
Om skogens gull –
og gleden av å nyte 
fangsten under åpen 
himmel.

>

Under åpen
himmel

Randi Skaug
er fjellklatrer, even-
tyrer, forfatter og 
foredragsholder. Hun 
var første norske 
kvinne på toppen av 
Mount Everest og har 
besteget de høyeste 
toppene på hvert av 
de syv kontinentene.

I Mat fra Norge 
skriver hun om gode
spiseopplevelser under 
åpen himmel og deler sine tips 
og oppskrifter med leserne.

ET VIKTIGSTE nærings
stoffet i kantarellen er 
glede. Til gjengjeld pipler 
gleden ut av ørene på deg 
når panna er bunnskrapt 

og du tørker deg fornøyd rundt munnen, 
strekker kroppen mett og drar inn lukten 
av skogbunnen rundt deg. På hemmelig 
sted.

Kantarellstedet. Smak på ordet. Enten 
vi liker det eller ei så har mennesket 
innerst inne et rom for hemmeligheter. 
Noen har et stort rom der inne, andre et 
lite. Det er der inne hvor våre kjærlig
heter og forkjærligheter har fri boltre
plass. Dit inviterer vi ingen eller i beste 
fall noen få nennsomt utvalgte. Det er 
stedet for gylne øyeblikk. Noen ganger er 
det glimt av fantasi. Andre ganger blir 
det håndfast virkelighet.

Jeg hadde vært på skogstur med en 
venninne om morgenen. En nydelig 
augustdag var det, og vi passerte kanta
rellstedet mitt. Det glimtet gull i grønt 
gras. Stedet ligger farlig nær veikanten. 
Jeg plukker aldri der en turstinn søndag 
– det ville være som å ha et hemmelig 
stevnemøte på Karl Johan. Jeg nøyde meg 
med et taust blikk i øyekroken. Inni meg 
jublet det.

 
Kantareller i store klaser
Om kvelden bar det tilbake med kurv, 
kniv og stigende forventninger. Det hadde 
sitret i magen hele dagen. Å, glede... det 

var ikke én stilk, det var ikke to, det var 
store klaser. Fuktige, spenstige og kjøtt
fulle deilige kantareller som strakte seg 
ivrig. Oi, hva var det…? Lyden av  
sykkel..? Jeg gjemte kurven, stilte meg 
med rumpa i været over en tilfeldig tue 
og hilste et høyt farvel med blåbærblå 
fingre. «Hei, hei! God kveld!»

Så kastet jeg meg på sykkelen og 
 tråkket ut av området med velfylt kurv 
på styret. Følte jeg meg ikke egentlig litt 
egen og gjerrig nå? I sekken lå en god 
flaske Tommasi «Ripasso» Valpolicella 
2008, et merke smør av typen Kviteseid, 
hjemmebakt brød fra mamma, turpanne 
og primus. Sånt smaker best sammen 
med noen. Og glede er det eneste som blir 
større av å bli delt. Jeg kjente med ett 
behov for å maksimere godfølelsen, grep 
mobilen og ringte et nabopar. Han var 
syk, hun passet på. Jeg svingte innom en 
annen nabo. Hun var akkurat kommet 
hjem fra lang sykkeltur, han hadde laget 
middag. Til henne. Jøss, jeg trodde ikke 
det var mulig… Hun smilte lykkelig. Jeg 
gikk videre ut i kvelden. Alene.

Sopp med peppersmak
Luften var som myk fløyel. Det var en 
altfor vakker kveld til å gå inn og spise. 
Duften fra kurven var pirrende og ekso
tisk. Sykkelen trillet meg nedforbakke til 
nok et hemmelig sted, ei lita berghylle 
ved et lite vann. Overflaten lå blikk stille. 
Hvert tre, hver barnål, hvert grønne strå 
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PANNESTEKT 
KANTARELL
Rens soppen med kniv. Del dem i to og 
legg rett fra kurven i panna. Når panna 
er passe full, tenn opp primusen og 
skru på høy varme. Rør med trespade 
eller en barket kvist av og til, for å 
unngå fastbrenning. 
Etter noen få minutter er vannet  
dampet bort. Ha i et par gode skjeer 
ordentlig smør. Ikke noe margarin eller 
annet tull. Kviteseidsmør er min  
favoritt. Og hvis du husket salt og  
pepper, så hever det smaken, men det er 
ikke avgjørende.
Legg kantarellen på brødskiva og spis.
Hvis du er skikkelig forsiktig, så er det 
fint å nyte vinen og naturen gjennom et 
krystallglass. Skål for Moder Jord som 
gir oss sånne deilige øyeblikk.

Utekjøkkenet
En liten Primusbrenner
En liten gassbeholder
Tollekniv
Trespade – kan også spikkes av en kvist
Vinopptrekker

Xxxx

LYKKE: Kantareller byr på glede, 
mener Randi, som også går for 
den enklest mulige  
tilberedningen av skogens gull. 

speilte seg i vannet. Primusen suste. Halve 
sopp freste i tørr panne. Salt og pepper 
hadde jeg glemt. Det dampet tett fra panna. 
Vannet fra soppen kokte vekk. Jeg slengte 
i litt godt med smør. Det er salt i det.  
Kantarellen har peppersmak i seg selv. En 
liten fisk hoppet i vannet, snappet ei flue. 
Jeg lastet nystekt kantarell på skiva. Varm. 
Fristende. Å, lukta... smaken... mmm. Etter 
at primusen var skrudd av ble alt helt stille. 
Jeg var sulten. Spiste med en blanding av 
ro og begjærlig nytelse. Endelig kantarell 
igjen...

En kvist brakk. To unge mennesker, med 
håndkle. De så forsiktig ned på hylla til 
meg. «Bare kom,» sa jeg. «Skal dere bade?» 
Et forelsket par på sitt hemmelig badested. 
Mitt hemmelige kantarellspisested. Det var 
til å smile av. «Vil dere ha en skive med 
stekt kantarell,» ropte jeg ut i vannet der 
de svømte i augustkveldens begynnende 
skumring. «På hjemmebakt brød fra 
mamma,» la jeg til. Gleden blir større av å 
dele, også når det gjelder å spise kantarell.

Kantarellstedet. 
Smak på ordet. 
Enten vi liker det eller 
ei så har mennesket 
innerst inne et rom 
for hemmeligheter.
                                                                
Randi Skaug       

”

90
M A T  F R A  N O R G E
N u m m e r  5  2 0 1 2


