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Tredobler salget av ringerikspotet
■ Frukt- og grønt-

Stjal airbager
fra fem biler
■ I løpet av natten til i
går har tyver brutt seg
inn på Hamax Auto på
Eikli og stjålet airbager
fra fem biler som sto
parkert på verkstedets
parkering.

grossisten Bama
regner med å tredoble
salget av ringerikspotet denne høsten. I
går var det klart for
høytidelige kokeprøve
på Øren gård.

Tyveriet ble oppdaget av betjeningen ved 08-tiden i går
morges. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange airbager tyvene har fått med seg.
Politiet i Hønefoss setter tyveriet i sammenheng med et
lignende raid i Drammen
forleden, der flere airbager
ble stjålet fra parkerte biler.
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Våpentyveri fra bil
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Bøndene bak selskapet Ringerikspotet BA ser ut til å gå en
lys høst i møte, i alle fall målt
ut fra interessen de har klart å
skape rundt produktet sitt i
forbindelse med arbeidet med
å skaffe såkalt beskyttet opprinnelsesbetegnelse til produktet sitt. I går var både journalister, representanter fra
Matmerk, distributøren Bama, restaurantsjefer og andre
gjester til stede på den første
storstilte kokeprøven på Øren
gård.

Økt interesse

SATSER FRISKT: Anne Berte Lerberg, Hilde Bendz, Anne Øren, Anne Fekjær, Andreas Øren, Nils Erik Frøhaug, Ottar Riis Strøm, Petter Kopstad, John Fekjær og Ole Peter Thingelstad står bak Ringerikspotet BA. Nå håper den driftige gjengen på at arbeidet de har lagt ned ender med at ringerikspoteten får beskyttet opprinnelsesbetegnelse.

Produktsjef Espen Gultvedt
hos grossisten Bama skryter
av arbeidet Ringerikspotet BA
har lagt ned. I en situasjon
hvor det totale potetforbruket
er noe på vei ned, opplever
Bama stadig større interesse
for de tradisjonelle nisjeproduktene.
– Både mandelpotet og ringerikspotet er mer etterspurt

TV2-Wenche lager potetinnslag
■ Ringerikspoteten får
verdifull PR når TV2s
kjendiskokk Wenche
Andersen lager et
innslag om matsorten.
Andersen var blant gjestene
på kokeprøven på Øren gård i
går. Om ikke lenge kommer
hun tilbake til Ringerike, for å
lage et innslag om ringerikspoteten.

LAGER TV:
TV2s Wenche
Andersen skal
laget et innslag
om ringerikspoteten som
vil bli sendt i
høst.

– Alle på Østlandet hat et forhold til denne poteten, men
mange tror også at den ikke
produseres mer, sier hun.
Samtidig mener kokken at
interessen for de mer spesielle potetsortene nå er på vei
opp, og at hun derfor ønsker å
sette søkelyset på spesialiteten fra Ringerike i et innslag
som etter planen skal sendes i
TV2s frokostsending.
Dermed får også produsentene verdifull PR. Sendingen
har mellom 300.000 og
400.000 seere.

Flott kokeprøve
Ingenting var overlatt til til-

feldighetene i går da Ringerikspotet i år gjorde en litt mer
prominent vri på den tradisjonelle kokeprøven enn tidligere år. Kjøkkensjefer, byråkrater og media var invitert til
seansen. Ved siden av ringerikspoteter ble det servert
flotte småretter av kjøtt og
fisk, signert kokk Geir Magnus
Svea fra Tyrifjord Hotell i Vikersund og Helle Dulin Hetland fra spesialforretningen
Villfisken ved Sperillen. Til
maten ble det også servert
Ringerikserter fra Hole.
– Vi håper at dette skal bli en
årlig hendelse, sier verten Anne Øren.
Hun hadde håpet at flere
restauranter fra Oslo skulle
være representert.
– Men det viste seg at mange
nok syntes det var litt langt å
kjøre til Ringerike, sukker
hun.
Men lokale restauranter var
representert, av folk som var
spente på kvaliteten på årets
poteter.
Øren håper at en slik kokeprøve skal bidra til at de som
til daglig omgås ringerikspo-

teter skal få mer kunnskap både om historien og produksjonen av potetene.

Ny design
På grun
n av poteten
ennå trenger litt tid på å bli
bokstavelig talt moden for
markedet, vil det ennå ta inntil to uker før potetene er i butikken. I år kommer de for øvrig i helt nydesignede 2,5 kilospakninger, signert designbyrået Uniform.
– Utfordringen er at en pakning kan ikke skape en merkevare alene. Man må skape
litt blest om den, og slaget
står i butikken, fastslår designer Jan-Otto Jacobsen.
– Vi håper pakningen klarer
å signalisere at det er en gourmetpotet, sier han.

BAKT: Det er ikke størrelsen det kommer an på. Også ringerikspoteten kan serveres i bakt variant.
enn før, fastslår han.
Bama ble redningen for
Ringerikspotet BA i fjor. Man
hadde den gangen regnet med
å få en ettertraktet beskyttet
opprinnelsesbetegnelse, men
på grunn av byråkratiske utfordringer kom ikke merket,
og bøndene som hadde satset
på mer volum en noen gang
sto i fare for å brenne inne
med et stort lager.
Men Bamas og Norgesgruppens vilje til å satse på produktet har skapt økt etterspørsel.
– Vi regner med å tredoble av
salget av ringerikspotet i år, sier Gultvedt.
Ringerikspotet BA vil denne
høsten trolig selge mellom 80
og 100 tonn av sitt produkt.

Hele landet
Mens produktet kun ble distribuert i Norgesgruppens bu-

tikker på Østlandet i fjor, vil
den bli distribuert over store
deler av landet når 2,5 kilossekkene med ny design inntar
butikkene om fjorten dagers
tid.
Gulltvedt utelukker heller ikke at flere kjeder vil ta ringerikspotet inn i sortementet
denne høsten.
Bama kjøper i dag ringerikspotet også fra andre dyktige
produsenter utenfor Ringerike, men også Bama støtter arbeidet med å få beskyttet opprinnelsesbetegnelse til Ringerikspotet BA.
– Vi tror det vil være med på
å gi en merverdi, sier han.
– Avhenger Bamas fremtidige
satsing på ringerikspotet av
et slikt merke?
– Nei, vi kommer nok til å
satse på denne poteten selv
om man ikke skulle få et slikt
merke, sier han.

Ikke moden for
merkeordning
■ Ringerikspotet BAs søknad

om beskyttet opprinnelsesbetegnelse ligger fremdeles til
behandling hos Mattilsynet.
Tre år etter at landbruksminister Lars Sponheim innførte
ordningen er det i hele Norge
kun Ringerikserter som har
fått den strengeste og mest lukrative betegnelsen som tilsvarer reglene som fratar andre
enn produsenter i regionen

Champagne å lage champagne.
Søknaden til Ringerikspotet
fikk uventet mange negative
høringskommentarer, blant
annet fra produsenter utenfor
Ringerike.– Hvis vi ikke blir
godkjent er ikke Norge moden
for innføringen av slike betegnelser, sa leder i Ringerikspotet
BAs leder Anne Berte Lerberg
under kokeprøven i går.

Ei salongrifle er fjernet fra en bil som sto parkert på Jonsetangen ved Ringkollen i går. Bilen var brutt opp, opplyser politiet, som fikk inn melding om forholdet i går ettermiddag.

Bilinnbrudd på Vik
Et barnesete er borte fra en bil som har vært utsatt for innbrudd på parkeringsplassen ved handlesenteret på Vik. Skadeverket og det grove tyveriet skal være utført i løpet av sist
helg.

Trailer skled av veien
Ingen personer ble skadet da en trailer skled ut av veien i Åsbygda ved 02-tiden i går. En traktor ble tilkalt for å dra traileren opp på veien igjen.

Måtte roe festbråk
Ved 05-tiden i går fikk politiet melding fra naboer om festbråk fra en av kommunens sosialboliger i Hønefoss. Politiet
rykket ut og fikk roet festen.
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