Under åpen
himmel
Randi Skaug
er fjellklatrer, eventyrer,
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.

Utefrokost
Hele vinteren igjennom er mandag morgen
ukas høydepunkt. Da er det morgenbad og
utefrokost med jentene. Så kom det uventet
besøk av en mann.

V

I ER EN LITEN GJENG fra
Damenes skiklubb som møtes
klokka sju ved havkanten.
Badesjefen Helen, stiller med
fjøslykt i vintermørket. Den står og kaster
et romantisk lys over badetrappa der vi
kaster oss, smyger oss eller forsiktig stiger
ut i det vinterfriske havvannet. Det er like
mange måter å gjennomføre et kaldt bad
på som det finnes frydefulle kvinnehyl.
For den som starter uka med å stålsette
seg til et vinterbad i minus 18 graders luft
og pluss 2 graders vann, blir resten av uka
lett. Selve badet går fort unna, men det
gjenstår ennå mye å glede seg til før
jobbuka starter.

til oransje og gul. Noen morgener er
månelyse og blå. Kanskje flyter havet som
sølv under tåken, men ingen morgener er
kjedelige og grå. Foran oss ligger Oslo
fjorden og blinker. Et av naturens store
undre er at ingen dager er like.

blir selv enkel kost en kilde til stor glede.
Jeg vil nødig miste denne gode timen med
de gode smakene, de gode luktene og det
hyggelige fellesskapet. Uka blir rett og
slett ikke det samme uten morgenbadet
og morgenfrokosten i det fri.

Panoramafrokost

Salt hav, ingefær og matpakke

Norgesbesøk

Noen har kurv på armen, noen har sekk.
I den ligger det godsaker. Etter badet
benker vi oss med ryggen mot veggen og
øynene mot havet. De færreste i verden
har en slik panoramautsikt som frokost
stedet vårt, og ingen frokost smaker som
frokost med utsikt.
De mørkeste dagene i året byr sola kun
på en rød liten stripe over horisonten
i sør. Andre dager farges himmel og hav
i de forskjelligste kulører fra rosa og lilla
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Termoskoppene fylles. Det stiger damp
av dem. Ingefærte er blitt en slager.
Det dufter eksotisk. Mens huden får en
liten ekstra piff av det kalde vannet, får
smaksløkene det samme av ingefærrotens
pepperaktige, sterke og gode smak. Teen
lages av frisk ingefær, sitron og honning.
Best blir den om den har stått i termosen
siden kvelden før. Mandagsfrokosten med
jentene er en helt spesiell frokost for meg.
Matpakkene kommer fram, og i friluft

Livet er heller ikke det samme uten
venner. Plutselig dukket min newzealandske venn John opp på norges
besøk. Vi hadde aldri møtt hverandre
fysisk, men hatt kontakt via mail i ti år.
Han skulle være fra fredag til mandag.
Jeg kom til å være travelt opptatt med
jobb hele helga og gledet meg ekstra til
morgenbadet på mandag. Alt på tids
planen kræsjet. Her måtte det gjøres noen
valg.

– Bli med, sa jeg til John.
– Du får en hurtiginnføring i norsk
natur og tradisjon.
Jeg holdt foredrag på Lillehammer på
lørdag og på Finse på søndag. Det var
januar og snøføyke og store avstander
med både bil og tog involvert. Vi lå over
hos mamma på veien og fikk frokost med
hjemmebakt brød, multesyltetøy og
hjemmelaget sylte. Det sprakte i vedovnen
på kjøkkenet. John stortrivdes.
– Spis godt nå, mens du kan.
På mandag blir det utefrokost, sa jeg.
Han bor i Abu Dhabi og er vant til 40
varmegrader og sand mellom tærne.
– Ute?
Han så spørrende på meg.
– Ja, her i Norge er det helt vanlig å
begynne uka med frokost i havkanten,

hevdet jeg humørfylt.

En real mann blant badenymfer

John er en hardhaus. Han har fulgt
prinsippet «Sea to Summit» ved
bestigning av fjell. Det vil si at man går
fra havkanten til toppen av fjellet.
Det kan ende opp med å bli en lang tur.
Søndag kveld spurte jeg om han ville ha
tomater og kantareller i omeletten sin.
– Mer mat nå, spurte han overrasket.
– Nei, men i morgen tidlig. Jeg forbereder mandagsfrokosten søndag kveld,
forklarte jeg.
– Trenger du noen tykkere klær
forresten? Ta med et håndkle også.
Vi bader først, vet du.
Ansiktsuttrykket fortalte at det var
først nå han forsto at dette var alvorlig

ment. Men for en hardhaus er det vrient
å trekke seg. Kanskje det også fristet bitte
litt? Om han hoppet ut i det ville han bli
en real mann blant alle badenymfene.
Mandagsmorgenen kom, og John
hoppet til vanns, litt krumrygget
riktignok, men nedi til halsen og opp
igjen som en føniks. Etterpå, sittende tørr
og varm under pledd i fem flotte kvinners
midte, drakk han varm ingefærte, tygde
brød med omelett og betrodde oss at det
ikke hadde vært så kaldt som han fryktet.
– Frokostene her i landet, la han til, vil
jeg alltid huske. Både din mors frokost og
ikke minst denne frokosten ute.
Snart er det min tur til å besøke John
i Abu Dhabi, og da får jeg se hva han
virkelig mente. Jeg håper og tror at han
ikke pønsker på hevn.
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Det er like mange måter å
gjennomføre et kaldt bad på som
det finnes frydefulle kvinnehyl.

FROKOSTOMELETT

					

Til to porsjoner:

Utstyr:

4 egg
4 ss vann
salt og pepper
friske urter
2 tomater
8–10 tørkede kantareller eller
3 friske sjampinjonger
noen skiver brød
smør til steking

Primus, gass, stekespade,
turstekepanne og klype.
Servietter.
Legg alt i sekken, sett klokka
på tidlig vekking.

Denne omeletten kan stekes kvelden før, men blir aller best om du steker den ute
på primus etter morgenbadet. Oppskriften er basert på innendørs forberedelse
og utendørs tilberedelse.

Randi Skaug

Ta deg et friskt bad og se dagen bli
til mens du lager frokost.
Bad sammen med noen. Det finnes
stadig flere badeklubber.
Smelt smøret i pannen, ha i eggene
fra flasken. Strø garnityret på
toppen. (Du kan også legge noen
striper med skinkeost fra tube på
toppen.) Etter et par minutter
bretter du halve omeletten over
den andre halvparten. Etter nok
et par minutter er den ferdig.
Nyt frokosten og dagen!

1 fingerstor frisk ingefærrot
1 lime eller ½ sitron
2–3 ts honning
Skrell ingefærroten og skjær den
i skiver.
Legg skivene på termosen.
Press saften av en lime eller en
halv sitron oppi termosen.
Tilsett et par teskjeer honning.
Teen kan drikkes etter ca 15
minutter, men smaker enda bedre
om den får stå over natten.

Foto: CAMILLA STRØM HENRIKSEN

Knekk eggene og ha innholdet i en
flaske med bred tut, f.eks. Bamajuice
flaske. Tilsett vann, salt og litt pepper.
Hakk krydderurter, f.eks. gressløk,
basilikum eller persille og ha det
i flasken.
Skjær tomatene i båter.
Bløt de tørkede kantarellene i vann
og hakk dem så i biter, eller bruk friske
sjampinjonger i stedet. La soppen
renne av og stek den godt i smør.
Legg tomater og stekt sopp i hver
sin plastboks med tett lokk.
Brød i skiver legges i en plastpose.
Husk smør til steking.

Tillaging:

INGEFÆRTE
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