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ANNONSE

NYHET  ØVRE EIKER  MAT OG VIN  PLUSS

Dekk bordet med mat fra nabojordet
Av GRO ELLINGSGARD

03. september 2015, kl. 22:04

Det er ingen sak å fylle kjøleskapet med kortreiste godbiter.

Meny

FREDAG

4.

SEPTEMBER

2015
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ØVRE EIKER: Velkommen til bords. Din kortreiste frokost er servert; en ost fra Eiker, et glass Lier-eple, ei fersk skive fra Sigdal, litt

honning fra Drammen – og en sjokoladefristelse fra Vestfossen til en kopp økologisk kaffe.

Tidsriktig og veldig innafor!

Mer enn halvparten av oss (56 prosent ifølge Ipsos MMI) synes det er viktig eller svært viktig at maten vi spiser er norsk,

og langt flere enn før (67 prosent nå) er villige til å betale mer for lokalprodusert mat.

Og se så glad Anne Bjørg Rian blir for det. Hun er daglig leder for den 11. utgaven av Egertorget Matfestival, som finner sted i Varlo

Park i Hokksund denne helga. Opp mot 50 produsenter, de fleste fra Drammens-distriktet, frister med smaksprøver og et

mettende sortiment for salg.

LES OGSÅ: Nå har Drammen fått portugisisk restaurant

Matnyttig match
Småskalaprodusenter og engasjerte forbrukere ble god match også for gründer Cathrine Lie.

Midt i sommerferien åpnet hun for 50 medlemskap i Evas Hage Lokalmat AS i Lier. Medlemmene kan bestille mat fra 13

lokale produsenter på nett og hente på Foss gård en gang i uka.

– Vi har jo et butikklokale også, så ikke-medlemmer kan stikke innom for å se hva som fins der, sier Cathrine, som slår fast at

dagens forbrukere vil vite hva de putter i munnen og hvor det de spiser faktisk kommer fra.

VARER I VEKST: Interessen for lokalmat vokser. Forbrukerne vil vite hva de putter i munnen, og flere er villige til å betale litt

mer for norske spesialprodukter.

ANNONSE

Heltre, MDF eller
Huntonit?
Følg paneldebatten her.

Annonsør: Carlsen Fritzøe

ANNONSE

DEL





http://www.dt.no/mat-og-vin/nyhet/drammen/na-har-drammen-fatt-portugisisk-restaurant/s/5-57-164785
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dt.no%2Fnyhet%2Fovre-eiker%2Fmat-og-vin%2Fdekk-bordet-med-mat-fra-nabojordet%2Fs%2F5-57-171661%23reloaded


04.09.15, 12.13Drammens Tidende - Dekk bordet med mat fra nabojordet

Side 3 av 9http://www.dt.no/nyhet/ovre-eiker/mat-og-vin/dekk-bordet-med-mat-fra-nabojordet/s/5-57-171661#reloaded

SELGER SÅ DET SUSER:

Det er økende etterspørsel etter norsk lokalmat

Omsetningen lå på 2,31 milliarder i 2010. I fjor var den på 3,5 milliarder. Tallene er unntatt Bondens Marked, matfestivaler, matmarkeder

og restauranter

Årlig omsetningsøkning var på eventyrlige 16,5 prosent i fjor

 

Evas Hage har fortsatt 30 navn på venteliste, men Cathrine håper at de får slippe til snart.

Også alle andelsgårdene som har poppet opp i Drammens-distriktet de siste årene, opererer med ventelister.

– Reaksjonene fra folk viser med all tydelighet at småskalamat, lokalt produsert, er etterspurt.

– Folk setter pris på å finne alt på ett sted, og slippe å kjøre fra gård til gård for å få tak i det de vil ha, sier Cathrine Lie.

LES OGSÅ: Øldrikking ga omsetningsrekord

På festivalfatet
Knut Storberget åpner Egertorget Matfestival i morgen formiddag. Værgudene ser ut til å spille på lag, så da er det bare å smake

seg gjennom de spiselige høydepunktene.

Blant dem du kommer til å møte er nyskapningen Ekte Eiker, en paraply med tolv lokalmatprodusenter som sammen

driver aktiv merkevarebygging.

Med felles logo på alt fra klistremerker til papirposer selger de landbruksprodukter fra egen bygd. Produsentene bruker sosiale

medier og hjemmeside som en viktig forretningskanal.

Også dagligvarebutikkene har i det siste fått øynene opp for lokalmat og spesialprodukter fra norsk landbruk.

Det betyr økt tilgjengelighet for en voksende og stadig mer interessert forbrukergruppe.

«Folk setter pris på å finne alt på ett sted, og slippe å kjøre fra gård til
gård for å få tak i det de vil ha»

CATHRINE LIE

30 ULIKE MATBODER

Nesten 50 matprodusenter, fordelt på 30 boder i Varlo Park i Hokksund, står klare til å tilfredsstille smaksløkene dine og

mette magen din.

Her er noen av dem:

Vaktelgården, Skollenborg i Øvre Eiker: Vaktelegg, vaktler og kaninprodukter.

Sønsteby gård, Svelvik: Eplejuice, epler og plommer.

Sjokoladesalongen, Vestfossen: Sjokolade og nyheter som Non Stop-cookies og franske makroner.

Sand gård i Hurum: Gårdsbakst.

Mat fra Uvdal: Ferske wienerbrød, lammekjøtt, elgburger, oster geleer, krydder og te.

Hemsedal Flatbrødbakeri: Gofa-lefser, flatbrød, kling og potetlefser.

Frukt- og Juletregården: Eplemost, salatdressing, syltetøy og chutney, samt sesongens avling.

Helnora Honning fra Drammen: Sommer- og lynghonning rett fra naturen.

http://www.dt.no/drammen/elvefestivalen/kultur/oldrikking-ga-omsetningsrekord/s/5-57-162502
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Bryggerhuset Fram-Sønju, Øvre Eiker: Bakerovnsbakst, kransekake, kling, syltetøy, drops, honning, egg og kalvedans.

Buskerud Bygdekvinnelag: Grønnsaker.

Charlottes Iskrem: Is.

Eventyrsmak – Mat fra Kunstnerdalen, Midtfylket: Bakst, gele, syletøy, kalvekjøtt, granskuddfsirup, te og krydder.

Fiskum Fruktpresseri, Øvre Eiker: Eplemost fra egen gårdspresse og tørket frukt.

Egge gård, Lier: Liereple, sider og epler.

Gislerud gård: Juice, eplemost, honning, blåbær, rips og plommer.

Linnea Finnskogen: Sirup av bær og ville vekster.

Pur Aronia BA, Skotselv: Aronia-juice.

Sønsterud Hjemmebakst: Kling og lefser.

Fiskum Gårdsbutikk: Epler, plommer og eplemost.

Eiker Gårdsysteri: Oster, rømme og yoghurt.

Langerud Søndre: Grillet mais.

Krokstad Gårdsmat: Krydderte, kryddersmør og lakrissirup.

Denne listen er en smakebit. For mer informasjon: Sjekk Egertorget Matfestival 2015
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SJEFEN: Anne Bjørg Rian, festivalsjef og engasjert i fellesprosjektet Ekte Eiker.
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SNADDER: Tid for å høste. Akkurat nå er det sesong for epler og annen norsk frukt.
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Les mer om: Nyhet Øvre Eiker Mat og vin Pluss

SØTE SAKER: Lokal sjokolade i bodene på Egertorget.

Flere saker
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