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Lokale matprodusenter 
og engasjerte forbru-
kere er en matnyttig 
match. Nå blir det bu-
tikk av det også.
GRO ELLINGSGARD
gro.ellingsgard@dt.no
959 25 282

Evas Hage Lokalmat AS holder 
hus under låvebrua på Foss gård i 
Lier. Der regjerer gründer Cathri-
ne Lie som daglig leder av den helt 
ferske  og svært jordnære virk-
somheten.

Gjennom et mastergradsarbeide 
har  Cathrine stor innsikt i lokal-
matmarkedet og alternative salgs-
kanaler, og nå tar hun engasjeme-
nett et skritt videre.

1. juli klokka 12.00 presis går 
startskuddet. Da åpner Evas Hage, 
via en link på hjemmesiden, for 50 
medlemskap. Prinsippet er første-
mann til mølla.

– Evas Hage er en direkte følge 
av masteroppgaven min. Den kon-
kluderer med at drammensdis-
triktet har for få alternative salgs-
kanaler i dag. Nå gjør vi noe med 
det, sier Cathrine Lie, som stiller 
med et brennende engasjement 
for kortreist og bærekraftig kost.

Fire øl og et gresskar
Foreløpig er 13 lokalprodusenter 
fra Lier, Sande og begge Eiker-
kommunene med på leverandør-
siden. Straks sommerferien er 
over, i august, kan du velge og vra-
ke og bestille dine kortreiste varer 
– egg, grønnsaker, kjøtt ++ – og 
hente det hos Cathrine på Foss 
Gård hver onsdag.

"
Vår typiske kunde 
vil vite hvor maten 
kommer fra. Kort-

reist mat er etterspurt.
CATHRINE LIE
Daglig leder i Evas Hage Lokalmat

På sikt, kanskje allerede neste år, 
er det aktuelt for Evas Hage Lokal-
mat å utvide, blant annet med po-
pulære og etterspurte andelsgår-
der i virksomheten.

– Interessen for andelsbruk har 
jo tatt helt av det siste året. Jeg tror 
det fins over 30 i Norge nå, og alle 
har ventelister, sier Cathrine, som 
gleder seg over å tilby ikke bare 
kortreiste, men også ureiste 
grønnsaker fra neste sesong.

– Vi ønsker at kundene våre i 
størst mulig grad abonnerer på det 
de vil ha, sier Cathrine.

– Det skaper forutsigbarhet for 
bonden. Sesongvarer kan man 
forhåndsbestille eller holde av. For 
eksempel jordbær, som vi for øv-
rig tjuvstarter med nå snart. Jord-
bær kan jo ikke vente til august!

Kurs og kunnskap
Evas Hage er en blanding av koo-
perativ og butikk, et bindeledd 
mellom forbruker og nærmatpro-
dusentene. Denne uken inviterte 
gründer Lie både produsenter og 
potensielle kunder til informa-
sjonsmøte i Lier.

– God stemning, konkluderer 
hun fornøyd, etter å ha høstet 
matnyttige innspill fra engasjerte 
og entusiastiske deltakere.

– Vår typiske kunde vil vite hvor 
maten kommer fra. Kortreist og 
bærekraftig mat er etterspurt, og 
stadig flere er opptatt av hva de 
serverer og putter i seg og sine.  

I tillegg til en ukentlig rasjon lo-
kalprodusert mat, får medlemme-
ne i Eva Hage også tilbud om 
gårdsbesøk hos produsentene – og 
kurs for egenutvikling.

– En pakkeløsning, som ett ek-
sempel, forklarer Cathrine Lie.

– En uke bestiller du kanskje 
kjøtt og kraftbein. Men ikke bare 
det... Du kan også kjøpe et kraft-
kokekurs, for å bli enda flinkere på 
kjøkkenet.  Dessuten bruker vi  
alle råvarene – og en sau består jo 
av et skinn også.

Starter andelshandel med ferske landbruksvarer fra lokalprodusenter i Lier, Eiker-bygdene og Sande 

Kortreist kost på nettmenyen

NY NETTMAT: Fra Foss Gård i Lier skal Cathrine Lie i Evas Hage hver uke levere forhåndsbestilte 
kurver og kasser med lokalprodusert mat, fra gårder i Drammens-distriktet.  FOTO: SVEN-ERIK RØED
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Starter andelshandel med ferske landbruksvarer fra lokalprodusenter i Lier, Eiker-bygdene og Sande 

Kortreist kost på nettmenyen Mannen som kjørte ut 
etter en biljakt fra Dam-
tjern til Asker sent onsdag 
kveld sparket en politi-
mann bak da han ble 
pågrepet.
 
Mannen, som er i 20-årene og 
fra Røyken, kjørte er Mercedes 
som politiet forsøkte å stanse 
for kontroll ved Damtjern i 
Lier. Mannen nektet å stoppe, 
og politiet la seg på hjul på 
Gamle Drammensvei. Der 
kjørte mannen av veien og inn 
i en hekk ved Gamle Dram-
mensvei/Lihagen. Der ble en 
person pågrepet, og han spar-
ket en politimann bak under 
pågripelsen.

Ifølge vitner skal en eller to 
personer ha løpt fra bilen, og 

politiet satte i gang leting etter 
disse. Operasjonsleder Erik 
Gunnerød sier at det i forbin-
delse med pågripelsen også 
dukket opp en annen bil, en 

BMW. – Det oppsto uenighet 
også mellom de to mennene i 
denne bilen og politiet, og det 
kom til et lite basketak, sier 
Gunnerød.

Sparket politimann bak

LEGGES I BAKKEN: Det oppsto et basketak under pågripelsen 
etter biljakten. FOTO: FOTO: KRISTOFFER HAUGEN


