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LØPSTIKKA 
Årgang 19          Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 3– nov. 2016 

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

 

  

 

Kjære Urtevenner ! 

 
Vi har hatt en fantastisk fin og lang høst og er midtveis i 

november. Vi har også hatt en liten smak av vinter. De 

siste 14 dagene har vi fått kjenne litt kulde og begynt å 

smågrue oss til vinteren, men allerede neste uke får vi en 

mildere værtype. Uansett vær,- mildt eller iskaldt- så 

nærmer vi oss advent og jul, - og bare tanken på det gjør 

oss litt lettere til sinns! Urteklubben skal avvikle et par 

møter til før jul, og en tur til Strømstad står også på 

programmet. Samtidig som vi informerer om dette, er det 

greit å sende referater fra det vi har gjort i høst. 

 

 

 
 

 

 

Ref. fra hagevandring og møte i 

”Tomatkatedtralen” 22/9-2016 
. 

Vi reiste til Øbergveien 44 til huset hvor Evy bor, og ble ledet 

ut i hagen til «Tomatkatedralen» som det kalles, 

grindverksbygget, orangeriet, som hun og mannen har satt opp 

i hagen.   

Vi, de frammøtte kvinnene, ble først ledet ut i hagens 

høstprakt og fikk se oppbygging av blomsterbed, epletrær som 

avgrensing mellom krydderurter og grønnsakhage,  

rhododendron -hagen (som nå bar høstens preg), sandplante-

hagen, hekker og sjeldne busker m.v.  Evy fortalte om det de 

har fått til og hvordan det skal bli.  Så ble vi invitert inn i 

Tomatkatedralen, hvor det var rikelig plass til de frammøtte, 

og også mange flere.  Evy fortalte om arbeidet med å få 

grindverksbygget opp og funksjonelt, stort arbeide nedlagt i 

grunnarbeidet, gravd ut dyp tomt som igjen var fylt opp med  

flere tonn runde steiner, som skal magasinere varme under 

gulvet. Fått på plass store, resirkulerte  glassvinduer og nytt 

kanal-plast tak (isolerende).  Navnet ”Tomatkatedralen” har 

også en historie. Da de 4 grindene ble satt opp med hjelp av 

Tore og 3 hjelpere, kunne råbygget minne om en kirke, og en 

av ”gutta” mente at domkirken i Trondheim ville få en 

konkurrent.  Siden han trodde at det primært skulle dyrkes 

tomater der inne, omtalte han den senere som 

Tomatkatedralen. Tores mening med bygget er imidlertid  

hygge og nytte. Det er blitt et flott hus for tomater, slangagurk, 

fiken, drueranker og masse blomster, samt noe kunst.  Ikke rart 

familien med besøkende i sommer nærmest har bodd i det nye, 

trivelige, lyse huset! 

 

 

Det ble servert kaffe og te og fruktige kaker: Blåbærkake, 

eplekake og pærekake.  For hver kake leste Vera dikt og vi 

sang, - flott akkompagnert av musikk fra medbrakt  

minnepinne,  PC og høyttalere.  Både Prøysen og May Britt 

Andersen akkompagnerte oss, og vi fikk blåbærplukkevisa, 

dikt om epler og pærer, -og hvem nynner ikke til «Hvis du eier 

tusen plommer»!  Til slutt: utlodning og blomster til vinnerne.  

 

Været var med oss, nydelig himmel og solnedgang og flott 

temperatur innomhus.  Vi dro hjem i halvmørket etter en 

trivelig kveld.  Takk til Evy og Tore som lot oss få oppleve en 

kveld i Tomatkatedralen! 

Ref. Solveig 

 

 

 
 

 

Ref. fra matmøte på Porsnes 20/10-2016 

 
12 ivrige kvinner møtte opp til Zubaida Butts ”Pakistanske 

matkveld ” på Porsnes vgs.  Evy hadde hentet henne og alt 

hun hadde handlet inn og forberedt.  Det ble både kyllinggryte 

og lammegryte samt nanbrød.  Nanbrød er visst «smør på 

flesk» idet nan visstnok betyr brød!  Vi hadde fått låne et 

mindre kjøkken på Porsnes, og lokalet egnet seg svært godt.  

Det var plass til at vi alle kunne delta i matlaginga, og vi 

hadde mange stekeovner å benytte oss av når nan-brødet 

skulle stekes.  Zubaida hadde kjøpt inn alle ingrediensene, det 

var bare å gripe til oppskjærskniven.  Og under hennes 

kyndige ledelse og arbeid, samt våre ivrige hender, ble maten 

tilberedt.  Hun hadde beregnet i overkant av 2 timer på 

tillaging av disse rettene, og det viste seg å være korrekt. 

Ekstra spennende var det å lage nan, noe vi fikk lage alle 

sammen ut fra deigen hun mikset sammen på begynnelsen av 

møtet.  Et uhell med grytene, og jammen tror jeg Zubaida 

brant seg skikkelig, dessverre, men lot seg ikke stoppe.  Så 

nydelig mat ble det, kyllinggryte, lammegryte, nan og 

rikholdige salater!  Kan anbefales! Oppskrifter neste side !   

 Alt ferdig, og vi fikk sette oss til bords og nyte av rettene.  Vi 

betalte en femtilapp hver for den gode maten og droppet 

loddsalget denne gangen. Zubaida Butt fikk en grei betaling 

for å ha lært oss å lage disse rettene og hun ble takket for en 

lærerik og hyggelig kveld. 

 Ref. Solveig 
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Oppskrifter pakistansk mat 20.10.2016 

 
NB ! Oppskriftene kan virke litt rotete, det er fordi alt 

skulle være ferdig samtidig. Deigen til nan ble laget først 

og satt til heving, og ble bakt ut etter at de andre rettene 

var ferdige. All risen som skulle brukes i rettene, ble også 

lagt i vann først.deretter skyllet og kokt . 

 

 

Nan, ca. 20 småbrød 

2 kg hvetemel eller sammalt hvete (hold igjen noen dl ) 

50 g tørrgjær eller fersk gjær røres ut i en bolle, og tilsettes : 

2 dl olje (raps eller oliven) 

1 vispet egg  

3 ts salt 

3 dl naturell yoghurt 

6 -7 dl lunkent vann  

Alt blandes sammen til en fin deig, muligens tilsettes mer mel 

eller vann. 

Deigen settes til heving og skal slåes ned en gang før utbaking. 

 

NB !Når kjøttrettene er ferdige, trilles det store boller av 

deigen og disse kjevles ut til tynne leiver på ca. 25 cm 

diameter. Smøres med blanding av 2 egg, yoghurt og litt olje 

og drysses med spesielle svarte krydderfrø. Stikkes med gaffel 

og stekes ved 250 grader til de er lett brune.  

 

 

 

Matjan – søtris-dessert ca. 20 pers. 

 

9 dl ris ( basmati-India Dalaam) legges i vann og skylles noen 

ganger. Kokes i 18 dl vann til den er mør,- ikke klissete, og 

siles. 

125 g mandler skoldes og hver deles i to. 

 

NB !Når hovedrettene er ferdig, går man videre med å lage 

desserten. 

150 g meierismør smeltes i en kjele og tilsettes følgende : 

1 ¼ glass sukker 

1 glass vann 

125 g skoldede, delte mandler 

1 pk tørkede eksotiske frukter 

2 korker sitronsaft 

1 dl naturell yoghurt 

litt kardemomme 

Tilslutt tilsettes den ferdig kokte risen og hele desserten 

dekoreres med konditorpulver utrørt i vann,- i dette tilfelle 

rødt, grønt og gult,- litt her og der. 

 

 

 

Yoghurt – som dressing-serveres til hovedrettene 

5 dl naturell yoghurt helles i en bolle  

½ slangeagurk rives og røres inn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baryani – Hovedrett nr.1 - Kylling og ris 20 pers. 

 

22,5 dl ris ( Basmati-India Salaam) legges i vann og skylles 

noen ganger. Ved koking brukes dobb.mengde vann som ris. 

Dampkokes til den er mør,- men ikke klissete, og siles. 

 

4 dl olje ( raps eller oliven) has i en stor gryte) 

9 gule løk, snittes fint 

1 hel hvitløk skrelles og rives  

 

Dette kokes/stekes i oljen til det er lys brunt 

4-5 tomater skjæres i småbiter, has deretter i gryta. 

Kokes til tomatene er moset. 

2 ts chilipulver ( 3 hvis ekstra sterk) 

1 ts gurkemeie (eller noe tilsvarende) 

1 ts salt 

3 store poteter i biter 

kyllingbiter,- renskåret biter av 2 kyllinger a 1500 gram 

½ pose krydder,- Pilau Biryami 

Alt dette kokes til kyllingkjøttet er mørt. Hvis det er for mye 

kraft i kjelen, kan man ta kjøttet ut og la kraften fosskoke noen 

minutter uten lokk.  

3dl naturell yoghurt og saften av ½ sitron røres i. 

 

Tilslutt legges kylling og ris lagvis i kjelen og står med 

lokk/folie over i varmeskap, mens vi klargjør resten av 

måltidet.  

 

 

 

Korma – Hovedrett nr.2 -Lammekjøtt i olje ca. 20 pers. 

 

4 dl olje i en gryte 

3 gule løk snittes fint  

1 hel hvitløk skrelles og rives 

Dette kokes /stekes i oljen til det er lys brunt 

4 hakkede tomater tilsettes 

2 kg lammelår delt i småbiter has oppi og kokes mørt 

2 ts chilipulver 

1 ts gurkemeie ( eller noe tilsvarende) 

2 ss masalamix 

 

Hvis man synes det er for mye kraft (olje) i kjelen, kan noe tas 

ut og brukes til kraft ved en senere anledning. Gryta settes 

med lokk på til resten av måltidet er ferdiglaget. 

 

 

 

Grønn salat - 2 boller 

Friske grønnsaker skjæres og blandes. Det anbefales : 

Røde og grønne paprika, slangeagurk , tomater, hodesalat, 

hermetisk mais, gresk ost. 
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Ref. fra tur til Høysand i Skjeberg 27/10-16 

 
Vi startet fra Svinesundparken kl.10.00 -  Anne, Torill, Evy og 

turleder Solveig, og kjørte til Høysand bad og båthavn i 

Skjeberg.  Derfra gikk turen opp og opp og opp, for så å gå 

ned og opp og ned igjen. Vi gikk gjennom flotte hytte- og 

boligområder, forbi gårder og jorder, gjennom naturreservat og 

ved siden av myrer, og klatret opp på et fjell hvor vi nøt 

matpakka med utsikt innover Skjebergkilen. Videre bar det 

ned på Kyststien, som også gikk ned og opp og ned igjen, den 

siste delen måtte gåes forsiktig på fjell og trapper. Vi fortsatte 

kyststien som nå gikk like i vannkanten inn til Sildevik.  En 

nydelig plass, forresten, også med hytter som lå lunt mot fjellet 

og like i vannkanten.  Videre gikk kyststien forbi den gamle 

badeplassen i Høysand hvor noen kjente seg igjen!  Vi fikk litt 

mimring fra gamle dager, da folk i Halden tok toget hit for å 

bade. Videre gikk vi tilbake til parkeringsplassen ved kiosken.  

Leder for turen hadde gått opp turen opptil flere ganger, så hun 

ikke skulle lede damene «i uløkka» og jammen gikk det bra 

og.  Dessuten syntes deltagerne slett ikke at turen var umulig 

strevsom, men snarere helt flott i variert terreng.  Synd vi bare 

var 4 deltagere, det ville vært fint med mange flere! Men vi ble 

enige om at denne turen kunne gjentas til våren. Ref. Solveig 

 

 
 

 

Program for november og desember. 
 

Vi lager julekranser på Rokke Skole  

torsdag 17/11-2016 

 
Vi satser på en ny aktivitet, og siden advent nærmer seg, så 

tenker vi på kranser av einer, tuja eller barlind. Anne Lise 

Lyseto har sagt seg villig til å instruere oss, og hun kjøper inn 

halmkranser, sløyfer og noe annet materiell sammen med 

Oddlaug. De ferske råvarene, - kvister av einer, tuja eller 

barlind, og event kongler, må hver og en ta med selv. Men 

hvis du har problemer med å skaffe det,- så ta kontakt med 

noen i styret. Vi anbefaler å ha med ekstra mange greiner, hvis 

kransene skal bli tette og fine ! Husk hansker og hagesaks, og 

kanskje en ting til utlodning. Vi serverer noe godt som passer 

til anledningen. Møtet starter kl. 18.00 på Rokke Skole, som vi 

har leid for denne gangen. Kontakt Evy på 93646436 hvis du 

vil samkjøre fra Felleskjøpet på Brødløs kl. 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte og julebord  

torsdag 8/12-2016 

 
Vi har reservert et eget rom på serveringsstedet 1716, tidligere 

Sultan eller Flamenco. 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 innen 22/11-2016. 

 

Julebordet starter umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet, - 

senest kl. 19.00. Det blir god mat, sang og utlodning av et par 

flasker med julegløgg og noen småting til. 

 

Menyen er tyrkisk og som følger ; 

Marinert kyllinglår, Osmanish (tyrkisk) biffgryte, Dolma 

(drueblad fylt med ris, kjøtt og urter), marinert lammeskank, 2 

forskjellige sauser, 2 forskjellige ris og 2 forskjellige poteter, 

samt kaffe og kake til dessert. 

Dette koster 399,- pr. pers. men medlemmer skal i år som i 

fjor bare betale kr.300,- 

Hvis du ønsker å ha med et ikke-medlem, så er det full pris for 

vedkommende.  

Kasserer ønsker at vi betaler på forhånd, og dette kan skje til 

kto. 1030.07.01014 og merkes ” julebord” og navnet ditt. 

Innbetaling bør skje før 22.11 og gjelder som påmelding. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Evy tlf 93646436 eller 

evy@hoell.no 

 

 

 
 

 

Strømstad bad og mat  

onsdag 14/12-2016  
 

Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og 

kjører sammen. Dette er en hyggelig avslapningstur 

til nabobyen før jul, og vanligvis er det bare 3-4 

medlemmer som deltar. Hadde vært artig om flere 

slengte seg med ! Opplegget er vanligvis bading på 

Strømstad bad, en god lunsj og litt handling (ikke den 

store julehandelen) i rolige former. Tidligere år har vi 

vært på hjemtur ved 16-tida. 


