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Møen. 
Renate ser på skrubben og får med eitt veldig store au-

ger.
– Oj, de har jo ikkje kverna kokos og havregryn til pul-

ver, sjølv om det står i oppskrifta, påpeikar  ho. 
– Eg mosa no iallfall kanelstonga, ler Mayen Møen.
Skrubben som hadde passa mykje betre som fotskrubb,

blir gnidd godt inn i andleta sine såre porer.
– Åh, dette var herleg. Ein deltakar står og stønnar av

velbehag, mens ei anna kvinne står febrilsk og tørkar
den rennande slipekremen med roser, honning og man-
del utor håret. 

TID FOR Å SVEITTA UT AVFALLSSTOFF. Det er heilt mu-
sestille i huset. Renate Lunde ser seg rundt, nyt synet av
alle kvinnene som sit med hovudet under kvart sitt ba-
dehandkle og trekkjer inn damp frå kvar sine skåler med
kokande vatn blanda med ingefær og svartpepar. Det
riv godt i nase og svelg. 

Med opne porer og rennande maskara er dei vakre kvin-
nene i full gang med å dekka til andleta med heimelaga
masker som minner meir om dessertar eller søle frå ein
dam. 

– Denne var god, smattar ei kvinne. Tunga hennar er
komen langt utor munnen  på jakt etter maska som inne-
held mellom anna kakao, honning og piska kremfløyte. 

Som alle veit (i alle fall dei fleste kvinner), så skal ei and-
letsmaske sitja på så lengje at ein blir godt stiv i andle-
tet. Då passar det særs godt å setja seg i ein god lenestol
eller ein god sofa og slappa av med kalde føter i ein bal-
je med kokande vatn rett frå vedomnen, blanda med kryd-
der som nellikspiker, kanelstong og kardemommefrø. Og
nokre appelsinskiver ein lett kan mosa med tærne. 

– Vil du ha litt papaya? Renate Lunde rekkjer fram eit
fat med frukt som er skore opp i små bitar.

Åh! Kunne livet bli herlegare! 
Eg tek imot med stor takk og  lenar meg tilbake, lukkar

augo og verkeleg nyt tid og stad med nevane godt inn-

pakka i plastfolie
med oljer og urter.
Eg håpar kvelden aldri
tek slutt, det gjør han jo,
men ikkje heilt enno. For fø-
tene har ikkje fått nok pleie,
no skal den harde huda bort. Og
kva passar vel betre til fotskrubb enn
kaffigrut! Med ei blanding av rismjøl, fin-
malt kaffi, kakao og sjølvsagt honning, sit alle
saman og gnir sine varme, gode (og reine)  føter med
ein graut som luktar sterk kaffi. 

«THE END». Med kaffigrut mellom tærne, havregryn i bh’-
en og glinsande kinn etter ein god dose jojobaolje, er det
berre å ta fatt på turen heim. Og sjølvsagt håpa på god ef-
fekt av «Kleopatra- kulene». 
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l å eta opp. Ei med mellom anna banan og avokado som skal 
ld i hovudsak honning, avokado, kakao og piska kremfløyte. 

NÆRINGSRIKE HUSMØDRER: F. v. Bodil Lid, Unni Villmones og Målfrid Grønhhaug i full gang med
smørja heimesnekra andletsmaske. 
SIRKULASJONS-STIMULI: Etter andletskrubb er det tid for å dampa ut litt avfallstoff så huda blir rein
og klar for andletmaske. Frå venstre Randi Engelsen Eide, Unni Villmones og Heidi Ukvitne.
BUSY BEE: – Det var ein fantastisk livleg gjeng. Å sjå så mange kvinner kosa seg så mykje, er heilt 
fantastisk. Eg er kjempenøgd, seier Renate Lunde. 
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