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BONDE PÅ SI
I Sandefjord kan også de som bor uten så mye som en liten flekk av hage, nyte 

sesongens ferske grønnsaker høstet fra eget jorde. Så å si eget jorde. Det spiller 
ingen rolle om du har grønne fingre eller ei, om du er elektriker, lege eller ingeniør. 

Her kan alle være bonde på si. Så å si. 
tekst: HEIDI MEEN foto: HEIDI MEEN, ANNE-BErIt HOlDEN Og ANNE KrIStIN MøllEr FEll

Nøkkelen til å være bonde uten egentlig å 
være det, heter andelslandbruk og bygger 
på en god gammel oppskrift; andelslag. Her 
er man med på å dekke kostnader og deler 
den risiko det måtte innebære for eksempel 
å dyrke et stykke jorde. Til gjengjeld kan 
man høste som man sår. Det vil si sin andel 
av det den ordentlige bonden har sådd og 
stelt for fellesskapet.

Andelsbøndene bestemmer hva som 
skal dyrkes i samråd med bonden, i dette 
tilfellet Asbjørn Lavoll, som tross alt er den 
som vet hvilke ønsker som lar seg forene 
med jordsmonn og klima. 

utvidet horisont. Anne Kristin Møller 
Fell og familien har stort sett et vegetarisk 

kosthold, og hun og mannen Hans Jörg 
Fell, som begge er forskere, har vært på 
gården to ganger i uken sommeren og 
høsten igjennom. «Ved å være andelsbonde 
har jeg også fått et lite innpass i en verden 
jeg ikke kjente før i det hele tatt.»  

De har tatt utgangspunkt i sesongens 
grønnsaker og utvidet horisonten når det 
gjelder middagsretter. I tillegg har de lært 
seg gamle matkonserveringsteknikker som 
fermentering og sylting. Det eneste som 
ikke har vært helt som forventet, er at det 
har vært mindre dugnad og arbeid enn 
de trodde på forhånd. «Det er et under at 
Asbjørn får det til. Han er på jordene støtt 
og stadig – og er alltid like blid!»

innhøsting. Andelsbøndene trenger 
ikke gjøre annet enn å høste sin andel. Det 
hele er basert på et solidarisk prinsipp 
bygget på tillit, noe som hittil har fungert 
bra. Hovedsesongen er fra slutten av juli 
og fram til det blir frost, men allerede 
fra rundt St. Hans kan reddiker, salater, 
persille, cherrytomater og agurker høstes 
fra drivbenken. Også etter at frosten har 
tatt tak kan vintergrønnsaker hentes i en 
bod ala «grønnsakshandleren på hjørnet». 
Hver uke sender Asbjørn ut høste-melding 
med informasjon om hva som er klart til 
å høstes og hvordan. Og om en tilfeldigvis 
(som undertegnede) ikke er helt sikker 
på hva som er hva der ute på jordet, er 
radene behørig merket med høstetegn; 

«Det er et under at Asbjørn får det 
til. Han er på jordene støtt og stadig 

– og er alltid like blid!»

Sverdstad gård er idyllisk beliggende i Sandefjord. 
Sentrumsnært, men skjermet. 

Glad innhøsting av ivrig bonde på si; Tore Holden. 

KUS_0215_ 030217_Andelslag.indd   44 18.03.15   09:51



45

stenger med fargesterke navnelapper. Og 
akkurat det kan komme godt med når en 
tidligere ikke har hatt så mye nærkontakt 
med namenia, mangold, løvstikke, nepe, 
hokkaido-gresskar eller trendy grønnkål. I 
tillegg finnes det klassiske grønnsaker som 
poteter, gulrøtter, purre, kålrot, hodekål, 
brokkoli, rødbeter, løk, sukkererter, bønner 
og squash. 

for ungene. Anja Allouni, som er 
HR-rådgiver i Jotun og småbarnsmor, 
betegner seg selv som «ikke av de mest 
hardbarkede andelsbøndene». Hun har 
ikke hatt anledning til å være med på 
sosiale tilstelninger, men har likevel hatt 
glede av å ta med seg ungene for at de 

skal få et forhold til hvordan ting vokser 
og hvor maten vår kommer fra. Hun liker 
å ha friske, lokale, organiske grønnsaker 
og synes det er deilig å være der oppe og å 
grave i jorden. Det er oppdragende for både 
stor og liten å lære mer om hvor maten på 
bordet kommer fra og hva som kreves for 
at den skal komme dit. 

tilbake til røttene. Organiseringen 
av andelslaget er enkel, med en 
kjernegruppe som bindeledd mellom 
bonden og andelsbøndene. Anne-Berit 
Holden som leder kjernegruppen, synes 
det å være andelsbonde har vært over 
all forventning. «Både det å hente egne 
grønnsaker på jordet, tilberede, spise, 

sylte og fryse, har gitt meg mange gode 
opplevelser, og så smaker det fantastisk! 
Jeg bare gleder meg til fortsettelsen!» 
Evalueringen etter første sesong viser at 
hun ikke er alene om den dommen. 

Andelslandbruk er direkte og jordnær 
handelsform som også er lærerik og sosial, 
og mye tyder på at dette er noe som treffer 
en nerve i tiden. Vi er mange der ute som 
ønsker oss tilbake til røttene. Både billedlig 
og bokstavelig talt. 

I 2015 er prisen per andel 2000 kroner.

www.sverdstad.no 
www.andelslandbruk.origo.no

Squash-plante i full blomst. 

Jenny (13) med 
sesongens første 
innhøsting. 

Bønner klare til forvelling. 

Anne-Berit Holden er med i kjernegruppen og 
gleder seg til fortsettelsen. 

Hverdagsluksus: Å fylle en kurv med friske, fristende og økologiske grønnsaker. 
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GRØNNKÅL OG SPINAT MED BRØDKRUTONGER
Et spennende tilbehør som passer perfekt til lam. 

Du trenger: 
100 g smør  
150 g daggammelt brød  
3 ss olivenolje  
400 g grønnkål, vasket og 

grovhakket  
2 båt finhakket hvitløk  
400 g frisk spinat, vasket og 
grovhakket  
1⁄2 bunt grovhakket  

bladpersille  
Revet skall av 1 sitron  
1 ts salt  
1⁄2 ts pepper 

Slik gjør du:
1. Smelt smør i en vid stekepanne og la det bli nøtte-
brunt, men ikke brent. Tilsett brødterninger og stek 
dem til de har fått en fin, gyllen farge. Hell over på en 
asjett og sett til side.
2. Varm olivenolje i samme stekepanne og fres hvitløk 
og grønnkål til kålen faller sammen. Tilsett spinat og 
persille, og fres videre i 2-3 minutter til alt er  
gjennomvarmt. Hell av væsken som samler seg i bun-
nen, og smak til med revet sitronskall, salt og pepper.
3. Hell alt over på et serveringsfat og dryss over 
brødkrutonger. 

(Kilde og foto: Opplysningskontoret for kjøtt og fisk)

PESTO AV GRØNNKÅL
Pesto er enkelt å lage selv og den smaker best nylaget. Prøv grønn-
kål i pestoen og mandler i stedet for pinjekjerner.

Du trenger: 
2 blad grønnkål  
½ potte frisk basi-

likum  
50 g mandler  
1 båt hvitløk  

50 g grovrevet 
parmesan  
1 dl olivenolje 

Slik gjør du:  
1. Fjern den tykke stilken på grønnkålbladene og ha dem i kokende 
vann i noen sekunder. Avkjøl bladene raskt i kaldt vann. 
2. Ha grønnkålbladene og de øvrige ingrediensene, bortsett fra oljen, 
i en foodprosessor og kjør til alt er knust. Spe med olje til en passe 
tykk pesto.
3. Smak til med salt og pepper.

(Kilde: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker)

MANGOLDSAUS
Grønn saus som passer godt til 
spagetti eller ris – gjerne sammen 
med revet ost og tomatsalat. 

Du trenger:  
500 g mangold ( stilk og blad)       
150 g hakket løk                           
30 g finstrimlet paprika                 
1 stk. presset hvitløkfedd             
25 g smør                                    
1/4 dl olivenolje                            
1 ts merian                               
1/4 ts malt ingefær                       
1/2 ts revet muskattnøtt               
salt ( evt. buljong) 
2 ss hvetemel                           
1 dl fløte                                          
eddik 
litt sukker
Slik gjør du:  
1. Vask og skjær mangolden i ca. 1/2 
cm brede strimler.  
2. Fres løken, paprikaen og hvitlø-
ken i smør og olje i en gryte. 
3. Tilsett mangolden og la den koke 

til den synker sammen, men la den 
ikke koke for lenge. 
4. Smak til med krydder – la inge-
fær være mer fremtredende enn 
muskat. Salte.
5. Lag en jevning av mel og fløte, 
som røres ned i mangolden og la det 
hele koke ca. 10 minutter.  
6. Smak til med salt, eddik og litt 
sukker. Istedenfor meljevning kan 
man bruke maisenna. Da trengs det 
ikke så lang koketid.
7. Ellers kan man bruke mangold slik 
man bruker spinat.

(Kilde og foto: sverdstad.no, Gjertrud Lavoll, Sverdstad gård)

OVNSBAKTE ROTGRØNNSAKER MED 
SITRON
Rotgrønnsaker får en nydelig smak av å bakes i ovn, og sitron gjør retten 
ekstra smaksrik og spennende. En enkel og grei måte å tilberede grønn-
sakene på.

Du trenger: 
200 g sjalottløk  
200 g chioggiabete i 
båter 
200 g gulrot i staver 

– gjerne forskjellige 
farger 
200 g knollselleri (sel-
lerirot) i trekanter 
200 g persillerot  

1 dl olivenolje  
1 stk. sitron i skiver 
1 stk. rød chili  
1 ss sukker  
1 ts salt 

Slik gjør du: 
1. Skrell sjalottløken og del den i fire.
2. Rotgrønnsakene skrelles og deles i grove staver, skiver eller båter.
3. Bland alle grønnsakene sammen og ha dem i en ildfast form sammen 
med sitronskiver.
4. Del chilien i to på langs og fjern frøene. Legg chilien sammen med de 
andre grønnsakene.
5. Hell olivenolje over grønnsakene og dryss på sukker og salt.
6. Bak grønnsakene i ovn på 180°C i 20-25 minutter til de er møre og har 
fått en gyllen fin farge. Vend forsiktig blandingen underveis.
Ovnsbakte grønnsaker passer til det aller meste.  Den kan også serveres 
alene som en egen grønnsaksrett, gjerne med litt reven parmesan over.

(Kilde og foto: Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker)

Grønnkål er en kålart og botanisk i slekt 
med de andre kåltypene vi kjenner til, men 
er spesiell da den ikke danner et fast hode. 
Grønnkål har krusete, mørk grønne blader, 
og er saftig og sprø. Den har en kraftig 
kålsmak som blir litt mildere om den blir 
utsatt for frost. Grønnkål er supermaten 
som strutter av vitaminer og mineraler.

Mangold er en bete og er en nær slektning 
av rødbete, men det er bladene som brukes 
som grønnsak. Utseende kan minne om 
kinakål, men bladene er lengre og smalere. 
Mangold har en saftig og mild smak, og kan 
minne om spinat.

Rotgrønnsaker egner seg godt til å bake 
i ovnen. Det en enkel måte å tilberede 
varene på. 
Lag din egen blanding, beregn ca 250 gr 
rå vare pr person. Grønnsakene renses og 
skjæres i tykke staver eller skiver, de kan 
blandes sammen eller bakes hver for seg.
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