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FØLG OSS PÅ

www.okouka.no
facebook: @okoukavest foldtelemark
instagram: @okoukavest foldtelemark

ØKOUKA ER ET SAMARBEID MELLOM

Redaksjonen ble avsluttet  16. september 20 22
Program med forbehold om endr inger. 
Se facebook.com/okoukavest foldtelemark for  oppdater t  program.
Har du spørsmål? Send en epost  t il okoukavete@gmail.com

TAKK TIL SPONSORER OG 
SAMARBEIDSPARTNERE

Nasjonal sponser
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https://www.facebook.com/okoukavestfoldtelemark
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OM ØKOUKA

ØKOUKA er  en nasjonal feir ing av norsk økologisk 
og biodynamisk mat  og jordbruk som formidler  
råvarer, kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA ønsker å 
vise fram mangfoldet  i norsk jordbruk. I Vest fold og 
Telemark er  vi stolte av f lotte produsenter  og 
formidlere og byr  på en rekke arrangementer  i hele 
fylket , hvor  du kan smake på økologisk Vest fold og 
Telemark.
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VELKOMMEN TIL ØKOUKA 20 22! 

ØKOUKA er  en år lig  nasjonal feir ing av økologisk og 
biodynamisk landbruk. Årets tema er  Takk for  maten.

ØKOUKA Vest fold og Telemark ønsker å b idra t il å vise 
frem produsenter  og formidlere i fylket  vår t  og håper du 
f inner  interessante arrangementer  i årets program.

Flere arrangementer  opprettes og oppdateres med 
detaljer  på nett  frem mot  uke 39.

En stor  takk t il alle produsenter  og formidlere, som 
pr ior iterer  å b idra t il å g jøre programmet  i Vest fold og 
Telemark t il et  mangfold av muligheter  for  å b li bedre 
kjent  med både bonden, bakeren, kokken og forbrukeren.
Oppdater t  program finnes på facebook og instagram og 
vi oppfordrer  alle t il å følge med her : 
@okoukavest foldtelemark

Vi g leder oss t il en uke som med akt iviteter, kurs, åpne 
ggårder, inspirasjonssamling, og ikke minst  ? deilig  
økologisk mat !

En stor  takk t il Vest fold og Telemark Fylkeskommune for  
økonomisk støtte. Uten hadde dette ikke vært  mulig! 
Takk også t il Statsforvalteren i Vest fold og Telemark for  
konstrukt iv sparr ing og innspill. 
Sist  men ikke minst  takk t il TA for  samarbeidet . Det  betyr  
mer enn dere aner! 

Anna Sofie W illumsen 
Prosjekt leder  
& 
Ingvild Iversen 
Prosjektmedarbeider  
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Økouka Vest fold og Telemark
KALENDER

23.0 9-                         ØKOUKA på Det  Gule Hus i Bø
0 1.10                             Bøgata 33, 380 0  Bø

23.-0 9- 11.0 0 - Meinstad Landhandel
24-0 9 17.0 0 Nissedalsvege 680 , Kyrkjebygdi

23.0 9 19.0 0 Pop up - Smaken av økologisk 
Vest fold og Telemark

                                    Sverresgate 19, 3921 Porsgrunn

24.0 9 11.0 0         LØRDAGSÅPENT/ TE FOR TO, 
                                    Ikke Bare Brød
                                              Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn

24.0 9           12.0 0        Åpen økologisk gård - åpning av   
                                    Økouka VeTe 20 22
                                              Prestealleen 52, 3944 Porsgrunn

24.0 9 12.0 0 -      Lær mer om sopp og mat  fra  
                    16.0 0        skogen med Onkel Trolls 
                                    Spiskammer (dag 1/2)
                                    Århusvegen 191, 3721 Skien

24.0 9           12.0 0 -      Kurs i Fermenter ing og         
                    16.0 0        Preserver ing på Holt  Gård i  
                                    Undrumsdal
                                    Grøumveien 229, 3176 Undrumsdal
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24.0 9           12.0 0 -      Åpen økogård, Grytebakke Gård      
                    16.0 0        (dag 1/2)
                                           Grytebakke 21, 3070  Sande i Vest fold

25.0 9 12.0 0 -      Åpen økogård, Grytebakke Gård      
                    16.0 0        (dag 2/2)
                                           Grytebakke 21, 3070  Sande i Vest fold

26.0 9           19.0 0 -     Permagrønnsaker & nyttevekster  i    
                    22.0 0       skoghagen! Jen McConachie - Ear th  
                                   Mentor  Me, Norsk 
                                   Permakultur forening 
                                             Nettarrangement

27.0 9           18.30 -      Inspirasjonskveld ? om å legge om t il   
                    21.0 0        økologisk
                                             Århus Gård, Århusvegen 191, Skien
 
28.0 9           10 .0 0       ØKOFROKOST, med Ikke Bare brød
                                   & Kaffe og Thespesialen  
                                   Storgata 112, 3921 Porsgrunn

28.0 9- 10 .0 0 -     ØKOUKA 20 22 på Fat  og Fe
0 1.10              15.0 0       Raveien 50 0 , 3239 Sandefjord 

28.0 9 18.0 0 REKO-ut lever ing, Skien
Herkules takparker iengg

28.0 9 19.0 0 REKO-ut lever ing, Porsgrunn
Gamle Urædd parker ing
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28.0 9           19.0 0 -     Hyllest  Høst jevndøgnsfeir ing
                    21.30        Hylleblomstsaft  fra Telemark
                                             Gåravegen66 ? 380 4 Bø i Telemark       

29.0 9           17.0 0 -      Høsttakkefest  på Århus gård
                    20 .0 0       Århusvegen 191, 3721 Skien

30 .0 9           18.0 0       Vegetar  og naturvin
                                   J acob & Gabr iel Restaurant
                                              Bruene 1, 3724 Skien

0 1.-10 - 11.0 0 - Meinstad Landhandel
0 2-10 17.0 0 Nissedalsvege 680 , Kyrkjebygdi

0 1.10              11.0 0        Lagr ing & Konserver ing - Workshop
                                    Evju Mathage
                                              Sætrevegen 44, 3810  Gvarv

0 1.10              11.30         Kurs: Våre beste paier : fullt
                                    Ikke Bare Brød
                                              Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn

0 1.10             12.0 0 -      Yst ing av Steikeost / Halloumi
                    16.30        Skarrbo Gård
                                              Langeliveien 12, 30 80  Holmestrand

0 2.10 15.0 0  Klimacafé og f ilmvisning: 
                                   Til Stede /  from soil to soul, 
                                    Evju Mathage
                                              Sætrevegen 44, 3810  Gvarv 
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FREDAG 23.0 9-LØRDAG 0 1.10

Mandag-Fredag: 10 .0 0 -17.0 0  /  Lørdag: 10 .0 0 -16.0 0  
Hvem: Det  Gule Hus i Bø Hvor: Bøgata 33, 380 0  Bø

Det  Gule Hus er  med på å promotere Økouka 20 22.
Økt  bevissthet  rundt  forbruk og produksjon er  så vikt ig - 
dette når  det  kommer t il både mat  og klær!
Når du kjøpe brukt  istedenfor  nytt  - g ir  du lengre levet id 
t il produktet  og reduserer  d itt  økologiske fotavtrykk på 
planeten. 
 
FREDAG 23.0 9
19.0 0  Pop-up! Smaken av økologisk Vest fold og Telemark 
Hvem: Spiller  ingen kasserolle Cater ing 
Hvor:  Porsgrunn Folkets Hus, Sverresgate 19, Porsgrunn. 
Påmelding: Påmelding på SMS t il Anders: 918240 20

En smaksopplevelse av de sjeldne får  du denne kvelden. 
Vi har  funnet  de beste økologiske og ville råvarene fra 
f linke produsenter  og sankere i fylket  og sammensatt  en 5 

Foto: Spiller  Ingen Kaserolle Cater ing
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retters meny. Menyen er  en hyllest  t il råvarene og 
menneskene bak. Ingrediensene er :
Grønnsaker, kjøtt , bær, krydder, frukt  og vill f isk.
Kreat ivitet , t id  og masse kjær lighet .
 
 
LØRDAG 24.0 9

11.0 0  Lørdagsåpent / Te for  to 
Hvem: Ikke Bare Brød 
Hvor: Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn 

I forb indelse med ØKOUKA 20 22 holder  vi lørdagsåpent  
24 september, og får  besøk av f lere av våre venner og 
samarbeidspartnere på tunet . Denne lørdagen blir  det  
også mulighet  t il å best ille vår t  TE FOR TO- takeaway. Info 
om dette, og best illing f inner  du på vår  hjemmeside 
https://www.ikkebarebrod.no/

Foto: Ikke bare brød 

https://www.ikkebarebrod.no/
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11.0 0 -17 Meinstand Landhandel i Økouka - lørdag og 
søndag 23. og 24. sept  samt  1. og 2. oktober
Hvem: Meinstad Landhandel
Hvor: Nissedalsvegen 680 , 3854 Kyrkjebygda

Velkommen t il Økouka i vår  tradisjonsr ike landhandel. Her 
har  vi samlet  lokale matskatter  fra norske f jell og garder, 
hvorav mesteparten er  økologisk. Hos oss kan du fåkjøpt  
verdens beste oster, økologiske egg, nybrent  kaffe, 
nyslynget  honning, saft , gårdsis, håndlaget  sjokolade, 
spekemat  av fr ilandsgr is, bygdemel og mye mye mer. 
I anledningen økouka har  vi et  eksklusivt  utvalg av 
egenproduserte produkter  som bla. r ingblomstsalve fra 
kjøkkenhagen, b ivoksark, egg fre våre fr ittgående høner, 
poteter  dyrket  med kjær lighet , svinekjøtt  fra egne 
fr ilandsgr iser  og mye mer. Vi serverer  også kaffe av vår  
egen "svalekaffi" og frysedisken er  full av nydelig gårdsis 
fra pr isvinnende Bamrudslåven. 
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12.0 0  - 15.0 0  Åpen økologisk gård & åpning av Økouka 
VeTe 20 22 
Hvem:  Økouka Vest fold og Telemark og 
Prestegårdshagene
Hvor: Prestegårdshagene, Prestealleen 52, 3944 
Porsgrunn

Vi ønsker alle hjer tens velkommen t il åpning av årets 
Økouka Vest fold og Telemark 20 22 - og t il åpen økologisk 
gård på den vakre gamle prestegården på Eidanger i 
Porsgunn.  Til åpne Økouka Vest fold og Telemark har  vi 
med oss Olav Sandlund, d irektør  for  landbruksavdelingen 
hos Statsforvalteren i Vest fold og Telemark.
 
Ta med familie og venner t il en hyggelig ettermiddag på 
gården. Her f inner  du bla.:

- høstmarked med øko-produsenter
- åpen kafe
- rundvisning
- otoutst illingen: Hvis b iene forsvinner
- akt iviteter  for  barn og voksne
- skogsforest illing ved den gamle eika

Det  er  grais inngang - og alle er  velkommen!

Foto: Prestegårdshagene 



VESTFOLD & TELEMARK

120 0  - 16.0 0  Lær mer om sopp og mat  fra skogen med 
Onkel Trolls Spiskammer (dag 1/2)  
Hvem: Onkel Trolls Spiskammer 
Hvor: Skogen (nærmere avtale om oppmøte når  det  nærmer 
seg), Århus Gård, Århusvegen 191, 3721 Skien 
Pr is: 230 0  kr. Dette inkluderer  kurs, soppkontroll, soppstuing i 
skogen, matkurs og felles målt id. Antall ledige plasser : 12 
Påmelding: post@onkeltroll.no Husk å informere om evt . 
allerg ier  ved påmelding

Årets soppsesong er  i gang! Bli med oss på 2 dagers kurs og 
lær mer om spiselige sopper og hvordan man kan t ilberede 
og konservere dem. Onkel Troll tar  dere med på tur  i skogen 
og deler  kunnskap om sanking og forskjellige sopparter. 
Dagen etter  tar  vi dere med inn på kjøkkenet  på Århus Gård 
der  vi skal lære om konserver ing og bruk av soppen.
Vi tar  utgangspunkt  i fangsten og sylter, tørker, salter, steker  
og leker  oss litt . Vi satser  på en god fangst  så vi kan teste ut  
litt  forskjellige (s)oppskr ifter.
Mer info:  https:// fb.me/e/3wz8Cj6gN

Foto: Onkel Trolls spisekammer

https://fb.me/e/3wz8Cj6gN
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12.0 0  - 16.0 0  Åpen Økogård på Grytebakke gård
Hvem: Grytebakke Gård 
Hvor: Grytebakke 21, 3070  Sande i Vest fold 
Pr is: 120 ,- pr  pers. barn under 2 år  grat is. 
Biletter  kjøpes ved inngangen. 

Program: 
- Åpningst id kl. 12:0 0 -16:0 0  
- Sitt  på med Gråtass t il Superskogen mellom 13:0 0 -15:0 0  
- Vi henter  sauene på sommerbeite kl. 14:0 0  
- Saueklipp, spinning og karding av ull kl. 14:15 

Ta med barna og bli med på en innholdsr ik dag. 
Man kan også hoppe i høyet , kose med dyra, r i og leke i 
Superskogen. I Superskogen blir  det  salg av økologiske 
sveler, tomatsuppe, kaffe og saft . Mer info: 
https:// fb.me/e/ 1VIPs7dub

Foto: Grytebakke gård

https://fb.me/e/1VIPs7dub
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12.0 0  - 16.0 0  Kurs i fermenter ing og preserver ing
Hvem: Holt  Gård 
Hvor: Grøumveien 229, 3176 Re 
Pr is: 550 ,- kr  for  andelshavere, 70 0 ,- kr  for  øvr ige
Max . 15 deltakere
Påmelding: hagen@holt .no

Velkommen t il kurs å Holt  gård. Vi har  inviter t  vår  gode 
venn Kia, som kommer og holder  kurs.
Vi star ter  kurset  med en liten høsterunde i 
grønnsakshagen, før  vi tar  med oss råvarene opp t il 
gr indbygget  på tunet .
Kia vil g jennomgå grunnleggende pr insipper og teknikker  
for  melkesyregjær iing og sylt ing. Hun har  helt  sikker t  
også noen t ips og tr iks t il  som allerede er  litt  kjent  med 
kunsten.
Tar dere med egne glass, kniv og f jøl, får  dere med fulle 
g lass hjem ig jen!
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SØNDAG 25.0 9
 
120 0  - 16.0 0  Lær mer om sopp og mat  fra skogen med 
Onkel Trolls Spiskammer (dag 2/2)
Hvem: Onkel Trolls Spiskammer 
Hvor: Skogen (nærmere avtale om oppmøte når  det  
nærmer seg), Århus Gård, 
,Århusvegen 191, 3721 Skien 
Pr is: 230 0  kr. Dette inkluderer  kurs, soppkontroll, 
soppstuing i skogen, matkurs og felles målt id. 
Antall ledige plasser : 12 
Påmelding: post@onkeltroll.no Husk å informere om evt . 
allerg ier  ved påmelding.

12.0 0  - 16.0 0  Åpen Økogård på Grytebakke gård
Hvem: Grytebakke Gård 
Hvor: Grytebakke 21, 3070  Sande i Vest fold 
Pr is: 120 ,- pr  pers. barn under 2 år  grat is. 
Biletter  kjøpes ved inngangen. 
 
- Sitt  på med Gråtass t il Superskogen mellom 13:0 0 -15:0 0   
- Vi henter  sauene på sommerbeite kl. 14:0 0  
- Saueklipp, spinning og karding av ull kl. 14:15 

Ta med barna og bli med på en innholdsr ik dag. 
Man kan også hoppe i høyet , kose med dyra, r i og leke i 
Superskogen. I Superskogen blir  det  salg av økologiske 
sveler, tomatsuppe, kaffe og saft .

MANDAG 26.0 9
19.0 0  - 22.0 0  Permagrønnsaker & nyttevekster  i 
skoghagen!
Hvem: Jen McConachie - Ear th Mentor  Me, Norsk 
Permakultur forening. 
Hvor: Nettarrangement  Pr is: Grat is
Påmelding:  earthmentorme.com/permagronnsaker iskoghagen

http://earthmentorme.com/permagronnsakeriskoghagen
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Høres det  fantast isk ut  med flerår ige grønnsaker som 
kommer av seg selv hver t  år  i hagen?
Hvilke frukt , nøtter  og f lerår ige grønnsaker og ur ter  som 
er  mulig å få t il i d in klimasone?
Ønsker du en lavt  vedlikehold hage hvor  du kan bruke 
mer t id  med familie og i hengekøye enn på arbeid?
Er du bekymret  for  matsikkerhet , klima og naturen og 
ønsker å være med på løsningen?
En skoghage eller  matskog er  en eldgammel form for  
matproduksjon, som imiterer  hvordan naturen designer 
3-dimensjonalt  i f lere lag, men med mangfold ige 
nyttevekster !

Skoghager er  fascinerende, 
klimavennlig, vakre og en gave 
for  b iodiversitet !
Du kan designe din egen matskog om du har  en liten 
hage eller  hel gård. Bli med for  å få en smak av det  som 
er  mulig i en skoghage og hvordan du kan få naturen t il å 
g jøre jobben!

TIRSDAG 27.0 9
18.30 -21.0 0  Inspirasjonskveld ? om å legge om t il 
økologisk 
Hvem: Økouka Vest fold & Telemark og  Telemark 
Landbruksselskap, 
Hvor: Århus Gård, Århusvegen 191 

Foto: Jen McConachie
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Pris: 10 0  kr  - betales på vipps eller  faktureres 
Påmelding: https:// forms.gle/QyemgDoaZzaKyL3Z9
Påmelding senest  25. september.

Velkommen t il en uformell kveld, hvor  du kan kan bli litt  
klokere hva det  betyr  å legge om t il økologisk dr ift .

Hvordan er  prosessen?
Hva er  det  vikt igste i prosessen?
Hvordan er  lønnsomheten?
Hvordan er  regelverket?
Hvilken hjelp er  det  mulig å få i prosessen?

Vi har  med oss Astr id Staurheim som dr iver  sin gård med 
økologisk korn og fr ilandsgr is. Hun deler  sine er far inger 
om dr iften, lønnsomheten og mot ivasjonen for  å dr ive 
økologisk.
Fra Debio vil Anne Guro Syversen for telle om regelverket , 
prosessen for  innmelding og de mest  vanlige spørsmål.
Fra NLR Østafjells vil Hanne Eliassen for telle om hva som 
er  vikt ig når  man beslutter  seg for  å star te prosessen og 

Foto:  Økouka Vest fold og Telemark

https://forms.gle/QyemgDoaZzaKyL3Z9
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hvilken hjelp man kan få via NLR.
Vi serverer  kveldsmat  og inviterer  t il en uformell prat  
rundt  bordet  hvor  alle spørsmål er  velkommen.

ONSDAG 28.0 9-LØRDAG 0 1.10  

Onsdag-Fredag 10 .0 0 -17.0 0/ Lørdag 10 .0 0 -15.0 0  
ØKOUKA 20 22 på Fat  og Fe 
Hvem: Fat  og Fe 
Hvor: Raveien 50 0 , 3239 Sandefjord 

Vi feirer  i år  ØKOUKA på Fat  og Fe ved å hylle g jenbruk 
og salg av mat  uten emballasje. 

Lørdag 1.oktober g jentar  vi suksessen med 
bruktklesmarked. Gjenbruk er  supert . Det  er  jo desider t  
den mest  miljøvennlige måten å fornye og rydde opp i 
garderoben sin! Rydde opp, selge vider  og kjøpe brukt  
hvis man ønsker seg noe nytt . Vi håper og tror  du kan 
finne noen skatter  denne dagen! 

Tar  du med egen emballasje t il tørrvarer, smågodt , egg 
og krydder denne uka får  du 20 % rabatt . Tilbudet  g jelder  
fra onsdag 28.sept  t il og med lørdag 1.okt . (Tilbudet  
g jelder  ikke for  engangsplast  som brødposer og lignende. 

Foto: Fat  og Fe
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Målet  og meningen er  å hylle og heie på gjenbruk av 
f lergangsemballasje som bokser, g lass, krukker  og 
lignende. )  Vi byr  også på smaksprøver og andre gode 
t ilbud hele uka. Følg med for  mer info etterhver t  som vi 
nærmer oss årets ØKO-happening! 
 

ONSDAG 28.0 9  

10 .0 0  Økofrokost
Hvem: Ikke Bare Brød, Kaffe og thespesialen 
Hvor: Storgata 112 3921 Porsgrunn 
Pr is: grat is. 
Påmelding: ingen påmelding. 

Tradisjon tro under ØKOUKA inviterer  vi t il en liten
økofrokost  hos våre venner på kaffe og the spesialen. 
frokosten spanderer  vi, men kaffen kjøper du i kafeen. 

Foto: Ikke bare brød
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REKO-r ingen - ut lever ing i Skien og Porsgrunn
REKO-r ingen er  en salgskanal for  lokalmat  der  kjøp og 
salg foregår på facebook. Som kunde forhåndsbest iller   
du vaer via r ingen felles facebook-gruppe. Varene 
ut leveresav produsenee på r ingens annonserte sted, 
klokkeslett  og t idspunkt . I r ingene finne du både 
ikke-okologiske og økologiske varer. I uke 39 er  det  
ut lever ing i Porsgrunn og Skien

18.0 0 -18.30  REKO-ut lever ing Skien,
Hvem: REKO-r ingen i Skien
Hvor: Herkules takparker ing
Bli med i gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/60 3260 130 517161/

19.0 0 -19.30  REKO-ut lever ing Porsgrunn,
Hvem: REKO-r ingen i Porsggrunn
Hvor: Gamle urædd parker ing
Bli med i gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/rekogrenland/
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19.0 0  - 21.0 3 Hyllest  Høst jevndøgn 
Hvem: Hylleblomstsaft  fra Telemark 
Hvor: Gåravegen 66, Bø i Telemark
Pr is:  250  kr  
På melding via msm: https:// fb.me/e/3I0 0 CaVf2

Feir ing at  jevndøgn støtter  oss i overgangen mellom lys 
og mørke - samt  komme i kontakt  med Takknemligheten 
for  sommeren før  vi tar  i møt  høsten. Hvordan ?  det  får  
du se ! Rundt  bålet  vil jeg dele histor ier  om hyllen. Det  er  
verktøy t il musikk instrumenter. Ikke kun gir  den oss 
duftende blomster  men mye mye mer ! Denne kvelden 
invitere vi t il histor ier, varm hyllebærsuppe, Hyllest  og 
bålkos i vår t  nye hylleblomst felt  plantet  i r inger.

Det  sies å være en                                                                              
hekseplante- så vi                                                                                                                                         
tar  oss en tur  med                                                                                                                       
såpelimen og blir                                                                                                                                               
godt  kjent  med                                                                                                   
planten. Vi dr iver                                                                           
økologisk og denne                                                                                                                            
uken arrangeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
økouka over  hele                                                                                                    
landet . 

Ta på varme klær og symbolsk 
gave t il Moder Jord, feks stein, b lomst  eller  lignende. 
Gründer av Hyllest , Mie, står  for  kvelden og ser  frem t il å 
dele kunnskapen som har fulgt  med gjennom 10  år.

Foto: Hylleblomstsaft  fra Telemark

https://fb.me/e/3I00CaVf2
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.TORSDAG 29.0 9  

17.0 0  - 20 .0 0  Høsttakkefest  på Århus gård! 
Hvem: Århus Gård og Løvetannakademiet  
Hvor: Århusvegen 191, 3721 Skien 
Pr is: 40 0  kr  for  voksen /  20 0  kr  for  barn under 12 år  - 
inkluderer  middag, dessert  og dr ikke/ kaffe/ te 
Påmelding: hilde@arhusgard.no  - Påmelding er  b indende, 
og med forbehold om nok påmeldte t il ar rangementet  for  
g jennomfør ing.

I år  er  tema for  økouka "Takk for  maten" Vi setter  opp et  
stor t  telt  i hagen, dekker et  superhyggelig langbord og 
serverer  nydelig lokal og ureist  mat . På menyen står  det  
bærekraft ig kjøtt , og masse ikkereiste grønnsaker i 
sesong rett  fra vår  egen åker. Det  b lir  deilig  økologisk 
epledr ikke fra andre siden av dalen og spennende kake 
t il dessert . Vi pynter  det  hele med koselig høststemning. 
Det  er  plass t il maks 30  personer; så førstekvinne- og 
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mann t il mølla! Dette er  er  samarbeid mellom 
Løvetannakademiet  og Århus gård, og kokk Ingr id Rosø 
Knutsen hos Løvetannakademiet  står  for  kokkeler ingen. 

FREDAG 30 .0 9  
18.0 0  Vegetar  og naturvin 
Hvem: J acob & Gabr iel 
Hvor: Bruene 1, 3724 Skien 
Pr is: Vi serverer  4-retter  med t ilhørende vin: 995 kr  
Påmelding: Reserver  bord på  info@jacoboggabr iel.no 

Bli med på en helaften med vegetar  og naturvin. 
Vår t id ligere sommelier  Ingeborg gjester  oss denne 
kvelden for  å guide dere g jennom naturvinens verden. På 
kjøkkenet  sørger  Mateusz og gjengen for  at  grønnsakene 
får  skinne - og menyen på dette arrangementet  er  10 0  % 
vegetar isk. Det  er  begrenset  antall plasser  for  dette 
arrangementet . Det  vil foregå i samlet  gruppe, avgrenset  
fra resten av restauranten.

Foto: jacob & Gabr iel
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LØRDAG 0 1.10  

11.0 0 -15.30  Lagr ing & Konserver ing - Workshop  
Hvem: Evju Mathage 
Hvor: Sætrevegen 44, 3810  Gvarv 
Pr is: 650  (50 0  for  studenter) (Workshop, mat  og dr ikke 
inkludert ) .
Ønsker du å være med på begge kurs -"Fermenter ing & 
Kokkeler ing" og "Lagr ing & Konserver ing" vil det  g is 
rabatt  (10 0 0 kr  sammen) 
Påmelding: evju.mathage@gmail.com

Nå skal fryser  og kjøleskap fylles med sesongens råvarer ! 
- eller  kan vi bruke andre teknikker  og metoder for  å ta 
vare på smak, tekstur  og næring som krever  mindre 
energi? Bli med på denne workshopen for  å lære om ulike 
teknikker  for  å lagre ulike råvarer  - fryse, tørke, 
hermet isere, lagre i jord og f lere! 
Formidling: Ana, André og Selina. 

Foto: Unsplash

mailto:evju.mathage@gmail.com


 11.30  Kurs: Våre beste paier
Hvem: Ikke Bare Brød 
Hvor: Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn 
Pr is: 170 0  kr  Påmelding: FULLT 
                                                                                                                                                                   
Vi baker oss ig jennom våre favor itt  paier  og ter ter, både 
salte og søte. Det  b lir  fokus på hvordan lykkes med de 
forskjellige paideigene, Og vi baker løkpai, kyllingpai, 
mandelterr ter, millionaireshortbread mm. Vi serverer        
lunch, og dere får  med dere oppskr ifter  og bakst  hjem.     

VESTFOLD & TELEMARK

Foto: Ikke bare brød
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12.0 0 -16.30  Yst ing av Steikeost / Halloumi 
Hvem: Skarrbo Gård 
Hvor: Langeliveien 12, 30 80  Holmestrand. 
Pr is: 140 0  kr  
Påmelding: https://www.deltager.no/event /ystekurs 
Påmeldingsfr ist : 30 .0 9.20 22 kl. 12 

Har du hørt  om steikeost  før? Og har  du spist  det? Nå 
har  du muligheten t il å lære hvordan man yster  en 
supergod ost  som er  grei å lage hjemme på sitt  eget  
kjøkken. Vi skal yste av fersk melk fra gården, følge hele 
prosessen t il ferd ig saltet  ost . Det  b lir  lunch med 
ostetallerken og hjemmebakt  brød. Og selvfølgelig stekt  
halloumi. Forkunskap ikke nødvendig, men det  er  heller  
ikke en ulempe. 
Mer info: https:// fb.me/e/2KH5e407v

Foto:  Skarrbo Gård

https://www.deltager.no/event/ystekurs
https://fb.me/e/2KH5e407v


SØNDAG 0 2.10  

15:0 0  Økokafé med jordnære sanseopplevelser  
Hvem: Evju Mathage og Johanna Seim 
Hvor: Sætrevegen 44, 3810  Gvarv 
Pr is: 20 0 kr(ordinær)/ 150 kr(studenter) for  deltakelse, 
inkludert  klimaburger m/ fr ies. 
Påmelding: evju.mathage@gmail.com

                                                                                                                                           
I forb indelse med Økouka 20 22, inviterer  Evju Mathage i 
samarbeid med Universitetet  i Sørøst -Norge t il visning av 
folkemusikkdokumentaren «Til Stede» med etter følgende 
server ing av klimaburger fra utekjøkkenet  i Evju Mathage. 
«Til Stede» er  eit  visuelt  d ikt  om natur, kreat ivitet  og 
ident itet .Se trailer  her : https://youtu.be/mCL6VsI9yzg 
Regissør og produsent  Johanna Seim blir  også med på 
arrangementet . 

Foto: Johanna Seim

mailto:evju.mathage@gmail.com
https://youtu.be/mCL6VsI9yzg
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Jønsi Gård
Auen Urtegård
Kafe Hvidesøe
Crema Kaffebrenneri
Klovholt Økologisk Gård
Den Gode Baker
Kryssgården
Den Grønne Nabo
Kollmyr Skolehage
Den Stolte Pøsemaker
Kolonialen Larvik
Eikja Nigard
Kvelde Mølle
Evju Mathage
Lislau Gård
Holte Gård
Prestegårdshagene
Fat og Fe
Meinstad Landhandel
Gaustablikk  
Høyfjellshotell

Meltvedt Gård
Grytebakke Gård
Melø Hagebruk
Grønn Glede
Microbakeriet
Foss gård Søndre
Norsk Kombucha
Nordre Nes
Hauan Gård
Organic Beauty 
Havbakeriet
Seljord Hage
Helse og Kost
Rett fra jorda
Holtens Gård
Rosnes Gårdsdrift
Holt Gård i Undrumsdal
Siloen Heggtveit 
Gardsbutikk
Honning AS
Skarrebo Gård

Vest fold og Telemark byr  på et  mangfold av 
økologiske og biodynamisk produsenter  og 
produkter. Her f inner  du vår  oversikt  over, 
hvor  du f inner  noen av godsakene.

Mangler  det  noen på listen? 
Tips oss g jerne!  
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Hoppestad Gård 
Sveivdok Økologiske 
Gård
Hvidstens Hage
Skalleberg Gartneri
Hyllest
Ikke Bare Brød
Jacob & Gabriel 
Restaurant 
 Vidaråsen Landsby
Sverstad Andelsgård
Virgenes Gård
Søndre Veholt
Øvre Sando 
Tjøme Kolonial
Åby Gård
Tjønnås Økogård
Århus Gård
Vestre Borge Gård i 
Grenland
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Utgiver : ØKOUKA
Adresse: Grønlandsleiret  31

E-post : mathilde@okologisknorge.no

Design: Heia Folk
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www.okouka.no
www.facebook.com/Okoukavest foldtelemark

Instagram: @okoukavest foldtelemark
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