46

ONSDAG 24. MAI 2017 |

tema: LANDBRUK

Nå vil de ha din oppskrift
Telemark og Holla
bygdekvinnelag
ønsker å samle inn
oppskrifter på tradisjonsmat med lokal
forankring. Nå ber
de deg om å komme
med din beste oppskrift.
w Hege Dorholt
hege@kanalen.no

TEKST & FOTO

De norske bygdekvinnelagene
har i en årrekke jobbet for å
ta vare på og formidle norsk
tradisjonsmat. I fjor fikk organisasjonen sentralt, støtte fra
Sparebankstiftelsen DNB til å
samle oppskrifter fra hele landet. Lokallagene er derfor ute
etter lokale mattradisjoner.
-Alle lokallagene skal til slutt
velge ut én oppskrift som representerer området sitt, forklarer
styremedlem i Telemark bygdekvinnelag, Mette Bøe.
Sammen med leder i Holla
bygdekvinnelag, Åshild Pershaug oppfordrer hun nå Kanalens lesere til å bidra i tradisjonsmatjakten.

Fast plass med rømmegraut
-Det kan være oppskrifter på
hva som helst; syltetøy, bakst,
middag eller annet. Men det må
ha litt historie eller eventuelt
være en ny vri på noe tradisjonelt, forklarer damene.
Kanalen møter bygdekvinnene på Søve. Laget har et nært
forhold til skolen hvor det i sin
tid ble stiftet, og lørdag vil de
tradisjonen tro, være på plass
å servere rømmegrøt.
-Holla bygdekvinnelag har alltid vært med på Minidyrsku`n
og vi har fast plass ved enden av
hovedhuset. Her har vi lopper,
sveler og selvsagt rømmegraut,
smiler Pershaug.
I tillegg vil de i år informere
alle interesserte om tradisjonsmatjakten og ta imot oppskrifter.
-Vi trenger ikke en fullstendig
oppskrift heller, i første omgang.
Det holder med et forslag eller
en liten beskrivelse, så kan vi ta
kontakt i etterkant, understreker
damene.

Ville vekster
Prosjektet om norsk tradisjonsmat avsluttes i november og
tanken bak er å dokumentere
norsk matkultur og bevare tradisjonene til nye generasjoner.

ØNSKER SEG OPPSKRIFTER: Mette Bøe og Åshild Pershaug fra Telemark og Holla bygdekvinnelag håper Kanalens lesere sitter
på tradisjonsrike oppskrifter fra området. Under minidyrsku´n kan du stikke innom bygdekvinnenes stand og høre mer om prosjektet, eller bare kose deg med en porsjon rømmegraut.

Samtidig kan nettstedet norsktradisjonsmat.no brukes som
et søkbart verktøy for den som
ønsker å lære mer eller prøve ut
noen av oppskriftene. Samtidig
som bygdekvinnelagene fokuserer på tradisjoner er de også
opptatt av å rekruttere yngre
krefter inn i rekkene.
-Vi er et aktivt lag, men vi ønsker oss flere yngre medlemmer
som kan være med å styrke tilbudet i laget, forteller Pershaug.
Mette Bøe fra fylkeslaget forteller at organisasjonen har flere
fokusområder og nye prosjekter
på gang.
-Vi jobber blant annet med
«ville vekster» som handler om
å nyttiggjøre det vi kan finne
rundt oss. Derfor kommer vi
også til å servere litt neslesuppe under minidysku´n, forteller
Mette Bøe.
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