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HUSETS EGEN 
RABARBRASAFT: 
Siden denne grønn-
saken er både syrlig 
og søt, er den spen-
nende å bruke for 
kokkene. Grimstad er 
kjent for rabarbra, 
fordi Fuhr Rabarbravin 
ble produsert i byen  
i over 100 år.

Rekesmørbrød
Hesnes Kafé er kjent for 
rekesmørbrødet sitt:

 ● Reker, håndpillede, kort-
reiste – fra Reinhartsen 
i Kristiansand. 

 ● Salat vendt i honningdres-
sing fra Hesnes Kafé. Dres-
singen blir solgt i gårds- 
butikken.

 ● Sesongens råkost. Litt kål 
gir god smak blandet 
sammen med salat. Neper, 
knutekål, agurk, paprika og 
tomat er godt. 

 ● Urter – kjørvel, fennikel og 
persille passer i smak. 

 ● En skive godt, grovt brød.
 ● Hvitløksmajones i skål. 
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REISE

– Hesnes Gartneri har de beste 
og flotteste råvarene vi kan finne 
i hele Norge. De har fått vokse 
langsomt og holder en vanvittig 
kvalitet. Grønnsakene deres 
smaker best, og det har alt å si 
for maten vi lager, sier kunde 
Hans Petter Klemetsen, som er 
kokk og eier restauranten Smag 
& Behag i samme by.

– Jeg elsker Hesnes Gartneri, 
sier kjendiskokk og kokebokfor-
fatter Bent Stiansen, som driver 
restauranten Statholdergaarden 
i Rådhusgata i Oslo. – Et av de 
beste barndomsminnene jeg har 
sammen med mor er fra når vi 
i 70-årene dro til Hesnes Gart-

neri. Det gjorde vi hvert år mens 
vi ventet på at de egenprodu-
serte grønnsakene våre skulle bli 
klare. Eneste ulempe er at 
Hesnes ikke ligger i Oslo, da 
ville jeg kjøpt alle grønnsakene 

til Statholdergaarden der. 
En familie har funnet ly fra 

sørlandssolen ved et kafébord 
nær gårdsbutikken. De har 
handlet grønnsaker og nyter 
fersk bakst. Bestemor Ellen Dale 

(52) opplever hverdagslykke her:
– Jeg går og kikker på blom-

stene. Ser at det bugner av 
tomater og grønnsaker. Det gjør 
meg lykkelig. Jeg drar hit en 
gang i uken om sommeren og 

BERØMT: Det bugner av både 
reker og markens grøde på 
Hesnes' rekesmørbrød.

FORNØYDE 
GJESTER: 

Venninnene Ann Brit 
Duedahl (67) og Marit 

Engesland (67) fikk lyst på 
salat til lunsj. I 25 år har Marit 
kjøpt alt hun bruker av grønn-

saker i sommerhalvåret på 
Hesnes. Noen ganger har hun 
stått og ventet mens ansatte 
har hentet varene i jorden. 

Ann Brit har vært stam-
kunde i hele 30 år.

TIL STEDE OVER ALT:  
Daglig leder Katrine deltar  
i det meste, her er hun på  
vei inn i butikken.

KYLLINGSALAT: Basili-
kumsmarinert kyllingsalat 
er nytt på menyen i år. I 
marinaden er det benyttet 
både tradisjonell og thai 
basilikum, og sitron. 
Salaten og råkosten blir 
laget av blomkål, beter av 

ulike typer, knutekål, nykål, 
rødkål, tomat, paprika, agurk 

og sellerirot. Mange forskjellige 
urter blir blandet i.


