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Et matnyttig fellesskap
Hos Evas Hage kan du handle mat på en litt annerledes måte enn hva du er vant til. 

TEKST DELBÆK TEKSTBYRÅ  FOTO AKTIV1 AS

«Skulle du ønske du hadde en gartner som 
hjalp deg å dyrke grønnsaker? En baker 
som bakte brød til deg. En høne som verpet 
egg til deg? Eller en bonde som holdt av et 
halvt lam til deg…?»  

…Jo, det hadde vel vært veldig praktisk, 
tenkte jeg, da jeg for første gang ble 
oppmerksom på det noe uvanlige tilbudet. 
«Problemet» var bare at jeg ikke har stor 
nok hage til å dyrke grønnsaker i, og i 
hvert fall ikke råd til noen egen gartner! Så 
hva gjør jeg da, egentlig? Må jeg spleise…? 

– Ja, på en måte så gjør man jo det, 
smiler Cathrine Lie, gründer og eier av 
konseptet Evas Hage.

– Kort fortalt driver vi med 
andelshandel, der man som medlem får ta 
del i et matnyttig fellesskap, fortsetter hun. 

Og med andelshandel mener Cathrine at 
du kan knytte deg til en gård og få kjøpt 
mat– og drikkevarer på bestilling. Med 
andre ord, så kan du altså få andelsgris til 
jul, andelslam til høsten eller andelshøne 
som verper egg til deg året rundt. 

– Men med andelshandel trenger du ikke 
passe på alt selv. Det er gartneren eller 
bonden som tar hovedansvaret, og så får 
du tilgang til et bredt spekter av varer der 
du nærmest kan spesialbestille det du vil 

ha. Det blir også lettere for bonden, for da 
vet han at lammet, kua eller grisen han har, 
er blitt solgt på forhånd. Da unngår man å 
sende unødvendig mange dyr til slakt, og 
på den måten unngår man også matsvinn, 
forklarer Cathrine. 

– De som forhåndsbestiller kjøtt et halvt 
år i forveien før det skal spises, glemmer 
ikke bare bort maten i fryseren når det 
først kommer. Og får man levert et brett 
med ferske gårdsegg, eller et nett med 
friske grønnsaker, ja, så spiser man opp det 
også, mener hun. 

EN DEL AV FAMILIEN 

Cathrine etablerte Evas Hage i mai i fjor, 
etter først å ha skrevet en masteroppgave 
som omhandlet nettopp andelshandel. I 
dag teller de over 100 medlemmer hvor 
alle «er en del av familien», som Cathrine 
pleier å si. 

– Andelslandbruk er godt utbredt flere 
steder i verden, og nå har det virkelig 
begynt å ta av i Norge også. Da jeg skrev 
oppgaven, var det omtrent 11 som drev 
med andelslandbruk. I dag er vi blitt over 
40, forteller Cathrine. 

Som medlem i Evas Hage får du tilgang 
til varer fra om lag 20 ulike produsenter, 

alle håndplukket og nøye vurdert av 
Cathrine selv. For til kresne kunder som vet 
hva de vil ha, er hun nødt til å stille visse 
krav til leverandørene. 

– Det er viktig for oss at vi kan stå inne 
for at alle produkter er produsert på en 
bærekraftig og fornuftig måte. Det skal 
være rene råvarer av høy kvalitet, og de 
skal være så kortreiste som mulig for å 
unngå unødvendig transport. Nærhet er 
viktig for oss, og med det mener jeg ikke 
nødvendigvis fysisk nærhet, men det er 
viktig for oss at vi raskt kan komme i 
kontakt med dem som har produsert 
maten. Vi er også veldig opptatt av 
dyrevern. For når dyra har det bra, så 
smaker maten bra, sier Cathrine, som ikke 
legger skjul på at utsalgsprisen er noe 
dyrere enn i en vanlig dagligvarebutikk. 

– Vi forholder oss ikke til hva alle andre 
butikker eller utsalgssteder tar i pris. Vi 
forholder oss til hva bonden trenger for 
å overleve. De som er villig til å kjøpe 
ordentlig mat, forstår hvorfor prisene er 
som de er. 

GÅRDSBESØK OG KURS

Alle medlemmer av Evas Hage får også 
muligheten til å komme på gårdsbesøk og 

Cathrine Lie er gründer og eier av Evas hage, som holder til på Foss gård i Lier.
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EVAS HAGE LOKALMAT AS 
Stiftet og etablert av Cath-
rine Lie i mai 2015. 
Fikk 50 medlemmer 
 allerede første uken, i dag 
teller de ca. 100 og ønsker 
seg flere. 
Holder til på Foss Gård 
i Lier. Her kan også ikke 
 medlemmer komme og 
kjøpe varer over disk. 
Har fokus på økologiske, 
sunne, bærekraftige og 
kortreiste varer. 
Les mer om Evas Hage på 
www.evashage.org.

delta på kurs hos de ulike produsentene. 
For ikke lenge siden samlet Cathrine 
«familien», og dro på besøk til Ånerud 
Gård, som også holder til i Lier. 

– Meningen med det er at man skal 
kunne se hvordan dyra har det og hvordan 
bonden, som du kjøper varer fra, driver 
gården sin. Så holder vi gjerne et kurs for 
alle som er der. I fjor høst kunne man for 
eksempel kjøpe kraftbein, og så holdt vi 
kraftkokekurs etterpå. Alle produsenter 
som er en del av oss, har sagt seg villig til å 
ta imot medlemmene våre minst en gang i 
året på åpen gård, forteller Cathrine.

ANDELSHANDEL SOM LEVEBRØD

Så stor tro har Cathrine på andelshandel at 
hun har lagt igjen store deler av morsarven 

sin inn i Evas Hage. Det er dette hun vil 
gjøre på fulltid, det er dette hun vil leve av. 
Og fremtidsplanene er klare. 

– Foreløpig så lever jeg mer for det, enn 
av det. Men det er også en tanke bak alt 
sammen, at vi verken kan eller vil vokse 
oss inn i evigheten. Vi vil ikke bli så store 
i Lier, for hvis du skal ha lokalprodusert 
mat som du selger til lokale mennesker, så 
kan du per definisjon ikke bli så stor. Men 
vi har mange drømmer, og målet for i år 
er å komme i gang med å dyrke våre egne 
grønnsaker. Vi ønsker oss flere medlemmer, 
og på sikt har vi lyst til å bygge et stort 
drivhus. Vi ønsker oss husdyr og gjerne en 
liten gårdskafé, og vi vil veldig gjerne lære 
enda flere folk å lage god mat fra gode 
råvarer, smiler hun.

1. Hos Evas Hage får du kjøpt alt 
fra honning og krydder, til egg og 

eplesaft.  2. Evas Hage har egen 
gårdsbutikk der kunder kan 

handle varer over disk. 
3. Medlemsbeviset er en håndlaget 

nøkkelring av tre.  4. For Evas 
Hage er det viktig med råvarer 

som innehar høy kvalitet, slik som 
denne økologiske sjokoladen. 

5. Cathrine har oppkalt Evas 
Hage etter sin avdøde mor, som 

het Eva.  6. Også deilige brownies 
kan du få kjøpt om du vil.  7. Med 
sjokoladeformer kan du lage din 

helt egen sjokolade. oppskrifter og 
ingredienser får du hos Evas hage.
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