
NATURENS

NATURENS MATSKATTER



Fram-Sønju gård og 
Bryggerhuset Fram-
Sønju
Gården ligger i Bingen i Øvre Eiker kommune 
hvor vi også eier og bor på nabogården 
Fogderud. Til sammen er disse to gårdene på 
ca 200 da dyrket mark og ca 500 dekar skog. 

På Fram-Sønju er det et gammelt bryggerhus 
«Drengstuebygning» fra 1847 med en vedfyrt 
bakerovn som det er plass til 40 brød. 

I hovedhuset er det selskapslokale som det er 
plass til 40 personer til selskaper og møter. I 
hovedhuset er det også produksjonslokaler 
for mat til servering på gården, catering og 
produksjon av syltetøy, geleer og sirup. 

Jeg har i en årrekke arrangert matskoler for 
barn og ungdom med fokus på «mat fra bunn 
av», og høsten 2020 ble det holdt 2 kurs med 
tittelen: Naturens matskatter hvor de var ute 
i skog og mark, fisket, sanket bær og sopp. 

Deretter produserte de syltetøy og andre 
matskatter på råvarene de selv hadde høstet.



MIN BAKGRUNN 

Jeg har Skogfinsk blod  som Porkka, 
Valkoinen, Hemalainen i årene, og røtter 
til  Abborhøgden som en av mine 
forfedre ryddet, Mosevandet, Øieren, 
Løvhøyden, Ronketorpet med fler på 
Brandval Finnskog og aner til Grue 
Finnskog. 

Sankegenet ligger nok i blodet for 
utnyttelse av utmarksressurser har vært 
en nødvendighet helt fra barnsben av, og 
har også gitt en god biinntekt ved siden 
av annen produksjon vi har bedrevet 
som gras, sau, gris og melkeproduksjon. 

 Dyreholdet er så å si avviklet, og nå er 
det biproduksjonen som er blitt 
hovedproduksjonen på gården.



Bær, frukt og ville 
vekster
Bryggerhuset Fram-Sønju startet opp 
med produksjon av bakerovnsbakst, 
kransekakeproduksjon og 
produksjon av syltetøy, geleer og 
siruper i 2003. 
Jeg benytter skogsbær som: Multe, 
villbringebær, blåbær, tyttebær, 
nyper og rognebær. Granskudd, 
bjørkesaft og løvetannblomst. 

Kantarell tørkes på ettervarmen i 
bakerovnen. 

Ugjødslet og usprøytet bær og frukt 
som rips, solbær, epler, rabarbra. 

Gresskar ugjødslet og usprøytet fra 
egen hage til gresskarmarmelade.



DET FORHATTE 
UGRESS ER 
ETTERTRAKTET
Gården har ikke brukt sprøytemidler på 
over 30 år, og hver forsommer 
blomstrer ca 20 dekar med løvetann. 

Da er det hektiske tider med å høste 
blomsten til produksjon av sirup som er 
smakfull på is, vaffel og i te. 

Det de aller fleste ser på som en pest og 
plage ser jeg inntekter i.



GRANSKUDD

Når granskuddene er passe store 
høstes de og det produseres 
granskuddsirup og granskuddgele. 

Granskuddgele er smakfull til 
viltmat. 

Husk om du skal høste i andres skog 
så innhent tillatelse til å plukke.



BJØRKESAFT

Tappes på våren, og kan fryses. 

Bruker bjørkesaft til å produsere 
sirup. 

Smaker godt i te, og eldre 
mennesker bruker det også på 
brødmaten.



ROGNEBÆR 
«Høyt henger de og sure er 

dem» 

Rognebær er fantastisk til gele. 

Jeg plukker de på høsten før de er 
overmodne, og de må alltid en tur 
ned i fryseren før produksjon til 
gele. 

Jeg tilsetter litt cognac i geleen, og 
den er supergod til viltmat og 
spekemat.



Syltetøyproduksjon  
Alt av bær og frukt jeg bruker i produksjonen 
blir høstet og nedfrosset. 

Jeg produserer etter hver som varene selges. 
For å unngå mugg blir det varme syltetøyet 
tappet på varme steriliserte glass, korket 
med en gang og glass settes med bunn i været 
til det er avkjølt. Da blir det et vakum i bunn 
på glasset som gjør at det er hermetisert. 
All produksjon er godkjent av mattilsynet. 

Det var ingen problemer med å få 
godkjenning for produksjon og salg. 

Kravet er merking i henhold til 
merkeforskriftene med volum, innhold/
ingredienser, holbarhetsdato og 
produksjonsbedrift.



TROLLKREM OG 
HULDREKREM

TROLLKREM er en kjent rett produsert på 
tyttebær. 

HULDREKREM er et produkt som jeg har 
startet  produksjon av på blåbær. 

Den er nydelig som dessert, og holdbar i 
2 – 3 dager på kjøle. 

Er salgsvare på Reko.



SALGSKANALER
Jeg deltar på matmarkeder, matmesser, 
julemesser og REKO Drammen, Modum, 
Eiker og Kongsberg. 

Pandemien satte en stopper for det 
aller meste i 2020, men REKO-salget 
høsten 2020 tok helt av. Aldri har jeg 
hatt en så stor etterspørsel som denne 
høsten, og syltetøy og 
geleproduksjonen ble tredoblet. 

Et nytt marked ble det også i form av 
firmagaver til ansatte som 
gavepakninger med villbringebær og 
multesyltøy til jul.



TAKK FOR MEG
Facebookside: 

Bryggerhuset Fram-Sønju, Fram-Sønju 
gård og godkjent 4H gård 

Oddveig Pedersen Moen 

Haareveien 158 

3330 Skotselv 

Tlf. 32759853 

Mobil: 93012697 

e.post: oddveig.p.moen@gmail.com


