
NYHETER MANDAG 11. JUNI 20126

VetleJørgensen (5)
påGressvik har fått
smakenpå fisk etter at
han fikk servert både
fiskeburgere og andre
sjøretter.
Av Helge Ness
helge.ness@f-b.no –m: 91797733

– Favorittfisken bruker å være
torsk, slo femåringen fast.

– Men dette var også godt,
bedre enn godterier, la han til
etter at han hadde fortært en
fiskeburger bestående av laks.

Foranledningen til fiskemål-
tidet hjemme hos familien Jør-
gensen på Gressvik var at fa-
milien hadde fått besøk av
Norges sjømatråd som ville
vise familien hvordan enkle og
raske sjøretter kunne tilbere-
des. Familien på fem hadde
blitt trukket ut av i alt 130 fa-
milier på landsbasis som øn-
sket råd og veiledning angå-
ende sjømat.

God begrunnelse
– Vi falt for begrunnelsen til fa-
milien Jørgensen da vi gikk
igjennom bunken av husstan-
der som ville lære mer om sjø-
mat. De ønsket at barna skulle
spise sunn og god mat og de
ville ha tips til nye, smakfulle
fiskeoppskrifter for å få varia-
sjon i kostholdet, forklarer Ca-
roline Grahm Didriksen, infor-
masjonsrådgiver i Norges sjø-
matråd.

Med seg til Gressvik torsdag
ettermiddag hadde hun kokk
og ernæringsekspert, Reidun
Høines som hadde med seg
kilovis med ferske råvarer, og
ikke minst flust med oppskrif-
ter.

– Hensikten er å komme
hjem til familier for å vise hvor-
dan de kan lage raske og gode
sjømatmåltider. Fisk og annen
sjømat er enklere å lage til mid-
dag enn de fleste tror, uttryk-
ker Høines overfor Fredriks-
stad Blad.

– Det er også viktig at barn
får sunne og riktige vaner aller-
ede fra de er små. Videre bør
barna få være med på tilbered-
ningen. Det fører som regel til
at de vil smake på det de har
laget, fortsetter kokken.

Vil ha mer fisk
Hele familien var med i forbe-
redelsene torsdag, og det ga ty-
deligvis resultater. Samtlige
ga uttrykk for at de forskjellige
fiskerettene var gode, til og
med minstejenta på ett år
smilte bredt etter å ha smakt
forsiktig på det hun hadde
blitt servert.

– Allerede nå kan jeg fastslå
at det blir mer fisk til midda-
gen heretter. Det var både

interessant å se og være med å
lage rettene. Og det tok ikke
lang tid, konstaterte ekteparet
Anne-Barbro (31) og Tommy
Jørgensen (33).

– Det er stor forskjell på fersk
og frossen fisk. Hittil har det
gått mest på frossent, opplyste
de videre.

En undersøkelse som har
blitt foretatt viser at over 60
prosent av nordmenn ønsker
mer variasjon på middagsbor-

det i hverdagen. I samme
undersøkelse kom det frem at
93 prosent av folk i Nord-Norge
spiser fisk til middag minst én
gang i uken.

– Vi ønsker at resten av be-
folkningen lar seg inspirere til å
ta etter våre fiskevenner i nord.
Spis fisk til middag to til tre
ganger i uken og bruk også fisk
som pålegg. Dette tilfører
kroppen energi og sunnhet,
oppfordrer Reidun Høines.

– Det smaker bedr

ReidunHøines, kokk og ernæringsekspert

«Fisk ogannen sjømat er enklereå lage
tilmiddagennde fleste tror.»
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KJEMPEGODT.Dommenhar falt.Vetle synesnoenav fiskerettenevar
bedreenngodterier.OgsåmammaAnne-BarbroJørgensen var fornøyd.

LYDHØR FORSAMLING.ReidunHøines (nærmest),Maria,Vetle,Anne-
BarbroJørgensen,Hanna,ToneJørgensenogCarolineGrahmDidriksen.

18 søknader var sendt
inn.Femble blant de
heldige.Heldigst var
LarsOleKlavestad.

Av Terje Antonsen
terje.antonsen@f-b.no - m: 90187898

– Vi skulle gjerne hatt mer
penger til fordeling. For
det var mange gode søkna-
der blant de 18. Men vi me-
ner vi har plukket ut fem
gode, og riktige, motta-
gere, sier Nils E. Øy, leder i
Stiftelsen Fredriksstad
Blad.

Med seg i styret har han
Carsten Durban, Birthe
Marie Løveid, og de to FB-
ansatte, Erling Omvik og
Øivind Lågbu.

Kriteriene for at et pro-
sjekt skal kunne få midler
er at det er nyskapende,
representerer en varig ver-
di, og styrker byens iden-
titet.

Mest drypper på Lars
Ole Klavestad. Han får et
bidrag på 30.000 kroner til
en bok om Fredrikstads
arkitektur- og bygnings-
historie.

Hans-Petter Thøgersens
Kulturværste får 25.000 til
«Han Gunnar», og det
samme får Foreningen
Munchs Mødre til monu-
mentet med samme navn.

De siste 20.000 kroner
fordeles likt mellom Hva-
ler kulturvernforening og
Faglitterært Forlag.

– Med tanke på neste ut-
deling vil jeg minne om at
et budsjett bør medfølge
søknadene, slik at vi ser at
prosjektene er realistiske å
gjennomføre, avslutter
Nils E. Øy.

Fordelte
100.000
kroner

TOKKAKA. LarsOleKlavestad
fikk 30.000kroner,ogbleder-
medden som fikkmest fra
Stiftelsen FB.
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