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STANGE: Onsdag møtte
Stange bondelag opp med 
egg i kommunestyret!

Lars Kristan Seierstad
post@stangeavisa.no

...men ta det med ro. Vi har ikke fått ita-
lienske tilstander i stangepolitikken. Egg-     
ene ble ikke kastet på politikerne, men tvert 
imot gitt som en gave fra bøndene for å 
minne om viktigheten av sunn, norsk mat-
produksjon.
Kampanje
‒ Møtet er en del av kampanjen «Ingen egg 
uten høner, ingen mat uten bønder» som 
Bondelaget har i hele Norge denne uka, sier 
Nils-Andreas Honningdal, leder i Stange 
Bondelag.
Vi treffer ham sammen med Louise Gjør 

i hønsehuset på Fredheim. De to er gløden-
de opptatt av betydningen norsk matpro-
duksjon har for landet vårt.

‒ Gjennom denne kampanjen ønsker vi å 
sette fokus på matproduksjon og matsikk-
erhet. For landet vårt er det viktig å både 
ha mat og at maten skal være trygg. Her 
stiller det norske landbruket i en særklasse 
i verden. I Europa er det for eksempel bare 
i Norge og Finland det er trygt å spise mat 
laget av rå egg, som eggedosis. Du skal ikke 
lenger enn til Danmark der dette ikke er 
mulig, på grunn av salmonella-smitte, sier 
Honningdal.
Dyrevelferd er også en viktig del av 

norsk landbruk.
‒ Dyrene skal ha det godt, og det har de i 

Norge. Kompromisser vi på dette, går det ut 
over matproduksjonen. Dyr som ikke trives, 
eller er syke, produserer mindre. Det blir 
det dårlig økonomi av. Dyrevelferd, med 
friske og fornøyde dyr, og god økonomi 
for bonden, henger derfor tett sammen, 
sier Honningdal.
I løpet av denne uken kommer de til å 

stå på stand i Stangebyen for å snakke med 
folk fl est om norsk landbruk, viktigheten av 
å være så selvforsynt som mulig med mat 
og god kvalitet. På standene kommer de 
til å dele ut gratis egg i 6-pakker, merket 
med «Ingen egg uten høner, ingen mat uten 
bønder».
Landets største industri
Tilsammen er det rundt 48.000 bønder 
i landet vårt. De produserer råvarer som  
brukes videre i industrien og som skaper 
arbeidsplasser.
‒ 45.000 mennesker i Norge er ansatt i 

matindustrien. Hver tiende bedrift i land-
et vårt er en landbruksbedrift. Tilsammen 
omsetter matindustrien for 160 milliarder 
kroner i året, forteller Louise Gjør.

Møtte kommunestyret med egg

Noen gode omelett-
oppskrifter til påske
Lyst til å prøve noen � ere vari-
anter enn kokt egg og speilegg 
i påsken? Her er noen gode 
omelett-oppskrifter, hentet fra 
priors hjemmesider.

Omelett
med
asparges

Vanskelighetsgrad: enkel
Tilberedningstid: ca. 10 min
Antall porsjoner: 4

Dette trenger du:
8 egg
2 fedd hvitløk
300 g asparges, renset
2 ss løk, fi nt hakket
1 ss smør
1 ts cayennepepper
2 ss parmesan
 
Stek løk, hvitløk og asparges blankt. 
Bland cayennepepper, egg og ost og hell 
det over. Skru ned varmen og ha på lokk 
eller sett pannen i ovnen til egget er stekt. 
Cirka 10 minutter på 200ºC.

FOTOS: Prior.

Spansk
bonde-
omelett
Vanskelighets-
grad: enkelt. Tilberedningstid: ca. 15 min
Antall porsjoner: 4 porsjoner

Dette trenger du:
8 egg
4 stk poteter i skiver
1 stk løk i fi ne biter
2 fedd hvitløk i biter
1 stk kvast rosmarin
2 ss grønne erter
100 g pepperoni i skiver
2 ss olje
 
Stek løk, hvitløk og potet i litt olje til po-
tetene er møre. Rør og hell i eggene, legg 
pepperoni, rosmarin og erter på toppen 
og skru ned varmen. Stekes under lokk 
eller i ovnen på 200ºC til egget er fast.

16 millioner egg fra Stange hvert år

KLAR FOR PÅSKEN: 
Eggprodusent Louise 
Gjør og Nils-Andreas 
Honningdal, leder i 
Stange Bondelag, er 
stolt over at bøndene i 
kommunen vår forsyn-
er Norge med rundt 16 
millioner egg i året.

DELER UT: Lørdag kan du støte på representanter 
fra Stange Bondelag på stand i Stangebyen. De 

ønsker å gi informasjon om det norske landbruk-
et, og dele ut egg, forteller Honningdal og Gjør.

PALL PÅ PALL: 
Hver uke leverer 
Louise Gjør fem 

paller med egg fra 
gården Fredheim.


