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– Eg trur dei ' este likar 
tanken på heimelaga mat, 
men at mange synest av 
vegen dit kan verka lang 
og uoppnåeleg. Det er her 
eg kjem inn i biletet, smiler 
Elin Enes frå Uskedalen. 

Elin Enes (37) er glad i å laga 
mat. Ho er utdanna både kon-
ditor og næringsmiddeltek-
nikar, og kan ikkje tenka seg 
nokon kjekkare jobb enn å få 
trylla fram herlege kaker og 
matrettar. Derfor er det ikkje 
mindre enn på sin plass at ho 
no får si eiga verksemd slik 
at ho kan driva med dette på 
heiltid. 

– Eg har vald å kalla verk-
semda «Elins matgleder», for 
eg ønskjer å få dela litt av den 
gleda eg kjenner når eg lagar 
mat. Eg har alltid syntest at 
matlaging er veldig kjekt, og 
har bilete av meg sjølv frå eg 
er fire-fem år gamal og baker 
marsipankake, smiler Enes. 

Lokale råvarer 
Elins matgleder skal ha base 
i eit planlagd næringsbygg 

heima på garden. Denne veka 
starta gravearbeidet på tomta, 
og ho satsar på at bygget er 
ferdig slik at ho får opna til 
hausten. I fyrste etasje på byg-
get kjem det kombinert stor-
kjøkken og bakeri, samt eit lite 
butikkutsal. Herifrå skal Enes 
laga mange spanande matret-
tar, samt kaker, kjeks og sylte-
tøy, for sal. 

– Eg kjem i utgangspunktet 
til å satsa på å laga mat på be-
stilling, for eg har erfart at det 
ikkje er liv laga for kafédrift i 
Uskedalen. Men eg vil ha eit 
lite butikkutsal der òg, der eg 
sel litt kjeks og syltetøy og sli-
ke ting. Denne vil ikkje få faste 
opningstider, men er open når 
eg er i bygget. Eg aukar gjerne 
på litt i høgsesongen, fortel 
Enes. 

Innhaldsrike kaldbord, 
spansk tapas og heimelaga 
norsk tradisjonsmat; variasjo-
nen i maten Enes har tenkt å 
by på, er stor. 

– Og målet er å bruka mest 
mogleg lokale råvarer. Me har 
jo eit rikt utval av kortreist mat 
i kommunen, som til dømes 
Sunde-pølsa og Hjønnevåg. 
Me har fruktprodusentar, og 

heime på garden tenkjer eg å 
dyrka litt bær til syltetøy. Me 
treng ikkje reisa langt for å 
finna gode ingrediensar, smi-
ler ho. 

Best frå botn av
Enes sine matlagingsevnar er 
ikkje ukjent for kvinnherin-
gane frå før heller. 

– For fem års tid sidan dreiv 
eg konditori i Gamleskulen i 
bygda. Etter at eg la ned, er det 
fleire som har sagt til meg at 
eg burde byrja med mat igjen. 
Eg har innimellom nokre opp-
drag til forskjellege selskap og 
tilstellingar rundt om, men si-
dan det ikkje er lov å laga mat 
frå eige heimekjøkken, må eg 
då nytta dei kjøkkena der eg 
er leigd inn. No når eg får mitt 
eige storkjøkken, kan eg tilby 
catering heimafrå, fortel Enes. 

Men ho planlegg òg at fleire 
enn berre selskapsdeltaka-
rar skal få gleda av heimelaga 
mat. 

– Eg vil til dømes skriva på 
Facebook-sida til Elins mat-
gleder at «i morgon lagar eg 
heimelaga fiskegrateng, gje 
meg ein lyd om du vil bestil-
la». Så kan folk stoppa på veg 

til eller frå jobb for å henta 
med seg middag laga frå botn 
av, fortel Enes. 

– Det går ikkje mykje i Toro-
supper heime hos deg, skjøn-
ner me?

– Eg føretrekk å laga mat frå 
botn av, fordi eg synest det er 
kjekt og fordi eg synest det 
smaker mykje betre. No skal 
eg ikkje lyga på meg at eg al-
dri tyr til ein ferdigpizza når 
me har veldig dårleg tid, men 
heimelaga mat er regelen hos 
oss. Eg trur i grunnen folk flest 
kunne tenkja seg fleire heime-
laga middagar, men at mange 
trur dei ikkje er i stand til å få 
dette til. Det er her eg kjem 
inn i biletet, for eg kan då laga 
maten for dei, smiler Enes. 

Smaksprøvar 
Med tre barn i skulealder, og 
ein mann som har starta ei-
get firma og derfor har gan-
ske lange arbeidsdagar, synest 
Enes det er heilt topp å få job-
ba heime frå garden. 

– Levering og henting i skule 
og barnehage faller som regel 
på meg, så då er det veldig 
praktisk å kunne jobba rett 
ved heimen. Før, då eg dreiv 

konditori med kafé, måtte eg 
jo vera på plass på jobben an-
ten eg hadde kundar eller ik-
kje. No kan eg driva meir flek-
sibelt, seier Enes. 

– Du er ikkje redd for at Elins 
matgleder skal få for mange 
oppdrag?

– Mannen min har nok uroa 
seg litt for det, ja, og det er vel 
kanskje ikkje ein heilt grunn-
laus uro heller. Eg er nemleg 
ikkje glad i å seia nei til folk, og 
eg har jo gjerne lyst på mange 
oppdrag. Men eg får berre vera 
flink til å prioritera familietid 
oppi det heile, og til å ikkje ta 
på meg meir enn det eg faktisk 
har tid til, seier Enes. 

Ho legg til at ho ser veldig 
fram til å opna til hausten, 
og satsar då på å kunne by på 
ein rekkje smaksprøvar på det 
kvinnheringane har i vente. 

– Ambisjonen min er at folk 
skal forbinda Elins matgleder 
med god kvalitetsmat, som 
dei skal få lyst på om og om 
igjen, sluttar Enes. 

Ser fram til å dela 

heimelaga matglede

Elisabeth Berg Hass
el isabeth@grenda.no

Mang ein kvinnhering 
har hatt Elin Enes sine 
heimelaga kjeks i hus i 
julehøgtida. 
– Eg har mellom anna 
seld kjeks på Jul i 
Rosendal, og eg har 
laga litt for idrettslag 
og slike ting. Tanken 
er at om byggeproses-
sen dreg litt ut, som 
må den i alle fall vera 
ferdig til julekjekssalet 
byrjar, smiler Enes.

Her på tomta i bakgrunnen kjem det nye bygget. – Eg har alltid vore svært glad i å laga mat, fortel Elin Enes, som ser fram til å opna sitt eiget utsal 
på garden heima i Uskedalen.


