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OM ØKOUKA

ØKOUKA er en nasjonal feiring av norsk økologisk og 
biodynamisk mat og jordbruk som formidler råvarer, 
kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA ønsker å vise 
fram mangfoldet i norsk jordbruk. Derfor tar vi for 
sjette gang over Buskerud og smaksetter fylket med 
arrangementer av alle sorter. 

Økouka Buskerud er et samarbeid mellom Buskerud 
Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Buskerud og 
Buskerud Bondelag. Tusen takk til Viken fylkeskommune 
og Buskerud Landbruksselskap for økonomisk støtte.



VELKOMMEN TIL ØKOUKA 2022! 

Det føles som programmet i år er fylt med fest - det er så 
deilig! Endelig kan vi fritt nyte hverandres selskap, både 
gjennom lærerike kurs og seminarer, men også gjennom 
gode måltider. For selv om vi er i en tid der utfordringene 
står i kø, eller kanskje nettopp derfor, ønsker vi å fokusere på 
takknemligheten for maten som ligger på tallerkenen vår.

På tallerkenen kobles det hele sammen, der møtes kultur, 
natur og politikk. Hver gang vi spiser tar vi et valg om hva 
slags matsystem vi ønsker å ha. Vi er faktisk aktive deltakere 
i det globale matsystemet og dermed kan vi ved hvert måltid 
være med på å påvirke hvilken retning det skal gå i. 

Matlaging er også en måte å vise kjærlighet og omsorg for 
hverandre på, og måltider knytter oss sammen. Ikke bare de 
som sitter rundt bordet, men i en større helhet i samfunnet. 
Derfor ønsker vi å invitere deg til et måltid vi har laget, der du 
kan kjenne på denne tilknytningen og fellesskapet, der vi kan 
bli litt klokere ved å snakke med hverandre. 



Økouka er et sted der politikere, bønder, næringsliv og 
forbrukere møtes, inspireres og deler kunnskap om hvordan 
matproduksjonen vår bør og skal se ut. Det er et sted der vi 
kan bli kjent med kvalitetene til norskprodusert økologisk og 
biodynamisk mat. Vi kan lære mer og bli enda mer bevisste 
på hvordan våre handlinger bidrar til et matsystem som er 
rettferdig og som har et evighetsperspektiv. 

Bli med på festen! Bli med på Økouka! Bli med å si 
#takkformaten!

Hanne Prøis Kristiansen, 
prosjektleder

Foto: Yola Tsolis



KALENDER

 13.09 - 09.10 Fotoutstilling: Kjenn din bonde, 
  Store Gilhus gård, Lier

 22.09 
 18.00  Kompostering og lagring av grønnsaker, Gol

 25.09 
 11.00  Familiesøndag, Store Gilhus gård, Lier
 12.00  Åpen andelsgård, Slemmestad
 17.00  Kakekurs på Criollo sjokoladebar, Drammen

 26.09
 15.00  Kurs i lagring av grønnsaker, Åmot
 18.00  Bare bra barnemat, Drammensbiblioteket

 27.09
 18.00  Framtidas landbruk – hvordan ser det ut? Åmot

 28.09
 18.00  Drivhusfest på Portåsen, Mjøndalen



 29.09
 18.00  Høsttakkefest, Store Gilhus gård, Lier
 19.00  Nettmøte: Bruk av steinmel i jordbruket

 01.10
 11.00  Økologisk gatefest med gratis lunsj og musikk 

 03.10
 14.00  Kurs i baking med urkorn, Vikersund
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TIRSDAG 13.09 - SØNDAG 09.10

Fotoutstilling: Kjenn din bonde
Hvem: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag Hvor: Store Gilhus 
gård, Gilhusveien 6, Lier Pris: Gratis, åpen hele tiden
Påmelding: Se www.lier.kommune.no/matveien for 
arrangementer tilknyttet Store Gilhus gård og Matveien 2022.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra til at veien 
mellom bonden og forbrukeren blir kortere, og at kunnskapen 
og takknemligheten for bondens arbeid blir større. Derfor har 
de laget en fotoutstilling om fem bønder som de synes dyrker 
jorda på en bærekraftig og fremtidsretta måte. Bildene er 
tatt av fotografen Jo Straube og Hanne Prøis Kristiansen har 
skrevet teksten. Foto: Jo Straube



TORSDAG 01.09 

18.00 - 21.00 Kompostering og lagring av grønnsaker, Gol
Hvem: Grønnsaksproduksjon i fjellet, Buskerud Bonde- 
og Småbrukarlag, Økouka Buskerud Hvor: Tuppeskogen 
grendahus, 3550 Gol Pris: Gratis Påmelding: Innen 19. 
september til hanne@smabrukarlaget.no

Bli med på et praktisk minikurs der du får være med på å 
lage kompost sammen med den erfarne kompostentusiasten, 
Kjell Borge. Etter en økt ute går vi inn, spiser mat og lærer om 
hvordan det er best å lagre grønnsaker for optimal kvalitet 
over tid. For deg som driver med småskala grønnsaksdyrking 
eller har kjøkkenhage, men åpent for alle interesserte. 

SØNDAG 25.09

11.00 - 15.00 Familiesøndag 
på Store Gilhus gård 
Hvem: Matveien, Økouka 
Buskerud Hvor: Gilhusveien 6, 
Lier Pris: Gratis Les mer: 
www.lier.kommune.no/
matveien

Matveien arrangerer åpen 
dag på Store Gilhus gårdstun. 
Aktiviteter for store og små: mal ditt eget korn, melk ei «ku», 
delta på kulturoverraskelser og andre leker. Kjøp økolunsj fra 
den vedfyrte bakerovnen til Sigdal Mølle. 

Foto: Hanne Prøis Kristiansen



12.00 - 16.00 Åpen andelsgård
Hvem: Kirkerud andelsgård Hvor: Kirkerudveien 19, 
Slemmestad Pris: Gratis

Er du nysgjerrig på hva et andelslandbruk er, eller ønsker du 
bare en hyggelig dag med familien? Vi byr på utekafé, salg 
av eplesaft, honning, frukt og grønnsaker. Det blir aktiviteter 
for små og mellomstore barn, for eksempel vår tradisjonsrike 
hønsebingo. Velkommen!

17.00 - 20.00 Raw-kakekurs 
Hvem: Criollo Sjokoladebar Hvor: Tollbugata 4, Drammen
Pris: 550 kr Påmelding: Billetter fås kjøpt på www.criollobar.no

På dette kurset vil du lære noen grunnleggende prinsipper 
for å lage raw-kaker og desserter. Alt vi lager er uten 
raffinert sukker, glutenfritt og 100% plantebasert. Innimellom 

Foto: Criollo Sjokoladebar



kakelaging og smaking blir det også tid til å lære litt om 
kakao og alternative søtningsmidler. Du vil også få muligheten 
til å kjøpe med deg økologiske råvarer med rabatt for å lage 
mer hjemme. 

MANDAG 26.09

15.00 - 17.30 Kurs i lagring av grønnsaker
Hvem: Økouka Buskerud Hvor: Buskerud vgs., Buskerudveien 
134, Åmot Pris: Gratis Påmelding: Innen 19. september til 
hanne@smabrukarlaget.no

Lær om ulike metoder for å lagre grønnsaker for å bevare 
optimal kvalitet. Vi ser på ulike metoder for lagring og lærer 
mer om biologiske prosesser. Arrangementet egner seg for 
deg som driver med markedshage eller annen småskala 
grønnsaksproduksjon. Enkel servering.  

Foto: Hanne Prøis Kristiansen



18.00 - 19.00 
Foredrag om barnemat
Hvem: Drammens-
biblioteket, Økologisk 
Buskerud, Økouka Buskerud 
Hvor: Drammensbiblioteket, 
Papirbredden,  Drammen 
Pris: Gratis

Stine P. Svarthe fra 
Bare Bra Barnemat og 
ernæringsrådgiver Thea 
Falck  vil dele av sine 

personlige erfaringer og faglige kompetanse så du kan bli 
trygg på å lage barnematen selv. Du vil få konkrete tips for 
å komme enkelt i gang og lære mer om hvordan navigere i 
barnematjungelen. Det blir tid til å få stilt spørsmål til akkurat 
det du lurer på. 

TIRSDAG 27.09

18.00 - 21.00 Framtidas landbruk – hvordan ser det ut?
Hvem: Økouka Buskerud, Grønt Fagsenter Hvor: Buskerud 
vgs., Buskerudveien 134, Åmot Pris: Gratis
Påmelding: Innen 19. september til hanne@smabrukarlaget.no

Hvordan ville landbruket ha sett ut om 10 år hvis du hadde fått 
bestemme? Denne oppgaven har vi gitt til fire kunnskapsrike 
og kloke personer som hver på sin måte vil dele sine visjoner 
for et framtidig landbruk med oss. Vi gleder oss til å bli 



inspirert! Følg med på facebook.com/okoukabuskerud for 
løpende oppdateringer. Enkel servering. 

ONSDAG 28.09

18.00 - 20.00 Drivhusfest på Portåsen
Hvem: Portåsen - Wildenveys rike Hvor: Portåsveien 85, 
Mjøndalen Pris: Gratis inngang, kjøp av mat og drikke
Påmelding: For mer info, følg med her: facebook.com/
okoukabuskerud

Akvarell: Lill-Ann Prøis



Drivhuset på Portåsen åpnes med en skikkelig fest! Vi tilbyr en 
smaksmeny med nydelige lokale smaker, både av grønnsaker 
fra Portåsens skolehage, og kjøtt, vin og sider fra området. 
Anita Panman fra Statsforvalteren deler sine betraktninger 
rundt dyrking, selvforsyning og matglede, og vi forteller om 
vårt skolehageprosjekt. Hjertelig velkommen!

TORSDAG 29.09

18.00 - 21.00 Høsttakkefest
Hvem: Økouka Buskerud Hvor: Store Gilhus gård, Gilhusveien 
6, Lier Pris & påmelding: Se info i facebook-arrangement



Vi feirer landbruket, markens grøde, økologien, kunsten og 
hvorfor ikke, kjærligheten?! For når vi deler et måltid skapes 
en tilknytning: til hverandre, til bonden, til naturen og til 
samfunnet. På tallerkenen kobles det hele sammen. Derfor 
byr vi på et måltid spist i fellesskap, med gode samtaler rundt 
bordet og konsert med Anders Næss m/band som vil få oss 
til å undre oss over hvem vi er i den store sammenhengen. 
Hjertelig velkommen!

19.00 - 20.30 Bruk av steinmel i jordbruket
Hvem: Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Økouka Buskerud
Hvor: På nett Pris: Gratis Påmelding: Innen 28. september til 
hanne@smabrukarlaget.no



Få en innføring i hvordan man kan få tak i steinmel og 
hvordan bruke det. Vi får høre erfaringer fra bonden Kjell 
Borge, og Sissel Hansen fra NORSØK forteller om biologiske 
fordeler og ulemper. Vi ser også på ulike regelverk for bruk.

LØRDAG 24.09

11.00 - 12.30 Økologisk gatefest med gratis lunsj og musikk
Hvem: Criollo Sjokoladebar, Økologisk Buskerud, Økouka 
Buskerud Hvor: Tollbugata 4, Drammen Pris: Gratis

I forbindelse med Globusfestivalen inviterer vi til åpning av 
Økouka med gratis lunsj, konkurranse og annen moro! Følg 
med på facebooksiden til Økouka Buskerud for løpende 
oppdateringer. 

MANDAG 03.10

14.00 - 17.00 Kurs i baking med urkorn
Hvem: Matvalget, Maren Wiger / Viker gård / Sigdal Mølle, 
Økouka Buskerud Hvor: Vikerkleiva 149, 3370 Vikersund
Pris: Gratis Påmelding: Innen 19. september til 
hanne@smabrukarlaget.no

Lær deg baking og bruk av gamle kornsorter som spelt, 
svedjerug og emmer tilpasset storhusholdningskjøkken. Maren 
Wiger og Hanne Ringstrøm forteller om kornets egenskaper 

<  OBS! Se dato!



og bruk, og leder oss gjennom en praktisk bakeøkt. Du vil 
lære om fordelene med å bruke urkorn og hvordan du enkelt 
kan bytte inn urkorn i oppskriftene du allerede bruker. 

Foto: Viker gård 



Criollo Sjokoladebar
Økosjokolade
Portåsen - Wildenveys rike 
Fossesholm Herregård
Veien Kulturminnepark
Villa Fridheim
Chr. Skredsvig Hagan – 
kunstnerhjem og galleri
Sigdal Mølle
Haugerud gård
Elvegris fra Langesøy
Nedre Skinnes gård 
Evje gård
Sørumgården
Fossnes gård
Viker Gårdsutsalg

Ødeverp andelsgård
Søndre Røine gård
Evig grønne enger
Rudningen gård
Fjellgrønt
Bare Bra Barnemat
Elin’s drøm
De Haes Gartneri
Nerol økologiske 
andelshage
Herfra gårdsmat og 
matkultursenter
Kvelsrud gård
Nedre Skyliholt gård
Skog Bakerverksted
Smaksriket

Buskerud byr på mye bra økologisk mat og 
produkter. Denne listen viser deg veien til 
gode varer og hemmeligheter! 
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