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Miljøfyrtårn og 50-årsjubilant
Mortens Kro
• Åpnet som Mortens Kro i
1965 med utgangspunkt
i det gamle lokalet til
Solvang Café på
Gjelleråsen.
• Sjef har hele tida vært
Morten Hansen, som fikk
stedet i gave fra faren da
han var åtte år gammel.
• Omsatte i fjor for 35,7
millioner kroner. Har
60 til 70 ansatte på
lønningslista.
De utfører 35 årsverk.
• Serverer på en vanlig
søndag 700 middager.

Mortens Kro har feiret seg
selv siden nyttår og kan
nå også henge på veggen
diplomet for å ha blitt
miljøsertifisert.
Av Sigbjørn Høidalen
67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

– Gratulerer som miljøfyrtårn
nummer 18 i Nittedal, sa ordfører Hilde Thorkildsen da hun
onsdag overleverte diplom og
blomster til Mortens Kro på
Gjelleråsen.
– Dette er spesielt gjevt siden jeg vet at dere i fjor også
ble Debio-sertifisert. Vel jobba,
vel blåst, fortsatte ordføreren.

Stabilt eierskap
Debio-sertifikatet vil si at Mortens Kro serverer minst 15
prosent økologisk mat, beregnet ut fra innkjøpssum. Miljøsertifikatet vil si at bedriften
oppfyller spesifiserte krav til
miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
– I mars kjøpte vi en elbil.
Den har vist seg å være smart
å ha når vi kjører ut mat i rushtrafikken, forteller krosjef Morten Hansen.
Åtte år gammel fikk han serveringsstedet i gave av faren.
To år senere, i 1965, åpnet Mortens Kro.
– Siden starten har vi hatt
tre daglige ledere. Mortens Kro
har vært 50 år med stabilitet,

MILJØBEVISSTE. Fra onsdagens utdeling av miljøfyrtårn-diplom til Mortens Kro; f.v. ordfører Hilde Thorkildsen og videre fra kroa styreleder
Morten Hansen, kjøkkensjef Øystein Næss, betjent Cathrine Dale, oppvaskleder Varaporn Ta Seangwichai og daglig leder Øyvind Løvaas.
sier Hansen, styreleder og i realiteten sjefen over alle sjefer.

Sesongens varer
Mortens Kro har siden nyttår kjørt diverse 50-kroner og
50-prosent tilbud for å markere

50-årsjubileet. Når praten kommer inn på matfag og mattrender, kan Morten Hansen prate
lenge og vel. Han trekker fram
Eyvind Hellstrøm og Gunnhild
Stordalen som to forbilder.
– Hver fredag skal alle i dette landet ha taco. Jeg blir drit

forbanna, sier Hansen.
Selv legger han vekt på å
bruke mest mulig ferske grønnsaker og norske råvarer, som
han reiser land og strand rundt
for å handle inn. Menyen følger
gjerne sesongene. Onsdag fikk
kroa inn 100 kilo makrell.

– Jeg har ansatte fra ti forskjellige land. Restaurantbransjen betyr mye for å integrere
innvandrere. Urovekkende få
utdanner seg innen matfag. De
få som utdanner seg, går gjerne
til oljeindustrien, forteller Hansen.

Det skjer i bygda
Fredag 19.-søndag 28. Nittedal Teater setter opp Peer
Gynt i de naturskjønne omgivelsene på Skyset gård.
Lørdag 20. Bygderock arrangeres ved Nittedal ungdomsskole.

Søndag 21. Turkameratene
Nittedal Turlag arrangerer
tur til Varpkollen. Turen passer for dem som liker å gå i
terreng uten å følge stier.
Mandag 22. Nittedal kommune inviterer til infomøte på
rådhuset om forenklingene i
plan- og bygningsloven.

Mandag 22.-fredag 26. GIF
arrangerer den første av to
sommerleiruker på Li.

på Bjertnestangen. Arrangementet fortsetter delvis inn i
neste uke.

Mandag 22.-fredag 26. Nittedal Hestesenter arrangerer
den første av fire rideleiruker.

Mandag 22.-fredag 26. Nittedal Husflidslag arrangerer
sommerskole på Utheim.

Mandag 22.-fredag 26. NIL
Tennis starter sin tennisleir

Mandag 22.-fredag 26. Nittedal kommune arrangerer akti-

vitetsuke for ungdom. Basen er
på Hakadal ungdomsskole.
Mandag 22.-fredag 26. HIL
Fotball arrangerer fotballskole
på Elvetangen.
Torsdag 25. Nittedal Røde
Kors inviterer til sommerfest i
flerkulturell kvinnekafé.

