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••LUR-ingprosjektet

Ble en stor suksess
Onsdag forrige uke inviterte elever fra første
klasse musikk, dans og
drama ved IVGS til en
kveld fylt med ting, tang
og tare. Teamet var lite
utnyttede ressurser
(LUR) i fjæra.

Tidlig i høst fikk Inderøy videregående skole midler fra Den
naturlige skolesekken til prosjektet «LUR-inger i fjæra». I løpet av prosjektperioden har
elevene undersøkt hvilke LURarter man kan finne i fjæra, og
hvordan disse kan utnyttes til
en bærekraftig matproduksjon.

Mye forarbeid

Prosjektet startet med en tur til
Jonholmen i november for å få
en smakebit på hva fjæra har å
by på. Elevene sanket og tilberedte blant annet stekt tang,
tanglopper og kokte strandsnegler. For mange var det første
gang de hadde smakt noe lignende, men elevene fikk en
positiv opplevelse i møte med
de nye smakene.
Deretter jobbet elevene med
forberedelser til foredragskvelden som kunne by på både
foredrag og smaksprøver.

Foredragskveld

Onsdag 5. februar inviterte
nærmere 50 elever til foredragskveld om LUR-inger i fjæra på AKSET. Elevene hadde
selv ansvaret for gjennomføringen av kvelden. Programmet
besto blant annet av musikkinnslag og foredrag holdt
av elever og fiskerikandidat
Sissel Svenning. Svenning har
bred kunnskap om dette feltet,
og kom med tips og råd for
hvordan man kan tilberede og
bruke tang og tare i matretter.
Hun avsluttet med en oppfordring til alle om å prøve med en
gang de kom hjem.
Elevene intervjuet også deres
egne gründere som kom opp
med ideen om å lage en app.
Gründer-elevene fortalte velvillig om appen. Den gikk nemlig
ut på at man kunne se hvor det
fantes arter i nærmiljøet og
hvordan man kan tilberede
dem.
Foredragskvelden endte med
smaksprøver, sanket og lagd av
elevene selv, i samarbeid med
Tor-Arild Holthe og kokk Henning Nørholm. Gjestene fikk
smake på alt fra strandsnegler i
hvitvinssaus til smørmarinerte
kråkeboller. De fleste av gjestene
fikk øynene åpne for noe de ikke
visste så mye om fra før, og noen
gikk til og med hjem med tanken
om å prøve det ut selv. Kvelden
endte med suksess, og elevene
og lærerne kunne puste lettet ut.
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NYTT OG SPENNENDE: Her presenterer to av kokkene det gjestene får servert. (Foto: privat)

SELVFORSYNT: På IVGS er det ikke vanskelig å få tak i underholdning. Elever fra danselinja framførte en egenkoreografert dans
med sang fra undervannsfilmen Ariel. (Foto: privat)

INNOVATIVE: Her forteller gründer-elevene ivrig om den appen de
har utviklet. (Foto: privat)

FRA FJÆRA: Aksel serverer strandsnegler i hvitvinssaus. (Foto:
privat)

