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LØPSTIKKA 
Årgang 20         Organ for Urteklubben Borago                     Nr 2 april 2017 

Red. Evy Hoell tlf. 93646436                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago 
E-postadresse: borago@halden.net 

  

 
 

 

Denne Løpstikka inneholder 
følgende : 

Ref. fra 9/3,30/3 og 20/4  

Rest møter / turer vår og sommer 2017 

 

NB ! Det er påmelding til Bøensetre, og vi håper at minst 

10 stk er interessert,- hvis ikke blir den kansellert ! 
 

 

 

 
 

MEDLEMSKONTINGENT 

kr. 150,- for enkeltmedlem og 

kr. 200,- for familiemedlemskap 

Betalingsfrist: 1. mai 2017 til konto 1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 
 

 

Ref. fra  vegetarkveld 9/3-2017 

 
Godt frammøte, interessen for vegetarisk levesett var stor.  

Wenche Høidal loste oss gjennom slikt levesett.  Det finnes 

ulike typer vegetarianisme: noen spiser bare plantekost, noen 

spiser fisk i tillegg og noen spiser også melkeprodukter.  

Wenche fortalte at hun lever som lacto-vegetarianer: spiser 

frukt, grønnsaker og melkeprodukter, ikke egg.  Hun fortalte at 

hun for 35 år siden hadde en en betent skulder som hun var 

redd skulle bli et kronisk problem.  Derfor ble hun med sin 

tante til Värmlandia hotell, en klinikk i Värmland, hvor ideen 

var å lære bort vegetariansk mat og levesett.  Før avreise dit, 

måtte de ha avslutta inntak av animalsk mat, kaffe (inneholder 

34 giftstoffer), alkohol og røyk.  Frokosten der var havregrøt, 

vann, honningsvann.  Til middag: ost, brød, salater, grønsaker 

og varmrett: f.eks.  gulrothamburgere, stekt kål, poteter.  I 

stedet for kaffe: urtete og honningvann.  Til å steke i: 

olivenolje eller rapsolje.  Protein er nødvendig for å bygge opp 

cellene og lage hormoner for kroppen vår.  Det finnes i kjøtt 

og egg (som hun nå ikke spiser), men hun får det fra erter, 

bønner, melkeprodukter, nøtter og poteter.  Hun fortalte at vårt 

behov for væske er 2 ½ til 3 liter vann om dagen. Hun lærte at 

melkesyrnede grønnsaker (fermenterte), beholder alle 

næringsstoffer og er bra for tarmene, beskytter mot bakterier.  

De hjelper til med nydannelse av C-vitamin og ensymer, 

motvirker forstoppelse og dreper sykdomsfremkallende 

bakterier.  Rødløk er urindrivende, C-vitaminholdige, gulrot 

gir A+B+C-vitamin og er hostelindrene.   

Etter foredraget var det litt for magen.  Vegetarisk 

selvfølgelig.  Vi hadde fått tips og oppskrifter fra Wenche, og 

styret hadde lagd rød suppe og  brød som smakte fortreffelig 

(oppskrift se under). 

Det tradisjonelle loddsalget med masse gevinster som 

medlemmene hadde tatt med.  De skiftet eier, under humor og 

applaus.  Evy orienterte om møter framover, og bad spesielt 

folk notere seg og sette av dagen lørdag 19. august til 

sommertur.  Et riktig opplysende og trivelig møte ble 

avsluttet. 

Oppskrifter på rød suppe og flettebrød følger sist i Løpstikka. 

Ref. Solveig 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ref. fra formiddagstur til Aspedammen  

30/3-2017 som ble tur i Prestegårdsskogen.  
 

Det var nok yr.no og de skremmende svarte skyene som skal 

ha skylda for dårlig frammøte denne dagen. Kun to 

medlemmer, Evy og Solveig dristet seg avgårde og regntøy 

manglet den ene av deltagerne.  Opplegget ble derfor endret i 

en fart, og det ble en kortere tur enn planlagt, - i skogen bak 

Iddevang Skole.  Flott terreng med utsikt over Iddesletta og 

mer til.  Matpakka ble fortært i en solid gapahuk og smakte 

fortreffelig også denne gangen. På vei tilbake til bilen kom de 

første regndråpene og litt etter pøste det ned !  Rolig, fin tur. 

Ref. Solveig 
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Referat fra møte 20/4-2017 med Russisk mat med fokus 

på rødbeter. 

 
På møtekvelden kom tre kvinner, Olga, Isolda og Irina  fra 

henholdsvis Russland, Georgia og  Nord-Ossetia sammen med 

Evy, med matinnkjøp og fulle fat.  Det ble ønsket velkommen 

til alle deltagerne, og så gikk vi i gang med å lage Isoldas 

salat, etter hennes forklaring.  Det viste seg at Olga og Irina 

hadde med hver sin ferdiglagde salat, alle de tre salatene var 

forskjellig i sammensetning, men alle tre med rødbet som 

hovedingrediens.  Olga og Irina forklarte oss oppskriften på 

deres salater, og Irina fortalte om rødbeters flotte innvirkning 

på helsa: forbygger hjerneslag og hjerte-kar-sykdommer, hun 

er for øvrig utdannet farmasøyt og kan mye om vitaminer, 

mineraler med mer.  Spis mye rødbet, folkens!  For øvrig 

følger oppskriftene på de tre salatene nedenfor.  Vi fikk jo 

smake alle tre salatene etter tur, og Evy hadde med 

hjemmebakt økologisk brød som vi lærte av Wenche Høidal 

på forrige møte.  Nydelig smakte det!  Etterpå: loddsalg + at 

alle betalte kr 30,- for maten.  Ved trekningen fikk mange med 

seg to gevinster hjem, og noen fikk ingen.  Men alt i alt, en 

humørfylt kveld med 15 kvinner tilstede! 

Oppskrifter på salatene følger sist i Løpstikka. 

 Ref. Solveig 

 

 
 

 

Rest- program for våren 2017  
 

 

Gåtur i Degernesfjella  

onsdag 10/5-2017 
Denne turen gikk vi i mai 2015, men gjentar den nå pga noens 

ønsker. Felleskjøring fra Coop på Brødløs kl. 10.00  

Vi kjører litt forbi Sandbekk Mølle. Går til Hagetjern, Nedre 

Sandvann og langs bekken til Øvre Sandvann. Bratt opp til 

Slottsåsen og ned til rast på vakre Haugseter. Mulighet for en 

dukkert i friskt vann. Videre følger vi et høydedrag tilbake til 

startstedet. Dette er en lang tur, totalt 13 km, som krever godt 

fottøy og god nistepakke.. 

Turledere Solveig og Evy 

 

 

 
 

 

Besøk på Bøensætre med foredrag  

onsdag 31/5-2017 

 
De som var medlemmer i 2003 har kanskje et vagt minne om 

en tur vi hadde til Bøensætre, der Hedda Kortnes var vertskap 

og hadde en imponerende urtehage. Den inspirerte noen og 

enhver av oss til å sette i gang ! Etter mange år er Hedda 

tilbake, nå som eier, og på hjemmesida til Bøensætre kan du  

 

 

lese om aktivitetene der. Vi har gjort avtale med henne om et 

foredrag med temaet:”Urkorn og belgvekster”, og regner med 

at de fleste er litt nysgjerrige på dette. I tillegg får vi en tur i 

”Permakulturhagen”. Det blir også servering av suppe eller 

salat etter hvordan været er, med hjemmelaget urkornsbrød, og 

maten koster kr.150,- pr.pers. Du må også regne med kr.50,- 

til spleis på bensin til den som kjører.  Klubben betaler for 

foredraget. 

Hedda stiller som betingelse at vi må være min.10 pers for å ta 

oss imot, så vi må ha en påmelding innen 19/5 til Solveig på 

mob. tlf 95402925. Vi kjører felles fra Turisten-brygga i 

Tistedal kl. 18.00, og hvis noen har problemer med å komme 

dit, så snakk med Solveig om dette. 

 
 

 

Grønt møte med Inger Lise Østmoe 

 mandag 12/6-2017 

 
Dette møtet er i samarbeid med Berg Bygdekvinnelag, siden 

vi har en felles interesse i grønne vekster og urteklubben har 

kunnet anbefale Inger Lise som en inspirasjonskilde i dette 

temaet. Noen av oss kjenner henne fra tidligere med 

foredraget ”Vilt-vakkert-grønt-godt-ellevill mulighet og 

sprudelutt kveld” i 2005,- det var en suksess ! Denne gang har 

hun en tittel : ” Blomstrende nytelse, smakfulle trær og ugress 

til begjær”, og det høres minst like spennende ut. 

Ragnhild Løberg Stordahl, leder for Berg Bygdekvinnelag har 

tilbudt seg å ha møtet på gården sin, Søndre Ulset i Rokke. Vi 

starter kl. 18.00 med en vandretur i området, for å sanke noen 

grønne vekster sammen med Inger Lise. Foredraget begynner 

k.19.00 og deretter blir det supper og brød. Du må regne med 

noen kroner til mat og til loddsalg. Dessuten har Inger Lise 

sannsynligvis med seg noen produkter for salg (Fungi-

soppekstrakt) og det finnes også varer på gården til Ragnhild.   

Hvis noen ønsker samkjøring fra for eksempel Coop Brødløs, 

så ta kontakt med Evy 93646436. 

Velkommen til en grønn kveld, og alle skal få tak over hodet i 

tilfelle regn ! 

 

 
 

 

Sensommertur til Sverige 

 lørdag 19/8-2017  

 
Planen er en busstur til Värmland fra kl. 8.00-20.00 den 

19.august. Programmet er ikke helt ferdig, men 

hovedattraksjonen er Rottneros. Vi skal sannsynligvis spise 

lunsj på en herregård og vi kommer også innom en flott 

trädgård. Vi kommer tilbake med mer informasjon før siste 

møte i juni, og håper mange av dere setter av denne dagen til 

en hyggetur med klubben. Be gjerne med en venninne, for vi 

stiller sannsynligvis med en stor buss.  
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Oppskrift fra Vegetarmøtet 

 

RØD SUPPE  (ca 5-6 porsjoner) 

1 l vann 

1 – 2 terninger grønnsaksbuljong 

3 middels store, rå rødbeter 

2 gulrøtter 

1 liten nepe 

en bit selleri 

1 løk eller et fedd hvitløk 

en bit purre (ca 10 cm) 

½ teskje basilikumpulver  el. noen hakkede basilikumblader         

(Herbamare salt) persille, finhakket 

 

Varm opp vannet til kokepunktet og tilsett buljongterningene. 

Vask, skrell og riv rotfruktene grovt. 

Tilsett det øvrige (løk el. hvitløk finhakkes), unntatt purren og 

krydderurten,  

og la det småkoke i ca 10 minutter under lokk. 

Tilsett så purre (finhakket) og basilikum og la koke i ca 5 

minutter. 

Tilsett salt etter smak og strø persille over. 

 

FLETTEDE BRØD 

5 dl melk 

2 ts salt 

50 g gjær 

1 dl semulegryn 

2 dl hvetekli 

ca 8 dl hvetemel 

kulturmelk til pensling, sesamfrø oppå 

 

Bløt gjæren i lunken melk. Tilsett salt og de andre 

ingrediensene. Kna deigen myk og la den heve. Bak ut deigen 

i to lange, flettede brød. Hev dem, pensle med kulturmelk og 

strø sesamfrø oppå. Bak ved 200 grader i en god halvtime. 

 

 

Oppskrift fra Russiske salat-møtet 

Isoldas rødbetsalat: 
1 kg rødbeter, kokt (i 2 – 3 timer) og revet 

1 potte Persille – hakket 

4 fedd hvitløk, hakket 

4 vårløk, hakket 

1 granateple, frøene inni ( holder med ½ hvis stort) 

Chilipaprika-krydder 

Koriander 

Litt sitron 

Gullblomst (safran-erstatning) 

Salt 

Majones (eller valnøtter, som mel) 

2 ss vann (kokt og kaldt). 

Alt blandes sammen, og vips, klart til å spises!  Kan spises 

med brød, og kan også brukes ved siden av kjøttmat, f.eks. 

kylling. Man kan bruke også andre ingredienser: eks. bønner, 

hodekål og/eller spinat. 

 

 

 

 

 

Olgas rødbetsalat med svisker og valnøtter: 

 
For 4 personer ca. 1 time 15 min å lage 

 
Rødbete – 3-4 stk 

Valnøtter(kjerne)-100 g 

Svisker- 150 g 

Majones – 4-5 spiseskjeer 

Salt – etter smak 

Hvitløk – et lite fedd, hvis du ønsker 

 

Vi må bake eller koke rødbetene, vanligvis kokes de i vann 2-

3 timer til de blir møre. De skal kjøles forsiktig, skrelles og 

rives. Bruk et grovt rivjern. 

Kjerner av valnøtter skal stekes lett slik at de blir velduftende 

og velsmakende. La nøttene kjøle seg og hogge dem for hånd 

eller med en kniv. 

Svisker bør skylles og hakkes grovt. 

I en dyp bolle blander man revne rødbeter, valnøtter og 

svisker. Salt etter smak. Man kan finrive et lite fedd hvitløk, 

hvis man liker det. Alt blandes godt og fylle på med majones. 

La salaten stå i minst 15 minutter før servering, og den er best 

når den serveres kald. Aller best smaker den hvis den står 

natten over i kjøleskap. 

 

 

Irinas rødbetsalat: 
0,5 kg rødbeter, kokt (i 2 – 3 timer) og revet 

0,5 kg gulerøtter, kokt og revet 

0,5 kg poteter, kokt og revet 

5 egg, kokt og småhakket 

0,3 kg saltet agurk, småhakket eller sild i småbiter 

½-1 hel løk, småhakket og marinert,dvs man legger løkbitene i 

en blanding av ett glass vann, 2 ss limonsaft, 1 ts sukker og litt 

salt ca. 20-25 min og presser ut saften etterpå.  

Majones, mengde etter ønske 

 

Man bruker en rund kakeform og legger lagvis som følger fra 

bunnen : 

NB ! Husk å smøre majones mellom hvert av lagene ! 

1. Nederst hakket, marinert løk 
2. potet, revet 
3. agurk, hakket 
4. gulerøtter, revet 
5. egg, småhakket 
6. rødbeter, revet 

På toppen kan du pynte med persille eller annet grønt. God 

appetitt ! 

 

 

 


