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Med denne filosofi forlot også i år VG2 elevene i Restaurant og 
matfag ved Mesna videregående skole undervisningen fire dager i 
uka, til fordel for den virkelighet de finner ute i arbeidslivet. Med 
godt forarbeid og arbeidsboka i sekken, var elevene klare for en 11 
ukers utplassering i 20 bedrifter i distriktet. Elevene får ikke fullrost 
ordningen og bekrefter at dette er en genial måte å få et innblikk i 
arbeidslivet.

Arbeidsattest og blomster
Etter endte praksisuker ble det den 14. mars ar-
rangert en flott markering av et godt samarbeid 
mellom skolen og bedriftene. Arrangementet var 
ved Thon Hotell Skeikampen i Gausdal. 150 stolte 
elever, foreldre, ansvarlige fra bedriftene og faglæ-
rere var samlet i konferansesalen. Det ble høytidlig 
utdeling av arbeids attest fra bedriftene, blomster 
fra skolen og godord med lovnad om læreplass 
etter endt skoleår for flere av elevene. Elevene  
formlig vokste da de entret scenen. 
 – Det skjer mye med elevene de ukene de er 
ute i en bedrift. Samtlige elever får føle hvordan 
det er å jobbe i denne bransjen. Dette er kunn-
skap vi ikke greier å formidle i skolen, og vi vil nok 
en gang få takke bedriftene for at vi får denne 
muligheten. Sammen gjør vi et løft for ”morgendagens fagarbei-
dere” og for rekrutteringen til vår bransje, sa Odd Roger Rogn-
haugen, som er avdelingsleder for Restaurant og matfag ved Mesna 
videregående skole.

Buffet med spleiselag 
Kvelden ble avsluttet med en flott buffet. Bedriftene hadde stilt seg 
positivt til å bidra med kaldtanretninger, et fantastisk bord, ”mye tå 
hurru slaget” som det blir sagt på dialekt på disse kanter. Anret-
ningene var elevenes arbeid. Flott anrettet, smakfull mat, markert 
med elevens navn, bedrift og rettens navn, gjorde måltidet til en 
opplevelse. Det var tydelig at bedriftene hadde tatt av sitt beste i 
spiskammeret. 
 Spekteret av bedrifter er hoteller, sykehjem, militærleir, bakerier, 
konditorier, sykehus, studentkantine, fisk- og kjøttforedlingsbedrif-
ter.
 Under arrangementet ble det også høytidlig overrakt svenne-
brev i baker og konditorfaget. Det ble også markering av elever fra 
skolen (nå 1. års læringer) som deltok i NM for læringer i Stavanger 
i år. Det ble en velfortjent 3. plass. 
 Etter endt praksisperiode vil elevene uten tvil stå godt rustet 
for en kommende læretid i bedrift. Utvilsomt positivt vil det også 
være for disse elevene å kunne vise til en god arbeidsattest, noe 
som kan komme godt med i kampen om en god læreplass. 

God erfaring med

”Fortell meg, og jeg vil glemme. 
Vis meg, og jeg vil huske. 
Involver meg, og jeg vil lære”

praksis i bedrift

Under arangementet 
ble det høytidlig 

overrakt svennebrev 
til Kim Alexsander 
Larsen Rødbergs-
hagen i baker og 

konditorfaget,  
her ved representant  

fra Oppland  
fylkeskommune,  

Arnfinn Breiland.

Det ble en høytidlig markering og utdeling av arbeidsattest fra bedriftene, blomster 
fra skolen og mye ros til elevene. 

Stian Gregersen og Eyvind Granbu Christiansen, VG2 elever i fjor og 

nå 1. års læringer, deltok under NM for læringer i Stavanger i år,  

og tok en flott 3. plass. 
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Den urbane kaffekultusen har lært oss mye om hvordan god kaffe 
kan tilberedes, men langt mindre vet vi nok om kaffens opprinnel-
se og ”tilblivelse”. Hvor kommer kaffen fra? Hvordan ser egentlig 
en kaffebønne ut når den henger på busken - altså før den havner i 
posene på Kaffebrenneriet? 
 Vi ville finne ut mer om dette, og la ut i verden for å spore 
kaffen tilbake til dens opprinnelse, og til bønna og bonden som 
dyrker den. Resultatet ble en reise gjennom gamle kaffetradisjoner 
i Etiopia og økologisk kaffedyrking og utradisjonell kaffedrikking i 
Tanzania.
  
Etiopia: Kaffens vugge
På flyplassen i Addis Abeba, verdens nest høytliggende hovedstad 
2400 m.o.h., blir vi møtt av Habte, en ung student og ”venn av en 
venn av en venn…”. Han er kjent med vårt kaffeoppdrag og er 
ivrig etter å fortelle. Allerede i drosjen serveres vi myter og fakta:
  – Verdens første kaffekopp ble brygget og drukket her i Etiopia, 
i Kaffaregionen – og derav navnet kaffe, for mer enn 1500 år siden! 
Og enda 1000 år skulle gå før kaffen fant veien til Europa, konsta-
terer han stolt. I følge myten var det en ung gjeter som oppdaget 
kaffens hemmeligheter. Han hadde lagt merke til at geitene kviknet 
til etter å ha tygd noen røde bær. Men da gjeteren delte oppdagel-
sen med prestene i landsbyen, reagerte de med skepsis, og kastet 
bærene i ovnen… 
 – Dermed var det gjort, gliser Habte, lukten som da spredte seg 
i Guds hus var ikke til å motstå, selv ikke for de noble prestene!
Mens Habte forteller betrakter vi hovedstaden. Det er fattigdom-
men vi ser først, tiggerne og barna, men ganske straks fanger 
blikket kontrastene mellom det tradisjonelle og moderne; folk i 
nasjonale klesdrakter, bygninger i glass og stål, en gjeter med sine 

Vi lo godt av Rema 1000 reklamen om han som ville ha bare en kaffe. Vi vet det så godt: kaffe er ikke 
bare kaffe. Kaffe er kult. Kaffe er trendy. Stadig oftere må vi dessuten ta stilling til om 
kaffen vi kjøper skal være rettferdig og økologisk.

geiter, og velkledde forretningsmenn snakkende i mobiltelefoner. 
Alt i én salig blanding.
 – Og siden den gang, fortsetter Habte, mens vi forsøker å 
fordøye inntrykkene, har Etiopia vært et kaffeproduserende, og i 
høyeste grad også et kaffekonsumerende land. Her drikker vi kaffe 
på hvert et gatehjørne; på en av byens mange hundre kafeer eller 
i butikker og på markeder hvor vi gjerne nyter en kaffe mens vi 
pruter og handler. 

Kaffeseremoni
Forventningene er høye og stemningen høytidelig da vi kort tid 
senere sitter med nesen over hver vår nybryggede og velduftende 
”habesha bunna”. Idet den magiske drikken endelig fyller munn-
hulen kan vi kjenne hver celle i kroppen juble av ekstase. Dette 
er ikke bare godt, dette smaker faktisk akkurat slik vi vil at kaffe i 
kaffens hjemland skal smake! Helt utmerket!
 Kaffe er viktig for etiopierne, så viktig at kaffedrikking er en egen 
seremoni. Den kan vare fra 30 minutter opptil tre timer, og gjentas 
gjerne flere ganger daglig. Seremonien starter med at vertinnen 
brenner ferske kaffebønner i en slags stekepanne og deretter vifter 
duften av nybrent kaffe under nesene på de ventende gjestene. Så 
males bønnene, og til slutt brygges kaffen i en keramikkjele over 
kullgrill. Mens kaffen tilberedes brennes røkelse for å skape en 
avslappet atmosfære. Den kruttsterke kaffen, gjerne tilsatt friske 
urter som rosmarin og salvie, inntas i små espressokopper med 
popkorn som tilbehør. 
  Så skal sladder utveksles og verdensproblemer løses. Den gamle 
kaffetradisjonen har først og fremst en sosial funksjon, men er også 
en hyllest til de tre munkene som antas å være opprinnelsen til 
kaffeseremonien. Én regel står derfor fast: man må drikke minst 

– en reise i kaffens fotsporKaffe
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tre kopper - en kopp for hver munk, noe mindre anses som svært 
uhøflig.  – Man kan vel si det slik, fastslår Habte, hvis kaffedrikking 
var en religion ville Etiopia vært Det hellige land!
 
Tanzania: kaffebønder og kaffebønner 
Med nese for god kaffe går reisen videre til Tanzania. I dette 
landet, som nok er mest kjent for mangfoldig dyreliv, snødekkede 
Kilimanjaro og paradisøya Zanzibar, er det også optimale vekstfor-
hold for kaffeplanten. 
  I Arusha, ved foten av fjellet Meru i 1800 meters høyde bor 
Frank Mbise fra Tanzania og hans trondhjemske kone, Beate  
Hustad Aamodt. Under navnet Wild Tracks har de foruten safari-
turisme, etablert et idealistisk prosjekt i nært samarbeid med et 
lokalt kaffekooperativ. 
 Vi inviterte oss selv på et dagsbesøk til disse produsentene som 
etter beskjeden annonsering i norsk dagspresse også er blitt vår 
leverandør av utsøkte Arabica-bønner, og fikk være med på en 
opplevelsestur i kaffens tegn. 
 Mens vi beveger oss i retning av landsbyens forsamlingslokale 
hvor kaffebøndene er samlet for å treffe oss, forteller Beate om 
hvordan Wild Tracks sysselsetter lokalbefolkningen i alle ledd av 
kaffeproduksjonen; fra brenning og maling til pakking av kaffen.   
 – Stadig flere bønder vil være med i kooperativet fordi medlem-
mene får så god avkastning på kaffen de leverer til oss, forteller 
hun. En normal dagslønn i Tanzania er omkring 25 norske kroner, 
mens kaffebøndene får omlag 32 kroner for hver kilo vi selger.
Med en samlet produksjon på 3000 kilo i 2008, får vi vite at kaf-
fekooperativet er i ferd med å bli en innbringende geskjeft for disse 
bøndene - som i tillegg til kaffe også produserer bananer og andre 
landbruksprodukter. 

 
Lokal tilberedning 
Møtet med de lokale bøndene blir hjertelig. Lederen for kaffekoo-
perativet, en smilende og lavmælt mann, er utnevnt som gruppens 
talsperson og vår guide for anledningen. Han takker først Gud, og 
så oss for at vi er kommet på besøk, og forteller deretter høyti-
delig om hvordan kooperativet og den økologiske produksjonen 
fungerer. I mens venter vi på å bli servert kaffe. 
 I Tanzania har vi sett lite til den tilbedende holdningen som etio-
piere har til kaffe. På hoteller og restauranter har vi sjeldent blitt 
servert annet enn pulverkaffe.
 Etter mange dager uten ”skikkelige saker”, er derfor forvent-
ningen stor før møtet med bøndene. I Meru må det da inntas 
skikkelig kaffe?  Noe slukøret må vi konstatere at serveringen ikke 
er helt som forventet. Her, midt blant bugnende kaffeplantasjer har 
ingen tatt seg bryet med å skaffe til veie en presskanne! Man rører 
simpelthen kaffen ut i kokende vann og venter på at den skal synke 
til bunns. 
  Vår klønethet i møte med den lokale tilberedningsmetoden kal-
ler på smilene deres.
  – Tanzanianere har liten interesse for kaffe, og det meste som 
produseres her blir eksportert, forklarer vår guide mens vi spytter 
kaffegrut etter beste evne. Her foretrekker vi te, sier han, stadig 
like smilende. 
  På flyet hjem, mette på opplevelser, og med et plastkrus pulver-
kaffe plassert i neven, er stunden kommet for å oppsummere: Hva 
har vi lært på veien? Etter å ha sett eksempler på tilberedelse og 
tilbedelse av disse røde bærene, som en gang havnet i flammene i 
fjellriket Etiopia – kaffens tilblivelsesland, er inntrykkene mange og 
ulike, men noe er skrevet i stein:
Kaffe er sannelig ikke bare kaffe nei! 

I Addis Abeba finner man kaffebarer på hvert gatehjørne ...

... og innenfor serveres den deiligste kaffe

Tradisjonelle etiopiske kaffekjeler 
som brukes i kaffeseremonien
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KAFFEFAKTA 
Kaffeord: 
Det norske ordet kaffe kommer fra det italienske caffé 
som kommer fra det tyrkiske kahveh som igjen kommer 
fra det arabiske qahwah. Ordet antas å ha sin opprinnelse 
fra Kaffaregionen i Etiopia som er kaffens vugge.  
I Etiopia kalles kaffe for bunna eller habesha bunna som 
betyr dagens kaffe. 

Kaffesorter: 
Det finnes mange forskjellige kaffesorter, men de to 
vanligste er arabica, som utgjør 75% av kaffeproduksjo-
nen i verden, og robusta som utgjør 25 %. Robusta har 
en kraftigere smak enn arabica og brukes derfor ofte i 
espressoblandinger. Kaffe av Blue Mountain-sorter er noen 
av verdens dyreste -  1 kg kan koste opptil 1000 kr. For at 
kaffen skal klassifiseres som Blue Mountain, må kvalitets-
kravene til The Coffee Board innfris.
  
Kaffebrygging: 
Kaffe kan brygges på flere forskjellige måter, men deles inn 
i 4 hovedgrupper: 1) koking 2) trykk (kaffen blir laget med 
varmt vann under høyt trykk, for eksempel espresso),  
3) gravitasjon (filterkaffe) og 4) steeping (presskanne)

Kaffehusene: 
For rundt 500 år siden begynte det å dukke opp kaffehus i 
Midtøsten. Det tidligste man kjenner til var et i Mekka i år 
1470. Kaffehusenes ankomst kan sees i sammenheng med 
at islam begynte å bli vanlig, og at folk ikke lenger kunne 
nyte vin og annen type alkohol. Kaffen kom til Norge på 
slutten av 1600-tallet og var da ansett som en eksklusiv 
drikk, men da Stortinget i 1842 innførte lov mot fri frem-
stilling og skjenking av brennevin, etablerte kaffen seg som 
en hverdagslig drikk også i Norge.
 
Kaffekonsum: 
Etter olje er kaffe den største lovlige omsettelige råvaren 
på verdensmarkedet. Man antar at ca 100 millioner men-
nesker er involvert i kaffeproduksjon og handel på ver-
densbasis. USA er verdens største kaffemarked, etterfulgt 
av Tyskland. Finland er det landet der det drikkes mest 
kaffe per innbygger, tett etterfulgt av Danmark og Norge.  

Kilde: Wikipedia

Friske urter 
som rosma-
rin og salvie 

gir kaffen 
en helt ny 

smak.

Vår guide, Habte nyter 
sin ”habesha bunna”.

Kaffeseremoni: 
Vertinnen brenner 

kaffebønnene.

Over: 
Kaffedrikkende 
kaffebønder fra 
Aranga Coffee 
Group, Tanzania  
– men skal drikken 
være varm da 
foretrekkes te.

I Wild Tracks’ kaffebrenneri: 
Beate demonstrerer hvordan 
kaffebønnene brennes.


