Under åpen
himmel
Randi Skaug
er fjellklatrer, eventyrer,
forfatter og foredrags
holder. 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.
Foto: SCANDINAVIAN STOCK PHOTO

PLOMMEVARMT
På toppen av Kilimanjaro,
det høyeste fjellet i Afrika,
kan du kan se stjerne
himmelen under deg.
Det er spesielt. Jeg skulle
ha middagsgjester og
hadde helt glemt
desserten. Det er ikke
unikt, men det førte til
en dessert som ingen
glemmer.

H

USET MITT ligger nær
skogen og helt i utkanten
av hovedstaden. Her oppe
er det så stille at på en god
dag kan du høre stjernene snakke
sammen. I denne perioden bodde jeg her
uten innlagt vann. Høydepunktet med
tørre kraner var å stå ute om kvelden med
et tannglass i hånden og pusse tenner til
de skinte om kapp med Nordstjerna. Du
ville bli overrasket om du visste hvor mye
nordlys som viser seg over Marka.
Nå var det senhøstes og mørkt.
Stearinlys og fakler var tent, og mangelen
på bekvemmeligheter til tross, å være
vertinne i dette lille røde huset i skogen
var en takknemlig oppgave. Husets enkle
husmannssjarm skapte i seg selv klima
for lave skuldre og vidløftige historier.
Når gjester kom innenfor døren pleide de
å få vite at det var herrer til venstre og
damer til høyre, om behovet oppsto. Men
altså ute.
Inne bra, men ute best

Jeg elsker å være ute. Det luktet liflig fra
kjøkkenet, og om et kvarters tid skulle
gjestene komme. Rekker en fem minutters tur, tenkte jeg, så får jeg litt luft i
håret. Stjernehimmelen blinket, og det
var klarvær. Det er alltid overveldende
når høsten kommer og stjernene er
tilbake. De er så mange, så intense og så
direkte i blikket. Det inspirerte meg.
Helst skulle vi spist ute, tenkte jeg. Det
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sto rype på menyen. Ekte mat fra ekte
natur. Tenk for en ramme om et måltid.
Stjerner og bål, ulltepper og fakler.
Lysbilder fra turen til Kilimanjaro som
gjestene kom for å se, på ytterveggen.
Men bordet var dekket og gjestene
rundt hjørnet. De var neppe kledd til å
sitte ute en novemberkveld heller. Jeg slo
utemåltidet fra meg og tittet en siste gang
opp på Karlsvogna idet min ferd gikk
tilbake til rypegryta som putret på

kjøkkenet. Sausen satt som den skulle i
dag, og bare lukta av den ville være en
varm velkomst i seg selv.

Au da

– Vi tok med noen hermetiske druer,
smilte den først ankomne gjesten og rakte
fram en vottekledd hånd med en polpose
dinglende.
– Og vi tok med plommer, lo den neste.
– Vannflasker fra oss, fortsatte de som
kom etter.
Alle åtte marsjerte inn på geledd i den
vesle stua, som dermed var fylt til
trengsel. Denne festen smalt i gang før
inngangsdøra gikk i slå. Det var en sånn
kveld der tiden fikk turbo, og før noen
ante det lå dessertskjeene og ventet aleine
på bordet.
– Jeg går ut og tar meg av forretningene på hushjørnet, mens dere kvinnfolka
bærer fram desserten, ropte en av de
mannlige gjestene muntert ertende i det
han forsvant ut i mørket. Det var da jeg

REDNINGEN: Jeg hadde
helt glemt desserten. De
frosne bærene lå igjen i
frysedisken, men når
kjøleskapet er tomt, er
kreativiteten størst. En av
gjestene hadde med seg
en pose plommer. De ble
til en plommedessert som
vi spiste ute under stjernehimmelen mens vi sang.

>
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AURORA: Jeg elsker å
være ute, og en stjerneklar
novemberkveld hadde jeg
invitert gjester til det lille
huset mitt i skogen, helt i
utkanten av Oslo. Egentlig
burde vi ha spist middagen ute. I stedet ble det
plommedessert under
nordlyshimmelen. Du
skulle bare visst hvor mye
nordlys som flagrer
over Oslo-marka.
Foto: DAN PETTER NEEGAARD

husket hva jeg hadde glemt. Skogsbærene fra
Spar lå fortsatt i frysedisken på Spar.

Aurora på besøk

Kjøleskapet var rensket, men når rammene er
som trangest blir kreativiteten størst. En idé tok
form.
– Visste dere at på toppnatten på Kilimanjaro
så ser vi stjernehimmelen ovenfra, spurte jeg.
Det var bare noen måneder siden jeg hadde
vært der, og vi hadde pratet mye om fjellet og
turen hele kvelden.
– Dagens dessert er en eksotisk overraskelse,
som blant annet innebærer å se stjernehimmelen
nedenfra. Ta med dessertskjeen og knytt rundt
dere et av disse ullteppene. Her er noen telys
dere kan tenne i en ring bak huset. Så, ut med
dere. Jeg kommer med overraskelsen om ti
minutter, avsluttet jeg og husjet gjestene ut i
høstmørket.
– Hvem av dere kan forresten flest stjernebilder?
Plommene var redningen. Snitt, snitt og
kvarte plommer falt i kjelen. I skapet fant jeg en
skvett med sterkvin, i dette tilfellet en svensk
gløgg. Litt brunt sukker, vaniljestang og kanelstang fikk koke med. Det duftet sterkt og godt
av den fargerike frukten, som fikk et oppkok og
noen omrøringer, før jeg smakte spent.
Det smakte nydelig med assosiasjoner til en
blanding av norsk høst og afrikansk sommer.
Med et brett med åtte stettglass fylt med
plommer og toppet med naturell yoghurt bega
jeg meg ut. Jeg syntes jeg hadde brukt litt lang
tid og var redd de frøs. Men bak huset sto gjestene på rekke med armene om hverandre og sang
i kor med ansiktene vendt mot nord. Der danset
nordlysets grønne stråler til tonene av «What a
wonderful world», mens desserten ble akkurat
passe plommevarm.
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LUNE PLOMMER
Til 8 personer

to–tre plommer per person
1 kanelstang
1 vaniljestang
ca 1 dl hetvin
1–2 ss brunt sukker
1 beger naturell yoghurt eller
vaniljeyoghurt
Del plommene og fjern steinene.
Skjær plommene i båter eller biter
og legg dem i en kjele.
Legg i kanelstangen og en liten
bit vaniljestang.
Hell på en skvett hetvin–svensk gløgg,
portvin eller madeira smaker bra.
Smak til med litt brunt sukker,
ca 1–2 spiseskjeer.
La det hele få et oppkok. Kok videre
i to til fire minutter under omrøring.
Plommebåtene skal være faste og gi litt
tyggemotstand. Sausen skal tykne litt.
Fjern vaniljestang og kanel fra blandingen,
så ingen får den i halsen i mørket.
Vaniljestangen kan brukes på nytt.
Syng et par sanger mens blandingen kjøler
seg litt ned. Da forsterkes smaken og
appetitten øker. Denne lukten kan
ingen motstå.
Serveres i glass med en skje yoghurt
på toppen.
Denne desserten egner seg også veldig
godt å tilberede ute. Ta med en pose med
plommer på toppen av sekken. Blant vått
og tørt og krydder i en liten plastflaske.
Hell krydderlaken over plommene når du
har renset dem og lagt dem i kjelen.
Kok opp og nyt!

