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LYKKELIGE DAGER
Sige Amdal har drevet den økologiske kaféen Lykkelige dager i fire år, og synes mat er veldig gøy!

Av Åse Kari Gravråk

- Kaféen har vært veldig morsom å drive, men nå vil jeg fokusere kun 
på mat, forteller Sige Amdal. Mat er så gøy! Cateringvirksomheten 
har alltid vært en del av Lykkelige dager, det har gradvis blitt større 
og større, derfor vil jeg nå satse fullt og helt på cateringen. Lykkelige 
dager vil fortsette som før, men med andre enn meg som ansvarlig.

Hun har en variert bakgrunn. Hotellhøyskole i Haag, startet 
paabordet sammen med Atle Granbu, salatbar i Amsterdam 
og hundehage på Brøttum. For det er to ting denne dama alltid har 
vært opptatt av, det er god mat og dyr! Og på tampen av Amster-
damoppholdet studerte hun etologi - det biologiske studiet av dyras 
atferd - før hun forlot storbylivet og kjøpte en gammel nedslitt hus-
mannsplass på Brøttum. Her ble det en roligere tilværelse med fugle-
kvitter og hundehage i fem år.

- Det var gøy, men litt ensomt i lengden med hundehagen, sier Sige.  
Idéen om å  starte en kafé som kunne skille seg litt ut på Lilleham-
mer meldte seg. Med inspirasjon fra den organiske salatbaren SLA i 
Amsterdam og en genuin interesse for økologisk mat hadde hun kon-
septet klart. Da gikk det ikke lang tid før drømmekaféen til Sige ble 
etablert - midt på Sigrid Undsets plass. 

Økologisk
- Lykkelige dager er debiogodkjent, noe som er et kvalitetsstempel på 
at vi har 50-80% økologisk mat, forklarer Sige. - Men alt for få er ge-
nerelt opptatt av økologisk mat, sier hun og får et litt stramt uttrykk i 
ansiktet. - Tenk at to av tre ikke bryr seg om hvor maten kommer fra, 
om dyrene har hatt et godt liv før de blir mat, eller om grønnsakene 
er sprøyta med gift eller ikke! Er ikke det litt rart? Men vi klarer ikke 
å tilby alt 100% økologisk her, for Lillehammer er en liten by så det 
klarer vi ikke. 

Lillehammerjenta gløder av engasjement og begeistring når hun 
forteller om økologisk mat, lakseoppdrett, burhøns og dyrevelferd. - 
Tenk bare på oppdrettslaksen, den lever jo i bur, er det naturlig? 

Den får fullt av sår på kroppen! Jeg synes det er trist å tenke på at 
Norge som har vært en fantastisk nasjon med villaks nå er det øde-
lagt.

Men hvem er det som egentlig er opptatt av økologisk mat?
- Det er mest kvinner, men de har gjerne ulike grunner til at de velger 
økologisk. Godt voksne damer som vokste opp med usprøyta grønn-
saker og som husker hvordan gulrøttene smakte da de var barn, den 
gang grønnsakene var søte og saftige i smaken. Nå er de glad for 
at de kan få dette tilbake. Mens yngre damer velger økologisk pga. 
dyrevelferd. Det er derimot få menn som er opptatt av økologisk mat, 
men de som er det tenker gjerne på begge deler, altså både dyrevel-
ferd og sunnhetsprinsippet. 

Mens vi sitter og prater får jeg servert et stort glass med noe grønt oppi. 
Jeg har aldri sett og smakt noe lignende. - Grønt og skjønt er dette her, 
sier Sige og smiler bredt. Ah! Hun har så klart rett. Forfriskende, kaldt og 
smakfull drikke. Hun har smashet agurk, eple og ingefær i  juicepressa. 
Og smaken er akkurat som i gamle dager. Ekte.
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SIGES RØDBETBURGERE
4 store eller 5 mindre burgere

1 stor eller 2 små rødbeter, skrelt og revet
1/2 liten løk
2 fedd hvitløk
1/2 gulrot
2 dl glutenfri havregryn
1 dl Jyttemel (glutenfritt mel, bruk evt vanlig)
1 ts glutenfri soya- eller tamarinsaus
1/2 ts spisskummen
1/2 ts tørket koriander
Et lite dryss kajennepepper
Himalayasalt (rosa), bruk evt. vanlig
Pepper

SLIK GjØR DU:  
Kjør ¾ av rødbetene i foodprosessor sammen med løken og hvitløken til du får en jevn masse. 
Ha det over i en bolle og bland inn resten av ingrediensene. Smak til med salt og pepper. 

Sett bollen i kjøleskapet i 30-60 minutter. Form burgere i valgfri størrelse og stek dem i olje 
på begge sider til de blir gylne. Hvis du griller dem bør du først pensle dem med litt olje.

GRØNT OG SKjØNT
3/4 agurk
1 1/2 eple
Evt. 50 g ingefær

SLIK GjØR DU:  
Kjøres i juicepresse og drikkes kald

SIGES QUINOASALAT
Rå rødbeter kuttes i terninger
Søtpoteter kuttes i terninger og krydres med 
five spicekrydder (kanel, malt nellik, anis, fen-
nikel og szechuankrydder, evt. vanlig pepper            
og bakes i ovnen på bakepapir
8 never frisk salatblanding
12 ss kokt quinoa
Tomater og fetaost på toppen

SIGES VINAIGRETTE
50/50 god olje og hvitvinsedikk 
(5 dl av hver - da har du en god stund)
Ca. 4 fedd raspet hvitløk
1/2 - 1 ts Dijonsennep
Agavesirup, evt. fibersirup
Maldon- eller Himalayasalt

SIGES ISTE MANGO
Serveres kald med isbiter
Mango te (poser)
Søtning: Sukker eller fibersirup
Friskpresset sitron


