til daglig er. Bjørn Sørlie kan veldig mye dette emnet, og han vil lage en smakfull grønnsaksuppe til oss, mens han prater. Han skaffer til veie en masse forskjellige krydder, og vi skal være med å lage gode blandinger. De som har en steinmorter tar den med, og vi kan få kjøpt hver vår pose med malt krydder.
Stedet er Frivillighetssentralen kl. 18.00 og ta gjerne med en gevinst til utlodning.








Onsdagstur rundt Ormtjern 6/11-13
				
Vi møtes ved Ertemoen, der veien til Ormtjernhytta går opp, kl. 10.00. Det er gruppe U-20 av TFL-damene som leder oss på denne turen. De ser an lengden på løypa etter vær og antall deltakere, og har med det som trengs for å tenne bål. Alle må stille med egen nistemat og godt fottøy.  Vel møtt fra Wenche og Helga, de er godt kjent i området.
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Min økologiske hage  7/11-13

På sommerturen i år besøkte vi Frilund Gård som blir drevet økologisk. Der lot vi oss imponere over hva de fikk til uten bruk av kunstgjødsel og sprøyting med gift. Denne kvelden skal dere som ikke deltok på turen, også få høre litt om viktigheten av økologisk drift. Vi får besøk av Jorunn Tinglum fra Svinndal. Hun startet med økologisk hage for 5 år siden og ser en verdi i alle planter. Hun kan lære oss masse og har også varer for salg. 
Møtet holdes i kafeen til Solveig og starter kl. 18.30
Ta gjerne med en gevinst til loddsalget.
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Årsmøte og julebord torsdag 5/12-13

Årsmøtet starter kl. 18.00 og vi håper så mange som mulig kommer til dette NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 15/11-13

Stedet for denne kvelden er i skrivende stund ikke helt bestemt, - det står mellom 2 alternativer. Vi kommer tilbake med flere opplysninger senere på høsten, men avtalen med musikerne Helga og Thore er i boks. De stiller med trekkspillene sine, så vi skal få litt julestemning.
Det blir utlodning av et par flasker med god julegløgg og noen småting til.
Kuvertprisen er ikke helt klar, men ca. 350,- blir det nok, så det er god tid til å legge av noen kroner til dette.

Påmeldingsfrist er også 15/11, og det er fullt mulig å ha med en venn eller venninne.




Diverse saker og ting


Ugresshakke : På Frilund gård fikk vi i august demonstrert et uunværlige redskap for luking, nemlig pendelhakke. Du kan se det på hjemmesiden : http://solhatt.no/butikk/pendelhakke/" http://solhatt.no/butikk/pendelhakke/
Den koster fra kr. 300,- for forskjellige bredder.
Hvis det er flere i klubben som ønsker seg denne, kan vi bestille felles og spare litt frakt. Send en 
e-post til Evy, så bestiller jeg og forhåpentligvis blir lukearbeidet mye enklere neste sesong. 

Kjerringråd  : Vi etterlyser kjerringråd ! Ideen er å lage et hefte med kjerringråd som man vet virker. Vi kan ta det opp på et medlemsmøte.

Eplefestival : Den årlige eplefestivalen  arrangeres på Rove, Kirkøy på Hvaler 15/9. 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 høsten 2011, der dette er omtalt.

Fremtidens mat :
Vi hadde tenkt å ha et møte med dette temaet i høst, - der hovedingrediensen er tang. Zoe Christensen som reiser rundt og holder foredrag, har forespeilet oss et møte til våren.Imidlertid har hun en introduksjonsaften i Halden 24/9 og Workshop med kurs og matlaging 27/9. Regner med at det blir annonsert i lokalavisa. 

Halden Hagelags program:
17/9- Ville blomster v/Jan Ingar Båtvik 
22/10-Eplesorter og epledyrking i Østfold
19/11-Høydepnkter sommertur til England v/ A.Bjørnsen
10/12 Juledekorasjoner og grøt


file_20.png

file_21.wmf




DET VELSMAKENDE HJØRNET

Soppsuppe med paprika og persille

½ kg blandingssopp
2 fedd med hvitløk
2-3 ss smør
3 dl matfløte
1 liten neve kruspersille
1 rød paprika
salt og pepper
gurkemeie
litt sitronsaft

Rens og kutt soppen og legg den i en kjele eller ei panne sammen med smør, paprika i tynne skiver og hakket hvitløk. La det surre til soppen safter seg og er godt gjennomvarm.
Hell i fløten, la det koke opp, og smak til med salt, pepper og gurkemeie. La det koke i 5 minutter. Du trenger ikke bruke annen væske enn dette – saften fra soppen, paprikaen og fløten lager til sammen en perfekt blanding. Dryss med hakket persille og drypp over noen sitrondråper rett før servering.




TYTTEBÆR-BRØD

I boka ”Ville planter til mat og glede” skrevet av Inger Lagset Egeland, finner vi oppskriften på dette gode brødet. Det er forøvrig Judith Thorsen fra Halden som har sendt inn oppskriften til boka. 

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 ingrediensene 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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Oppskriftene nedenunder gjelder slåper og er funnet på hjemmesiden til Norsopp AS
 
Klassisk likør eller snaps med smak av frukt og mandel – ”Sloe Gin”
Fyll en bredmunnet flaske eller krukke halvt opp med like deler slåper og farin, hell over gin eller 40 prosent sprit eller vodka til flasken er nesten full. Korke tett og la stå et par måneder. Rist krukken nå og da for å løse opp sukkeret og trekke saften bedre ut av fruktene. Etter to til tre måneder siler/filtrerer du likøren, som er blitt vakker mørkerosa og smaker nydelig. Du kan også unnlate sukkeret helt, den rene slåpesnapsen er aldeles uforlignende! Et tips: Hvis du gidder, prikk hver slåpe med en knappenål, så slipper saften enda bedre ut

Fabelaktig slåpesaft
1 kg slåper som har hatt en frostnatt eller vært innom fryseren (prikkes gjerne med nål)
5 dl vann, kokende
5-6 dl farin
2-3 ml atamon (butikk) eller natriumbenzoat (apotek)
Legg rensede og skylte slåper i en kjele av rustfri stål eller et plastkar, hell over kokende vann, sett på lokk og la stå 24 timer. Sil av saften, kok den opp og hell over slåpene igjen. La stå nye 24 timer. Gjenta prosessen en tredje gang.
Sil saften, ha i sukkeret, kok opp under omrøring. Ta kjelen av varmen og skum godt. Rør inn konserveringsmiddelet i en skje saft og bland med resten av saften. Fylles på rene, varme flasker som korkes tett.

















Slåpesyltetøy fra Italia
1 kg slåper som har vært innom fryseren (det lønner seg å bruke tid på å fjerne stilken fra bærene også, passer bra til TV-titting)
700-800 g farin
Kok bær og sukker over middels varme til en tykk masse. Hell i rene glass. Er fruktene store kan steinen tas ut med kirsebærstein-fjerner. Dette syltetøyet kan også blandes med et gresskarsyltetøy i forholdet 1 del slåpe, 3 deler gresskar. Brukes som chutney.

Puré av slåper og epler
Fin måte å bruke nedfallsepler på!
1,5 kg epler renset for markhull og skader
3-4 dl vann
1 kg slåper fra fryseren
farin
Vask frukten og tørk av i et håndkle. Del eplene i biter med skall og kjernehus. Småkok epler og vann i en rustfri kjele til bitene er myke. Tilsett slåpene og kok videre til disse er myke. Kjør bitene gjennom dørslag eller puré-kvern. Vei pureen, ha det tilbake i kjelen, og rør inn tilsvarende vekt i sukker (halv mengde sukker går også bra)under svak varme til sukkeret er oppløst. Kok opp pureen, senk varmen og la syde forsiktig til massen er tykk som eplemos. Helles på rene glass.
Serveres til vilt, stek og fugl. Konsistensen er litt kort, men det hjelper å røre inn en dæsj fet rømme eller matyoghurt før bruk.













