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Kjære urtevenner! 
Kalenderen viser at vi er i slutten av september, men først for noen dager siden merket vi at høsten er i anmarsj. Det har vært en fantastisk flott sommer, og de aller fleste hager viser tydelig tegn av dette fortsatt. 
Vi er godt i gang med høstprogrammet,- både sensommerturen og turen til Lyngtoppen har vi lagt bak oss. Dere som ikke var der, kan hygge dere med referatene.
Vi har lagt opp til noen onsdags-formiddagsturer i tillegg til møtekveldene, og håper enda flere blir med på tur. 




Vi minner om at noen få medlemmer fortsatt ikke har betalt kontingenten for 2014 og vi ber dere alle sjekke at det er gjort.
 
 kr. 150,- til kto. 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen



Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref. fra møter/turer 2014
Møter / turer resten av 2014

Det velsmakende hjørnet 
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Ref. fra ”min økologiske hage” 20/3-14

Kveldens tema samlet 29 tilhørere.  Jorunn Tinglum, med økologisk hage i Svindal, fortalte om økologisk driftsform.  For å få ren mat må man dyrke økologisk.  Hun starter med frø, som må være økologiske  (anbefaler “Runåbergs frøer”, frøprodusent).  Hun sammenlignet jordsmonnet i økologisk dyrking med hvordan planter vokser naturlig i uberørt skog: 

brunt dekke, markdekke av avfall + mangfold av planter.  Økologi er å etterligne naturen.  Ikke kunstgjødsel eller sprøyting, må man tåle ugress.    Jorda må dekkes til: med planter, gjerne ugress, avfall e.l.  Leir-jord må tilføres sand, sandjord gjerne tilføres leire.  Lagvis.  Begge trenger torv / humus.  Løsne jorda med greip, forsiktig, lagdeling av jorda er viktig å beholde.  Naturen gir tilbake alle nødvendige næringsstoffer.  Bedre at nesle og skvalderkål får vokse enn å ha bar jord.  Gjødsler også med husdyrgjødsel.

Hun dyrker i store kasser av sibirisk lerk (impregnert trevirke kan ikke brukes) 40 cm høye.  Kvister i bunnen for gjennomlufting ved at det er hull i sidene på kassene.  Over kvistene: torv med graset ned, (halv)kompost og matjord.  Hun har stor kompostbinge hvor alt ugress og avfall komposteres.  Matavfall har egen tett kompostbinge.  Kompostkvern et must!
Fire års vekstskifte i dyrkingskassene, viktig at det ikke blir ensidig det samme år etter år:
1. år: Vekster som samler nitrogen: belgvekster, lupin, kløver, bondebønner, vikke, sukkererter, prydbønner.  2. år: næringskrevende vekster, f.eks. purre, squash, kål.  3. år: mindre nærings-krevende: gulrot, salat, bladbete/mangold.  4. år: mindre næringskrevende: potet og gjerne innslag av bondebønner (hjelper til å samle nitrogen).

Hun bruker blomster for å holde insekter unna samt dyrker brennesle og lager brenneslevann som skadeinnsektsmiddel.  Plantevern: benytter seg av det allsidige økosystem og legger til rette for fugler og innsekter som spiser skadeinsekter.  Opplever at det blir mindre skadeinsekter for hvert år.

Hun hadde med smaksprøver og salgsvarer av egne produkter, bl.a. “elg i koppen” (elgsuppe-ingredienser), rabarbrachutny, tyttebærchutny, løvetannsirup, neslepesto og produkter av planter som vokser vilt i naturen: mjødurt, geiterams m.v.  Hun fortalte at hennes produkter ble smakstestet av dyktige fagfolk før de ble solgt på markedet. 

Serveringen denne kvelden var selvfølgelig salat av økologiske grønnsaker med nydelig aioli og sitronvann til drikke.  Vi trenger jo også noen inntekter for å dekke kvelden, og det ble loddsalg med masse gevinster, mens praten gikk rundt bordene.  
Ref. Solveig
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Ref. fra tur til Bjørnehula 3/4-14

Turkledde møtte vi kvinnsterke opp for felleskjøring ut til Svalerødkilen hvor vi fikk parkert på privat område.  Vi hadde med en liten jente og en mann som veivisere, og turen gikk derfor uten vansker.  Vi fant Bjørnehula etter en tids vandring på veier og stier,. De modigste krøp inn med hodelykter og lommelykter som nødvendig utstyr, og der inne ble ”Nisser og dverge bygger i berge” sunget unisont.  Etter denne synfaringen gikk turen videre opp fjellet, hvor vi ble overraska av en jettegryte, som skjulte den lille jenta, som gav oss et ”pip”så vi fant fram!  Deretter videre opp til Kongegrava, en flott steinkiste med en veldig steinhelle som lokk, og med tilbåret rullestein rundt, ja her må en stor mann ha blitt stedt til hvile i bronsealderen!  Nista ble nytt i sola med fin utsikt over fjorden.  En flott tur fikk vi oss!
Ref. Solveig
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Ref. fra møtet med sommer-ruller 8/4-14

Mai Tran underviste de frammøtte kvinner i forrett/salat og sommerruller.
Til salaten,dvs. forretten, kunne vi bruke gulrot, nepe ( i gulrotfasong, den er mildere),kål, kålrot  –  alt strimlet.  Dette saltes litt i noen minutter og saltet skylles av med vann.  Deri hadde hun slangeagurk i strimler (hun tok bort midten av agurka), reker samt sideflesk – svor eller nakkekotelett, kokt og skåret i strimler.  Eller kjøttpudding  (hun kjøper kjøttpudding fra Frankrike)  + litt urter, f.eks. peppermynte, basilikum og koriander.  Helte over litt dressing: ½ dl eddik eller sitron/lime + 1 dl sukker.
Hun serverte det på “Rekechips (fritert i rapsolje) og strødde over sesamfrø og/eller peanøtter.

Sommerruller, oppskrift: 
Risnudler kokes 10 min. og skylles godt i vann.  Andre ingredienser: Reker, kjøtt/kjøttpudding, salat, scampi, vispa og stekt egg m/salt og pepper, slangeagurk skåret i staver + friske urter: peppermynte, basilicum, koriander.  Hun plukket ingrediensene og rullet dem i rispapir, som er bløytet ved dypping i varmt vann.  Det ble som store vårruller, men skulle ikke kokes eller stekes.
Til sommerrullene var laget sauser: 
Hoisin sauce (olje)/soyasaus + løk som freses: rødløk/charlottløk og hvitløk, spes med vann + chilipepper + gjerne japansk løk + slangeagurk og 
Fiskesaus (kan kjøpes): Fiskesaft, hvitløk, chilipepper, sitron, sukker og vann.

Vi fikk anledning til å ta til oss og nyte av både forrett og sommerrullene, som vi lærte å rulle selv.  Et velsmakende og friskt måltid!

Under bespisningen gikk loddsalget strykende, og mange gevinster fant sine eiere.
Ref.Solveig



Ref. fra onsdagstur i Ertemarka  7/5-14

Det var gråvær og fare for regn denne onsdagen, og ved frammøte i Ertebakken, ble det enighet om at turen skulle gå litt på kryss og tvers i Ertemarka. Wenche og Helga ledet an og en som ikke er godt kjent i de traktene, følte seg litt bortkommen. Helt til vi plutselig kom til Ormtjernhytta. Da passet det godt med en matpause og vi søkte ly innunder takspringet og hadde en hyggelig rast i duskregnet. Et par av deltakerne tok den korteste veien tilbake til utgangspunktet, mens resten av gjengen drøyde turen med noen kilometer til. Fin tur og god trim !
Ref. Evy 
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Ref. fra plantefarging os Aspestrand  13/5-14

Ikke mange, men 7 entusiastiske medlemmer stilte opp hos Anne Merete i Aremark.  Bryggerhuset ble fint undervisningslokale da det var litt utrygt vær.  Men først en rundtur i hagen for å beundre alle blomsterbedene, og vi kan garantere at grunnlaget for årets flotteste hage er tilstede!
Underveis, når fargebadene sto og varmet seg, rakk vi selvfølgelig, på Anne Meretes trivelige kjøkken, å nyte kaffe og bakverk, som Else-Marit og Anne Karine hadde tatt med seg.   Stor takk til bakstekvinnene!  Og stor takk til Anne Merete, som igjen har delt med seg av sine kunnskaper!

Vi lærte mye om plantefarging.
Ubehandlet ullgarn er kjøpt fra Hillevåg.  Vi fikk lage oss tre bunter hver, av hesplene Anne Merete hadde skaffet tilveie.  Buntene ble bundet med lintråd (hvis ulltråd hadde blitt brukt, kunne garnet lett tova seg sammen).  Først ble buntene vaska godt i mild såpevann (eks. Milo) for å få ut litt av fettet og skylla godt i flere lunkne vann.  Så ble de beisa med Alun for at fargen skal binde seg bedre til garnet.  Vinstein (klarer fargen, brukes spesielt på røde farger) kan også brukes sammen med alun.   Beising: til 100 g garn ta 16 – 20 g alun  i 5 liter lunket 45 graders vann.  Garnet må først forvarmes i vannbad til ca. 40 grader for ikke å få sjokk når det kommer oppi beisebadet.  Badet varmes til ca. 90 grader og stå i en time.  Garnet kan nå tørkes og legges bort hvis man vil farge ved en senere anledning.

Farging:
Man kan koke suppe på fargeingrediensene først  (da slipper man at planterester fester seg på ullgarnet) eller man kan legge plantene og ullgarnet sammen.  Husk alltid å forvarme garnet til ca. 35 – 40 grader.

5 l vann eller suppe varmes til 45 grader.  Legg ullgarnet i og varm til 90 grader, hvor det holdes i en time under litt omrøring slik at garnet farges jevnt.  Garnet tas opp og skyldes i to til flere lunkne vann.  Noen fargebad etterlater mye overskuddsfarge og må skyldes mye.

Vi lagde 3 forskjellige fargebad og fikk med oss tre flotte fargebunter hver.  Oppskriftene under er til 5 liter vann og 100 g garn:
Nydelig blå-grøn farge: 250 g brennesle, 30 g blodlutsalt, 20 g sitronsyre (vinsyre).  
Rød farge: 8 g Kochenillelus (knust,  som hadde ligget i 3 dl vann fra dagen før).  3 gram tinnsalt ble tilsatt.
Gul farge: 500 g rabarbrablader, 3 g tinn. Her kan ubeisa garn brukes, idet tinn fungerer som beis.

Tips om andre ingredienser som gir farge:
Grønn farge får en av: Takrør, duskene.  Lupin, blomsten.
Blå farge: Indigo.
Rød farge: Kochenillelus gir kald rød farge,
Krapp (kokes til 70 grader) varm rød farge, Maurrot, Kanelslørsopp.
Hvitmaure på forsommeren og har ligget i 2 – 3 år, gir varm rød farge.
Brun farge: Stenlav.

Ingredienser til plantefarging kan fåes kjøpt fra:
Gudruns Ullbod, Ulunda, 745 91 Enkjøping.
Noen ingredienser fåes også på apotek.

Bøker om plantefarging:
Sandberg og Sisefsky, “Plantefarging”, Ernst Morgensens Forlag.
Ester Haukeland, “Plantefarging”, Landbruksforlaget.
Ottar. Populærvitenskaplig tidsskrift fra Tromsø Museum: “Sopp gir farger”.
Ref.Solveig
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Ref. fra handletur til Hobøl 13/5-14
Det var kun 4 handlelystne damer som dro til Janne Moen på Mjærum gård denne ettermiddagen. Vi fant imidlertid ut at vi trengte 2 biler, fordi vi erfaringsmessig handlet så mye. Og det stemte, - lasterommene var smekk fulle da vi reiste derfra. Som vanlig var Janne i storform, hagen hennes var enda flottere enn sist og utvalget av planter var større enn noen gang. 
Siden oppslutningen var så laber denne gang, bør vi kanskje ta opp til avstemming om vi skal velge et gartneri som er nærmere Halden neste år.    Ref. Evy 
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Ref. fra Nord-Koster-tur 4/6-14

Vi møttes på park.plassen ved Rød Herregård kl.8.30 denne morgenen, og var i alt 8 damer på tur til Nord-Koster. Været var så bra at vi fant plass på øvre dekk,- takket være Bente og Britt som albuet seg fram foran en hel busslast, som skulle til Ekenes. Vi gikk av på Västre Bryggan og hadde første stopp på Utsikten. Der fikk vi en gratis guiding av 2 kjekke karer med ølbokser og de var også behjelpelige med avfotografering av ”damegjengen”. 
Vi gikk videre via hvitveisskogen, som var delvis avblomstret, og fant oss til rette ved bålplassen på campingen. Medbrakt engangsgrill sørget for at alle pølsene ble stekt og vi vandret videre til badebuktene,- gode og mette. Selv om sola ikke var på det varmeste, var det faktisk 6 spreke damer som hev seg uti det kalde vannet. Da det viste seg at vannet holdt 13 grader iflg medbrakt temperaturmåler, var det opptil flere som måtte ta en ny runde uti.
På veien tilbake til fergekaia hadde vi god tid til å nyte været, luktene og alle de fine blomstene. Vi rakk også en tur innom en liten butikk på kaia,- der var det diverse krims og krams å få kjøpt, samt is og øl ( alkoholfritt). Ferga hentet oss 16.40, og været holdt til enda et opphold på øvre dekk. 
Det var stemning for å spise litt mat i Strømstad, og vi havnet på Simons,- der vi ble mettere enn vi hadde godt av. Hyggelig tur som sikkert kan gjentas !
Ref. Evy
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Ref. fra ”Grønt møte” ved Ørsjøen 12/6-14

Vera Fosser hadde invitert oss til Ørsjøens bredd, hvor hun og Erling i fellesskap hadde foretatt store forberedelser til vårt komme.  Snekra bord og sitteplasser, ordnet gasskokeplater og hentet kjeler og kasseroller for kaffe og te-servering.  Vera hadde stekt kryddersnurrer og kjøpt ovnsbakt brød fra “Brød og Vann”, og laga påleggsost med krydder.  Alt dette fikk vi beskue da de 3 fullsatte bilene kjørte inn på parkeringen ved Ørsjøens bredd, i Ånerød-skogen.

Vi gikk en tur langs Ørsjøen og fikk se at det ligger hytter der.  Og vi fikk se kunstverket Neshatten, hytta som Erling setter opp på fjelltomta ikke langt fra sjøen.

Så ble det servering av maten Vera hadde ordna og te fra naturen ,- av granskudd, furu, tyttebær- og blåbærlyng.  Kaffe ble det også, og til den, peppermyntekake som Ragnhild F. hadde lagd.  Deilig smakelig! Og allsang og prat.

Dette var koselig!  Hyggelige mennesker, staselig mat og drikke, flott tilrettelagt med nytt stor-bord og sitteplasser og naturen rundt.  Artig tur og morsomt å se framveksten av hytta.  Jammen ble det en kveld å minnes.
Ref.Solveig
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Ref. fra Sensommer-tur 23/8-14

Buss-selskapet “Gøstas resor" hentet oss på Risum VGS parkering tidlig lørdag morgen og turen gikk via Kornsjø, forbi Ed og via en omveg i Ertemarken til Bengtsfors og “Halmens hus”.Stedet ligger høyt opp for den vakre byen ved Lelång og Ertingens bredd.  Vi fikk den fascinerende historien om Maria Stina som midt på 1800-tallet, da det var stor fattigdom i Ertingen-traktene, gikk barføttes til Fredrikshald for å søke arbeide.  Hun fikk jobb på Store Bjørnstad, og blant arbeidsfolket der traff hun en som hadde vært sjømann og hadde lært å lage stråhatter i Sør-Amerika.  Hun fikk lære teknikken å lage stråhatt ut fra rughalm.  Vel tilbake i Ertemark fikk hun og ektemaken innkalling til viktig møte, men mannen kunne ikke gå pga. at han ikke hadde hatt.  Maria Stina laget da en stråhatt til han, og denne stråhatten ble bygdens folk så betatt av, at hun måtte lage flere.  Det ble opphavet til en stor stråhatt-produksjon i hele Dalsland,  hvor hele befolkning, barn som voksne, deltok.  Det ble attåt-næring i hele Dalsland og hattene solgtes til hele landet og også utover i hele Europa.  Og de lages fortsatt i noen grad!

Museet på “Halmens hus” er et besøk verdt,- det forteller bl.a. denne historien.  Museumsbutikken ble også besøkt, den rommet mye flott i halm og annet. Så var det kaffe og rundstykker  i "Kikkis kaffestuga" i etasjen over.

Det ble et kort besøk i “Eco miljøpark” i Bengtsfors (et flott tilrettelagt parkområde,  hvor det tidligere lå en forurensende bedrift) før vi forflyttet oss til Johnny Nilssons villahage i Billingsfors.  Hagen er fantastisk, Japan-inspirert, og opparbeidet i løpet av 6 år, fortalte han.  Han begynte med å grave ut en karpedam, og den jorda som ble til overs, utnyttet han til ulike oppbygde arrangementer.  På tross av mye nedbør i år, var det fortsatt en nytelse å se beplantningen, blomsterprakten og oppbyggingene. Han anbefalte gartneriet Nisses växter, Uddevalla, idet de der har bra utvalg av planter.

Vi reisende ble engstelig for å bli sultne på turen videre, så vi nøt en is fra en kiosk. Vi rakk også en visningstur til det gamle jernbruket i Bäckefors, før Kerstin Ljungqvist tok oss med på en interessant informasjonstur i ôrtagården i Dals Rostock.  Hun fortalte om legen på 1800-tallet, Henriksson, som bygde opp urtehagen og igangsatte medisinal-produksjon fra mange vekster.  Hun fortalte bl.a. at Rogn er et fruktbarhetstegn.  Hos humleplanten ble konglene (bare hunkonglene) brukt til øl-krydder, de har konserverende virkning.  Øl ble påbudt å lage ved lov av 1860, idet vann ikke alltid var rent og drikkbart.  Humle inneholder østrogen, derfor var det eldre kvinner som hadde jobben med å rense og stelle dem, idet det kunne forvolde hodeverk og ubalanse hos yngre kvinner.  Humle er også et sovemiddel, fin til kvelds-te!  Humleposer under hodeputa også nyttig. Mjødurt (på svensk Älgört) inneholder salisylsyre, smertestillende.  Vändelrot gir Valeriana som er beroligende.  Uvenner som drikker te av Vändelrot, blir venner!  Kattemynte og Kantnepeta inneholder stoffer som katter liker.  Revebjelle dyrkes fortsatt for hjertemedisin, den styrker hjertet.  Også Liljekonvall har i seg emne som påvirker hjertet, NB! ikke prøv på selvmedisinering med disse vekstene, det er farlig. Hamp – spinnehamp ble dyrket for å lage tøy, papir, rep, regnbukser.  Bare indisk hamp man kan lage droger av, men da bomull kom på markedet, ble all hamp-dyrking, ved en missære, forbudt i Sverige.  




Vi så Krapp som gir rød farge og Vaid som, etter en omfattende prosess, gir blå farge.
Etter urtegårdsvandringen, ville noen en tur i hennes atelier og noen tok turen tvers over gata til Textilmuseet “Tant Vanja” som var nyåpnet. Innehaversken, Kerstin Lindeberg interesserer seg for gamle tekstilteknikker.

På Håverud fikk vi lunsj, Thailandsk buffé, på The Visitor, før vi vandret rundt på stedet som er et trafikk “knutepunkt” der foss, akvadukt, jernbane og vei krysser og hvor båten som trafikkerer Dalslands kanal går vannveien i akvedukten og slusene,  før den til slutt ender i Vänern.  Folk titta også på det som ble bydd fram for salg i forretningene, før vi tok på hjemvei.  Bussturen tok litt lenger tid enn beregnet og med det var vi litt forsinka til Halden.  Men for øvrig hadde vi en fin tur!
Ref. Solveig
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Ref. fra kveldstur til Lyngtoppen 18/9-14 

Vi møttes på parkeringen på Risum VGS, og kjørte sammen forbi Aspedammen mot Ør til Vera vinket oss inn på parkeringen.  Derfra gikk turen til fots, og ikke nok med det, deltakerne måtte besvare Natursti-spørsmål om både krydderurter og ting som rører seg i naturen, og avslutte med hestesko-turnering.  Vinnerne ble utropt med en “dotsup”, kvannedram, samt at hver fikk gull(brød) i premie!  En ekstra spiss på det, ble det i og med at en skogslemen også kalt blåmus) var funnet i død tilstand,-  og vi fikk stifte bekjentskap med den! Det ble også klatretur opp i tårnet, som gav utsikt til skogsområdene i Idd.  Etter beundring av hytta til Vera og Erling,- den er helt spesiell og fantastisk,  benket vi oss rundt steinbordet på tunet. Der ble det stekt sopp  (vesentlig ferdig forvellet steinsopp)  med bacon og løk i bålpanna, over ei tønne som var full med glør og ga god varme.  Soppmat ble det på alle, samt kaffe og kake som avslutning. Myggen hadde fått et lite come-back pga den fine ettersommeren, men praten gikk, avbrutt av sanger fra et kommende Borago-sanghefte.  Loddsalg ble det, og vinnere av løker til vårens fryd.  En riktig trivelig kveld i fantastisk sensommervær, - og en utrolig vakker knallrød kveldssol. Det hadde nok vært plass til flere rundt steinbordet !  En stor takk til Vera og Erling for utlån av seg og den flotte hytta og tunet ! Ref.Solveig  
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Høstens  resterende møter


Formiddagstur ”På gamle stier i Degernesfjella”
onsdag 8/10-14

Vi starter opp med en skikkelig tur, - i ukjent terreng for mange. Den står omtalt som tur nr.11 i Turbok for Rakkestad, er på 13 km og i kupert terreng,- til tider bratt. Godt fottøy anbefales og vi legger opp til 2 raster.
Frammøte ved Rimi på Brødløs og samkjøring videre til krysset Rokke/Rakkestad. Derfra drar vi felles forbi Sandbekk Mølle,- og til startpunkt for turen.
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Matkveld med Isolda fra Georgia
 mandag 13/10-14

De som har vært med en del år i klubben, husker sikkert Isolda. Vi var sammen med henne på Frivillighetssentralen og lagde en vegetarrett som het Adjapsandali. Nå har hun en ny rett som hun vil lære oss, og det er alltid spennende med utenlandsk mat. Denne gangen blir det i kafeen til Solveig og vi starter kl. 18.30
Som vanlig blir det utlodning og de som har lyst, tar med en liten gevinst,- og gjerne en venninne eller venn. 
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Gåtur til Ingridtjern, Rokke onsdag 5/11-14

Det er Ragnhild og Solveig som har påtatt seg å lede denne turen, og frammøte blir på kafeen til Solveig kl. 10.00.
Vi kjører sammen til startpunkt, og satser på at damene finner tjernet denne gangen. Turen er delvis sti-løs, så det kreves litt ekstra av turdeltakerne. Godt fottøy (vanntette sko/støvler ) og god niste er en betingelse for en vellykket tur. Også godt humør, da !
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Grenseløse grønnsaker og urter 13/11-14

Vi får besøk av Cesarine Cihiluka, oppr. fra Kongo. Hun og familien bor i Halden og hun er en veldig engasjert dame på mange områder. ( gå gjerne på google). Ett av dem er ”Grenseløse grønnsaker og urter” som hun vil ha med seg, prate om og lage noe av. Kanskje noen av dere kjenner til boka med samme tittel.
Møtet holdes i kafeen til Solveig og starter kl. 18.30
Ta gjerne med en gevinst til loddsalget, - pluss en venninne eller venn.
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Strømstad bad og mat 3/12-14 

 Er det noen som har lyst på en hyggelig avslapningstur til nabobyen før jul, så er det minst   3-4 av medlemmene som gjentar denne turen også i år. Opplegget er vanligvis bading, spising og litt handling (ikke den store julehandelen) i rolige former. Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og kjører sammen.  
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Årsmøte og julebord torsdag 4/12-14

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 er Grand Hotell som i fjor, der vi var kjempefornøyd både med lokaler og mat. Selve julebordet starter umiddelbart etter årsmøtet. 
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 blir som i fjor, kr. 350,-  for medlemmer og kr. 400,- for ikke-medlemmer,- da er det juletallerken med riskrem eller karamellpudding.

Påmeldingsfrist er også 15/11, og det er fullt mulig å ha med en venn eller venninne. Send e-post til evy@hoell.no eller sms til Evys mob. 93646436 





DET VELSMAKENDE HJØRNET
FRA Vera DENNE GANG


Høst er matauk.
Det er tid for sylting, safting, frysing og tørking.
Bær og frukt, sopp, poteter, grønnsaker, gryn og nordiske frukter som epler og pærer.
Prøv noen gode gamle oppskrifter:



TROLLKREM

En superenkel dessert som du kan svinge opp med på 10 minutter.

1 eggehvite
125 g sukker
150 g tyttebær

Bland alt i en bolle ot pisk det stivt i en foodprocessor.
Server gjerne litt eggelikør eller vaniljesaus til.





EPLESYLTETØY

2 kg epler
4 dl vann
1/2 kanelstang
2 ts hakket frisk ingefær
500 g sukker

Skrell eplene og fjern kjernehuset.
Del eplene i båter og kok dem møre i vann med kanel og ingefær.
Tilsett sukkeret og kok opp på ny.
Fyll på varme, rene glass.























ROGN OG ROGNEBÆR

"Høyt henger de og sure er de", sa reven.
Ja, det tror vi også, men prøv å lag saft og gelé av de røde rognebærene.
Rogna har gjennom tidene vært knyttet til myter og historier.
Som tuntre trodde man det sikret gårdsfolket mot onde makter.
Som lauvingstre har det gitt fôr til sultne dyr gjennom vinterens kalde og skrinne måneder.
Rognebæra er c-vitaminrike og sies å være veldig gode for fordøyelsen.
Trosten og rogna er avhengig av hverandre. Rognebæra må nemlig åpnes for å spire.
Det hjelper trosten til med. I belønning får trosten høyt sukkernivå gjennom bærene 
som den omgjør til fett utover vinteren.
Betyr rognebær mye snø? Eller er mye rognebær tegn på lite snø, fordi den ikke 
skal bære tungt to ganger i året?
Det kommer an på hvem du spør og hvor i landet du bor.
(Kilder: Ut.no, Wikipedia)


EPLE- OG ROGNEBÆRGELE

Vann ut 1 liter rognebær i ca. ett døgn, og slå ut vannet.
Kok opp bærene, slå ut vannet.
Legg deretter 1 kg epler i biter i kjelen.
Dekk med vann til underkanten av frukten.
La det koke i ca. 15-20 minutter.
Sil det så i et klede.
Hell råsaften over i kjelen igjen.
Tilsett 1 kg sukker per liter saft. La det koke forsiktig på svak varme.
Ta bort skummet. Ta geléprøve.
Kjøl av og hell over på glass.


EPLE- OG ROGNEBÆRSAFT

Samme fremgangsmøte som for gelé, men ta råsaften av varmen før den blir gelé.
Hell på flasker.
Frys gjerne ned så har du saften utover vinteren.




































