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Kjære Urtevenner !
Denne løpstikka er et tillegg til den forrige og inneholder opplysninger om 3 turer i høst, samt litt mer om møtet i oktober og november. Julebordet i desember er ikke helt i boks ennå, så det kommer ytterligere en Løpstikke i høst. Følg bare med ! Denne gang blir dere oppfordret til å sanke nyper, som er fulle av C-vitamin. Oppskriftene kommer fra en botaniker, og siden det er de svartelistede rynkerosene det gjelder, så må frøene få særbehandling. Se oppskr.


Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref, fra Skjeberg i sept.
Møter / turer høsten 2015
Oppskrifter
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Referat fra ettermiddagstur til Skjeberg
torsdag 17/9-2015

Vi ble bare tre urtejenter på tur denne ettermiddagen. Det ble en hyggelig og lærerik tur om mais, solsikker og 

afrikanske grønnsaker. 
Liv Heltorp på Heltorp gård tok oss godt imot og lærte oss litt om dyrking og hvordan vi skulle plukke og rense maisen, og vi reiste fornøyde derfra med selvplukka mais og flotte solsikker. 
På Høk motell møtte vi Eusebi, nestleder i Kvinnevisjon, hennes datter og barnebarn og to damer som dyrker afrikanske grønnsaker på Bisseberg gård. Gårdseier Solberg leier dem et lite jorde til dette formålet.
Himmelens sluser åpnet seg da vi møttes på Høk og vi ba damene på kaffe og vaffel på Høk, mens regnet øste ned. Det ble en svært hyggelig stund sammen med flotte kvinner fra Kongo.
Regnværet tok slutt da kaffen var slutt og vi tok en liten tur til grønnsaksåkeren der vi fikk se amarant, brukes som spinat, forskjellige typer bønner, squash og mais som dessverre ikke ga mais iår. Fint å se et grønt og frodig "matfat".   Referent Vera F.
Formiddagstur til Skriverøya
torsdag 1/10-2015

Vi møtes på parkeringen til Halden vgs.avd. Risum
 kl. 10.00 for felleskjøring. Ta med mat og drikke til en rast med forhåpentligvis fin utsikt over Iddefjorden.  Lett kupert terreng. Turleder er Evy.  
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Formiddagstur Kyststien mellom Isebakke og Svinesund onsdag 14/10-2015

Vi møtes for felleskjøring på parkeringen hos Rimi på Brødløs kl. 10.00 eller ved Berglyhallen kl. 10.15.Vi kjører til inn til Isebakke der turen starter. Mat og drikke medtas og det er Solveig som leder oss denne dagen.  
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Besøk i Svinesundhagen
 torsdag 15/10-2015

Kai Husaas som eier og driver dette stedet, tar oss imot kl.17.00 i salgsrommet. Merk tidspunkt ! De som ønsker felleskjøring, møter hos Rimi på Brødløs kl. 16.30.  Husaas vil fortelle historikk om stedet, epledyrking og sorter. Kanskje får vi også se juiceproduksjon. Vi regner med at det blir mulighet for å handle både epler og juice. Det kan være lurt å ta med en liten campingstol. Styret stiller med eplekake og kaffe og mulig vi tar en kjapp utlodning på stedet. 








Etiopiakveld i Kafeen til Solveig
torsdag 12/11-2015

Har du hørt om injera, dorowat, berbere og tella ? Vera Fosser mimrer om familiens år i Etiopia med bilder, historier og litt etiopiske smaksprøver. Møtet starter kl. 18.30 og det blir utlodning. Hyggelig hvis du tar med en gevinst og gjerne en venninne.
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Årsmøte og julebord 
torsdag 3/12-2015

Stedet er ikke bestemt ennå, og heller ikke hva det skal koste, men hold av denne kvelden til god mat og hyggelig samvær. Årsmøtet starter kl. 18.00 og umiddelbart etterpå inntar vi julemiddagen. Musikantene Helga Løwengreen og Thore Gretland er blitt fast inventar på julebordet vårt, og de setter oss i stemning. Det blir utlodning og kasserer kjøper noen gevinster. Mer opplysninger med påmeldingsfrist senere.
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Strømstad bad og mat 
torsdag 10/12-2015 

Denne avslappende førjulsturen er blitt en tradisjon for enkelte av medlemmene, og vi ønsker at flere skal bli med oss. Opplegget er vanligvis bading på Strømstad Bad, en god lunsj på et eller annet spisested og litt handling (ikke den store julehandelen) i rolige former. Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og kjører sammen.  
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Oppskrifter

Rynkerosenypesuppe 
Til ca 10 personer 
Plukk 2 kg modne nyper av rynkerose; klipp dem av under nypen, og fjern restene etter blomsten oppå. 
Legg nypene i litt vann for å skylle dem litt; gjerne i en bolle for å kunne sile bort eventuelle frø. 




Ha nypene i en stor kjele med 4 liter vann; kok opp og la nypene småkoke i ca. to timer. Det er viktig at de blir helt møre/kokt helt i stykker. 
Mos de kokte nypene mens de er i kjelen. 
Sil fra frøene – gjennom for eksempel et døslag – selve nypekjøttet/-puréen har du i en ny kjele. NB: Frøene må samles i en avfallspose som du leverer med restavfallet til forbrenning. 
Puréen du nå har, koker du videre til suppen har fått ønsket konsistens – dvs. slik du selv liker supper. 
Smak til suppen med sukker. 
Denne suppen kan du 
- Gjøre tynnere ved å ikke koke inn så mye av vannet, og bruke den som varm drikke 
- Koke lenger for at den skal bli mer som puré som du kan ha på varme glass eller sette i fryseren til senere bruk 

Faktaark om rynkerosen: http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark245.pdf 
Fra 1. januar 2016 er alle som har slike planter forpliktet til å hindre spredning av denne, så det er flott om flere bruker nypekjøttet til mat og får destruert frøene! (Lenke til Vedlegg 1 i forskrift om fremmede organismer: hva som er forbudt å innføre, sette ut og omsette: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9 .

Rynkerosesaft 
1 liter tett pakkede kronblader (blomstene) 
2 liter vann 
12 dl sukker 
2 sitroner i tynne skiver, eller et par korker ren sitronsaft 
Alle ingrediensene has i en kjele og kokes sammen i 5 minutter. 
Kjelen settes kaldt i to døgn, før kronbladene siles fra og saften has på ren flaske. 
Saften tynner du ut til passe styrke – med vanlig eller karbonisert vann. 
Ferdig saft bør oppbevares i fryseren, om den ikke brukes i løpet av en ukes tid (ved oppbevaring i kjøleskap). 
Saften kan også brukes direkte videre til å lage gele. Da tilsetter du bare pektin eller gelatin i mengder som står på poser/pakker med slike stivelsesmidler. 
Det er lurt å beholde kronbladene; de kan du bruke videre til å lage rynkerose eddik. 

Rynkeroseeddik 
1 liter 5-7 % eddik tilsettes rynkerosekronbladene fra saften, i et glass. 
(Kan blandes ut fra 35 % husholdningseddik.) 
La stå en uke i værelsestemperatur. 
Sil fra kronbladene, og ha eddiken på passende flasker.

















































