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Byr på jordnær handel i Evas Hage

Av BENEDIKTE HÅKONSEN
04. februar 2016, kl. 13:52

Cathrine Lie (32) driver andelshandelen Evas Hage, som knytter produsenter og forbrukere tettere sammen.
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Bare siden Cathrine Lie leverte sin masteroppgave om andelslandbruk og andelshandel i 2014, har antall andelsgårder i Norge økt

fra 11 til over 40.

Og etter at hun startet opp andelshandelen Evas Hage på Foss gård i Lierbyen i august i fjor, har antall medlemmer økt fra 40 til 80

– altså en dobling – i løpet av et halvt års tid.

Økende trend
Stadig flere får øynene opp for dette med ren og kortreist mat – og at man ikke bør kjøpe mer enn man faktisk bruker.

– Hos oss kan man for eksempel bestille abonnement på brød og ost, og man kan «leie» ei andelshøne som verper egg for

en. Man kan også bestille kjekjøtt og lammekjøtt fra andelsgårder i distriktet, forklarer Cathrine Lie (32), som er gründer

og daglig leder av Evas Hage .

Fordi hun ønsker at produktene skal være mest mulig miljøvennlige, og med minst mulig plastemballasje – blir det meste av

grønnsakene levert i løsvekt – gjerne med litt jord på. De kommer også i alle slags størrelser og fasonger.

– Vi diskriminerer ikke verken grønnsaker eller egg på utseende og størrelse. Vi vektlegger heller at høna som verper

eggene har det bra, og at grønnsakene er produsert med minst mulig bruk av sprøyting og kunstgjødsel, forteller

Cathrine.

HENTET VARER: Kyrre Fageraas fra Asker er blant dem som har fått øynene opp for konseptet andelshandel. Cathrine Lie

henter fram alt han har bestilt av kjøtt, egg og grønnsaker. (Foto: Benedikte Håkonsen)
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Skikkelig betaling
Med Evas Hage ønsker Cathrine både å hedre minnet etter sin mor, Eva, og å gjøre det lettere for forbrukere å få rene, kortreiste

matvarer.

– Som medlem kan man være med å sikre at vi også i fremtiden har bønder som har fokus på helse, dyrevelferd og miljø.

Samtidig bidrar man også til at produsentene får skikkelig betalt for varene de produserer, sier hun.

Gårdene hun samarbeider med ligger både i og utenfor Lier, og blant dem finner vi Solberg gård i Sylling, Søndre Røine gård på

Øverskogen og Bærgården Østre Enger i Sylling.

FOR DEN TØRSTE: Saft fra Sylling har også fått plass i hyllene hos Cathrine Lie. (Foto: Benedikte Håkonsen)



Sosialt
Honning produsert i lokale bikuber har hun også stående i hyllene, i det som minner mest om en god, gammeldags landhandel.

– Det skal være litt sosialt å komme hit og handle også. Her kan man sette seg ned og ta en prat over en kopp kaffe eller

te, så sant man har tid og lyst. Jeg er alltid klar for en prat, det er bare hyggelig, smiler Cathrine.

Imens Lierposten er på besøk, kommer en av de «ferskeste» andelsmedlemmene for å hente varer han har bestilt via nettsiden

evashage.org.

– Jeg ble tipset av en bekjent, og syntes konseptet virket veldig spennende, sier Kyrre Fageraas fra Asker.

Åpent for alle
Selv om Cathrine hovedsakelig handler med andelsmedlemmer, er butikken åpen for alle på onsdager fra 12–18. Utenom det, må

man avtale tid.

KORTFLYDD: Bier fra lokale bikuber har produsert denne honningen. (Foto: Benedikte Håkonsen)

RENT MEL I POSEN: Cathrine krever ikke at alle produktene må være Debio-godkjente som økologiske varer, men at de skal være

produsert på en så ren og bærekraftig måte som muilig. (Foto: Benedikte Håkonsen)



– Målet mitt er ikke å vokse mest mulig. Ikke mer enn at jeg kan ha god kontakt med alle medlemmene – både

produsentene og forbrukerne. De blir som en utvidet familie for meg. Og så er det jo fint å ha såpass omsetning at jeg

også kan ta ut en brukbar lønn etter hvert, og kanskje – på sikt – noen flere medarbeidere å dele arbeidsoppgavene med,

sier hun.

Evas kjøkkenhage
I løpet av året skal hun også utvide tilbudet. Seks mål med jord på Foss gård skal bli til Evas kjøkkenhage.

– Ja, da kan man bli «grønnskollingmedlem», smiler Cathrine. Det vil si at man betaler for at en gartner – i hovedsak jeg –

planter og steller i kjøkkenhagen, og så tar vi litt dugnader innimellom. Alle «grønnskollinger» forplikter seg til å bidra

med dugnad minst fem ganger i løpet av året. Og etter hvert som grønnsakene blir modne, sender jeg ut e-poster til

medlemmene, om at de kan komme og høste det de har bidratt til å produsere selv. Så dette blir ikke bare kortreist mat,

men faktisk ureist mat, smiler Cathrine.

For dem som allerede er medlemmer, går fristen for å melde sin interesse som «grønnskolling» ut 29. februar.

– Etter den datoen er det åpent for alle – så sant vi ikke har fylt opp alle de 40 plassene vi legger opp til i år, da, sier

Cathrine.

16. februar inviterer hun til åpent årsmøte i Stokkeveien 4, der både medlemmer og andre interesserte vil få mer informasjon –

blant annet om Evas kjøkkenhage.

INGEN PLASTKORT HER: Disse medlemsbevisene, i form av nøkkelringer med anheng av tre, er det Cathrines far som har laget.

(Foto: Benedikte Håkonsen)



Flere saker

LIV LAGA: Hos Cathrine Lie i Evas Hage kan du kjøpe kortreiste produkter - alt fra skinn grønnsaker og honning. (Foto:

Benedikte Håkonsen)
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