Några ord från redaktionen ...

I helgen var det konsert både fredag och lördag på värdshuset. I fredags fick vi höra Pernilla Andersson
sjunga egna låtar, blandat med Pluras texter, Cornelis och Alf Hambe. Allt sammanvävt med små
berättelser och funderingar som var personliga och roliga att höra på. I lördags var det blues från Texas. Så
otroligt bra, och vilken energi. Två vokalister (Andrea Dawson och Birdlegg) som sken som små kaminer
och utstrålade glädje trots att regnet öste ned. Två härliga kvällar, som passade bra ihop.
I det här numret presenteras kräftknytis, surströmmingsmiddag, aktiviteter i bersån, på caféet,
missionshuset och värdshuset. Och lyskväll, inte att förglömma. Sommaraktiviteterna börjar gå mot sitt
slut, men redan nu börjar vi planera åtminstone en gemensam fest i höst, det är jubileum på gång. Ett par
möten där framtiden står i centrum börjar också ta form, och då har höstplaneringen inte satt igång än.
Ön stänger inte ner, vi bara byter andning, och jag tycker att vi i höst ska försöka satsa på många
gemensamma aktiviteter. Kolla på någon film, gemensamt fika en lördag eftermiddag, gemensam lunch en
tisdag.
Vi som har gjort Ö‐bladet denna månad är Mariann (annonser) Elin (kalendariet), Christina (recept), Eva
(radion och lyskväll). Bidragen i övrigt är signerade. Tryckare är UllaLena och Sune ser till att det kommer i
våra brevlådor. Eva sätter ihop allt till PDF och skickar ut det.
Framsidan visar Engla Löfsäter och Axel Ödman Nilsson, som med glatt humör och stor arbetslust skurade
räddningsbåten på arbetsdagen. Bilderna i månadens Ö‐blad är tagna av Åsa Ödman, Eva Widlund och
Carin Fremling.
Hälsningar från månadens redaktör, Åsa.

Bidrag till Ö‐bladet skickas varje månad till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i Ö‐bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.
Datum som gäller är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. Välkommen på redaktionsmöte den
25/8 kl. 19 om du är intresserad!

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig
post eller som e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och
märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett
exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr för enskild och 200 kr
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

med reservation för ändringar,
se anslagstavlor för aktuell information och tider

Söndag 2 augusti

Vernissage i Missionshuset kl. 13.00
Konstutställning med akvareller av Ann Edberg.

Lördag 8 augusti

Melodikrysset i bersån på skolgården kl. 14.00
Det blir en musikalisk frågelek där ledtrådar från kända
melodier framförda av T-draget leder fram till ett ord.
Ta med penna och kom och kryssa!

Lördag 29 augusti

Lyskväll se separat annons

Besök gärna Hembygdsföreningens konstutställningar, hantverk och
turistinformation i Missionshuset mitt på ön.
Öppet 10-17 alla dagar
OBS! Då det är vernissage öppnar utställning och försäljning kl.13.00

Bo Eks bok om Vinön finns fortfarande till försäljning
Vinösmycket av silversmeden Marie Spjut finns nu åter
som hängsmycke, örhängen mm.

NU finns Skärgårdskalendern för 2015 till halva priset!
Temat för denna kalender med många fina fotografier är
”Vi som jobbar i skärgården”

Skärgårdskalendern för 2016 på temat ”Skärgårdens
Unga” finns nu till försäljning. Bra som present!
Kalendrarna produceras av Skärgårdarnas Riksförbund och är
lokalprodukter på så vis att det är jag, Eva Widlund, som gör
dem och tryckeriet i Vingåker som trycker dem.

Vi har öppet söndag – torsdag 12-17,
fredag – lördag 12-16 och 18.30 - 24.00
Säsongsavslutning lördag 15 augusti.
Utöver dessa tider kan större sällskap boka.
För bokning av bord och biljett artistkvällar gå in på www.ticnet.se
Evenemang:

lör 1 aug

Double Inn, irländsk musik

fre 7 aug

Räkfrossa, trubadur Jonas Amcoff

lör 8 aug Fatboy
fre 14 aug Ebbot and the Indigo Children
lö 15 aug

Ebbot and the Indigo Children

INTRESSE FÖR SURSTRÖMMING?
Hör av er till UllaLena,
ev. äter vi surströmming i september
”Kräft-knytis”
på Bagarn´s loge
Lördag 22 augusti
kl 18.00
För anmälan och info
Tel. 070 – 171 51 38 till Mariann
070 – 239 02 11 till Sten
senast 17 augusti.

… att Annika och Peder Sandahl har röjt vandringsstigen!
Med rätt känsla har ni sparat den vackra lummigheten och
tagit bort gräs och brännässlor på stigen. Tack!
/Catrine Neiler

Hittade en intressant artikel på nätet från Åboland, om att klippa vägrenarna.
Om någon vill läsa den på nätet (med bild på personerna) så är länken den här
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/05/09/klipp-inte-ner-vara-vagrenar /Maj Hedin

”KLIPP INTE NER VÅRA VÄGRENAR”
Varje försommar blommar det längs landsvägen, men i juli tar
ögonfröjden slut då vägrenarna klipps ner.
- Det här är illa, säger trädgårdsmästare Folke Mattsson i Houtskär.
Enligt Mattsson har vårt jordbrukslandskap blivit väldigt kliniskt i dag och
många blommor har blivit sällsynta. Därför behövs blommande
vägrenar.
- Man ser inte längre ogräs, blåklint eller prästkrage och alla åkrar är täckdikade, säger
Mattsson.
Blommorna längs vägkanten är livsviktiga för insekter som humlor, bin och fjärilar. Och
pollinerarna har det redan svårt, både i Finland och på annat håll i världen.
- Man räknar med att åtminstone 30 procent av maten vi äter i världen kommer från gröda
som är beroende av pollinerare. I Kina och Japan tvingas man redan nu pollinera äppelträd
med pensel och det är inte hållbart i längden, säger biologen Mikael von Numers vid Åbo
Akademi.
- I Hyppeis i Houtskär har en äppelodlare valt att köpa humlor i holk för att få tillräckligt med
pollinerare till sin äppelodling, säger Mattsson.
Trafiksäkerhet versus biologisk mångfald
Varje sommar klipps vägrenarna för att förbättra sikten längs landsvägen och för att öka
trafiksäkerheten.
Trädgårdsmästare: Låt det blomma längs vägrenen!
Trädgårdsmästare Folke Mattsson och biolog Mikael von Numers förklarar varför
dikesblommorna är så viktiga. Tiina Myllymäki från NTM-centralen uppger att man klipper
vägrenen för att öka trafiksäkerheten.
- Undersökningar visar att vissa växter borde lämnas i fred till slutet av sommaren, men vi
måste kompromissa och tänka på trafiksäkerheten, säger Tiina Myllymäki, sakkunnig vid
NTM-centralen i Egentliga Finland.
Arbetet med att klippa vägrenarna börjar genast i början av i juli. Vissa sträckor klipps en
andra gång i augusti.
Senarelägg klippningen
I slutet av sommaren utvecklas fjärilspuppor och också de behöver den blommande
vägrenen.
- Vissa fjärilsexperter anser att man borde slå vägrenen bara vartannat år. Själv tycker jag att
man kunde vänta med att klippa till september, åtminstone aldrig tidigare än den 15 augusti,
säger Mattsson.
Vad kunde man göra för att förbättra villkoren för pollinerarna?
- Vi borde värna om småskaligheten och mångfalden i odlingslandskap. Vi borde lämna små
biotoper orörda i naturen och inte klippa ner allting så att blommorna har möjlighet att
blomma ut. Man ska inte heller använda bekämpningsmedel i onödan. I stället för att alltid
klippa gräsmattan centimeterkort hemma på gården kan man låta den bli en naturlig äng
med blommor, säger Mikael von Numers.

Vinöns NYA café
Öppettider t.o.m. 16 aug

söndag – torsdag: 10-17
fredag - lördag: 10-19
öppettider 16 aug -31 aug:

måndag: stängt
tisdag–torsdag: 10,30-15,00
fredag-lördag: 10,30-17,00
söndag: 10,30-15,00

Välkomna!
Tomas & Catrine

Följ oss på facebook

T.o.m. 16 augusti: fredagar och söndagar är bageriet i
gång, då finns det bröd och pizza från kl: 13,00.
Onsdag den 12 augusti är det chiliconcarne med
happyour start kl: 17,00 förbeställ gärna!

Välkomna!
Catrine 0739 400061

24 juli direktsändning från Vinön
Anna Nyström gör sig redo att starta
fredagens förmiddagsprogram, från
centrum på ön. Det blåser en hel del
men Vinön bjuder annars på en solig
dag med klarblå himmel.
En del gäster var inbjudna till
programmet i förväg men
reportern Maria Rinaldo gick även
med sin sändarutrustning och
pratade med folk som dök upp
runt skolhuset.
Det rör sig ganska mycket folk här
en förmiddag i juli, besökare till
tvättstugan, ö‐kontoret, caféet,
försäljningen i Missionshuset m.m.

Reportern Maria i samspråk med
Carin Fremling och Victoria Rhodin
Sandström på skoltrappan.

I bussen med masten satt
teknikern May‐Britt Rylander och
såg till att allt fungerade. En hög‐
talare gjorde att alla som satt runt
omkring kunde lyssna direkt på
programmet under sändningen.

Hembygdsföreningens ordförande Peter Kumlin rullade in på gården
med sitt veteranfordon strax innan programmet skulle starta.
Maria och Anna hade nog gärna tagit en tur på ön.

Henrik Ahlén från SSRS pratade om Hjälmarens
sjöräddningsstation på Vinön.

Massage
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut

kommer till Vinön
onsdag 26 augusti.
Tidsbokning Tel 070-399 58 08
telefontid 8.00 - 9.00

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord

kommer till Vinön
måndag 24 augusti.
Tidsbeställning
Tel: 070-557 48 03

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar

hos Peter och Carina
Tel: 019 - 44 80 33

Pris:
kaffetårta
8 pers
175:10 pers
205:12 pers
235:15 pers
280:-

smörgåstårta
250:310:365:450:-

Ring Sten
Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15

Workshop om Smilegov den 19 augusti
I förra Ö‐bladet skrev jag om en snabb resa till Bryssel för att få veta
mer om Smilegov och där utlovades också att det kommer bli en
workshop i augusti. Workshopen kommer ledas av Christian Pleijel
från Kökar på Åland. Christian kommer att använda en metod med
sex tänkarhattar för att vi tillsammans ska titta på Vinön ur olika perspektiv.
Dessa perspektiv är:
Vit hatt: Fakta, vad vet vi, neutrala fakta
Gul hatt: Positivt tänkande, goda exempel, optimism
Svart hatt: Kritiskt tänkande, vilka risker finns, pessimism, försiktighet
Röd hatt: Känslor, intuition
Grön hatt: kreativitet, nya idéer, nya koncept, nya infallsvinklar för att lösa problem
Blå hatt: Samla ihop materiel, summera

Detta har gjorts på olika öar i runt om i Europa.

Under workshopen ska vi fundera på hur vi ska kunna göra
Vinön mer energieffektiv. Ur den här workshopen ska jag och
Christian skriva en energiplan för Vinön i samarbete med
hembygdsföreningen, där vi ser hur nuläget är och hur vi ska jobba
med energifrågor i framtiden.

Nu behövs personer som har tid att sätta av en eftermiddag
den 19 augusti för att fundera över Vinön och energifrågor.
För att workshopen ska bli så bra som möjligt behövs olika människor som exempelvis;
fastboende, fritidsboende, unga, äldre, positiva, försiktiga, män, kvinnor, de som kan Vinöns
historia och de som ser Vinön med helt nya ögon. Om du som läser detta känner igen dig i
någon av dessa beskrivningar och vill vara med så hör av dig till mig RoseMarie på tele
0736187711 eller e‐post: rosemarie.vinon@bahnhof.se
Jag kommer återkomma till er som anmäler er med exakt tid och plats.

Om ni bara har frågor eller bara vill veta mer så hör av er!

Välkomna att anmäla er till den 19 augusti!
Hälsningar RoseMarie!

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyra släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra.

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en släpkärra för uthyrning.
Den är försedd med en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Pris:

Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra kärra på fastlandet, så är du
välkommen att ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare
Nils Svensson 019‐44 80 28
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Lilla skafferiet i Missionshuset
Lilla Skafferiet har öppet dagligen i Missionshuset
mitt på ön. Sortimentet är självklart begränsat och det
finns inga färskvaror som mjölk samt t.ex. bara en
sorts tvål eller ett varumärke av torrmjölk. Men du kan
säkert fylla på ditt eget skafferi med det mest
nödvändiga när det har tagit slut.
Varorna levereras av Handla24.
Lilla Skafferiet är ett initiativ från Vinöns Kultur‐ och
hembygdsförening för att förbättra servicen på ön. När du
handlar i Lilla Skafferiet så stödjer du samtidigt föreningens
verksamhet.

Telefon till Lilla Skafferiet – 019‐44 81 01

Arbetsdag för sjöräddningen
En lördag i slutet av juli träffades ett femtontal personer vid färjeläget för att lägga en
arbetsdag på sjöräddningsstationen. Vi skurade båtar, drog ny el där det behövdes, röjde
bland alla saker och ställde i ordning. När man hjälps åt går det undan, och arbetsdagen
blev några timmar. Nu är det ordning på allt!
Däremot hade besättningen tänkt att vi också skulle prata om hur vi kan dela på fler
arbetsuppgifter, så att det inte blir övermäktigt för ett fåtal personer. Nu var det inte så
många utanför besättning med familjer och det samtalet uteblev. Det blir ett möte i höst
istället, med prat om blåljusfrågor och trygghet i ett större perspektiv.
/Åsa Ödman

STUGOR ATT HYRA
STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
per dygn eller vecka
6 bäddar, varav två i bäddsoffa
Ledig v 32 och v 34.
Ring för info
Mariann Karlsson
019 – 44 80 15 eller 070-171 51 38

STUGA UTHYRES
Stuga uthyres per dygn
4 bäddar
Dusch, toalett, kokmöjligheter
Lakan finns att hyra.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05

Melodikryss
vid skolan i bersån 8/8 kl. 14
Det blir en musikalisk frågelek med kända
dragspelsmelodier framförda av

T-draget
Ta med en penna och kom och kryssa!
Arrangör är Vinöns Kultur- och hembygdsförening
***************

Tack för all uppvaktning på födelsedagen.
Vilken dag!
Vilka vänner!
Vilket minne!
Ibland är det verkligen roligt att få fira sin födelsedag.
Peter

På midsommarafton glömde jag min gråa cape på skolan, och sedan dess är
den försvunnen. Om någon vet var den finns får du gärna höra av dig!
/Birgitta Åberg Andersson, 073-2905020

Medarbetare sökes
Ö-bladsredaktionen efterlyser någon som skulle vilja sätta ihop annonssidorna till varje nummer! Är du intresserad, eller undrar vad det innebär,
kan du prata med Mariann Karlsson som har gjort sidorna nu ett tag. Det
går också bra att skicka ett mail på o-bladet@vinon.se

KONFERENSER i
nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat
på möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar: tel. 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05
Veronika Persson 070 - 743 82 45
e-post: info@vinokonferenser.se

Hemsida: www.vinokonferenser.se

Nu finns.…
Vinöpotatis, färsk lök, sallad, lite kryddväxter, sommarblommor samt några plantor.
Om vädrets makter tillåter hoppas vi på mera grönsaker.
ÖPPET:

söndag-torsdag
fredag em.
lördag fm.

Jag fiskar kräftor en stund varje dag så ring innan du kommer.
Då kan du också få dagsaktuell information eller framföra om du har
några speciella önskemål.
Tel 019-44 80 50, 070-370 59 50

Varmt välkomna
Mona Blixt

Vinöns Bibliotek
Har öppet söndagar 16 – 17
Välkomna hälsar
Yvonne!
Fritidsbåt köpes!
Fritidsmotorbåt/Hardtop, ca 5 m. Ej renoveringsobjekt.
Sylvia Lundholm
Tel 070-664 99 55
e-post: sylvia.lundholm@tele2.se

Örtboden har i sitt sortiment:








Cyklar till uthyrning
Örtsalt, timjanskorpor
Glass, dricka och godis
Örter för konsumtion och utplantering
Julita rapsolja
Keramik från Lena Edström-Hagsten
Aloe Vera produkter
Öppettider 10.30-17.00

Örtboden har Öppet dagligen fram till och med 16 augusti därefter efter
överenskommelse.
Vid frågor och bokningar av cyklar hör av er till mig på tele 0736 18 77 11

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och personal

Nya och gamla kunder är välkomna att boka massage på tisdagar
och fredagar under sommaren.
Du kan boka klassisk massage, Art Neuro, Art Neuro integrerad med klassisk massage eller
idrottsmassage. Idrottsmassagen behandlar både muskler, senor och bindväv som har blivit
överansträngda och den är hårdare och inte så behaglig som klassisk massage.
Pris: ½ tim 300:1 tim 500:1½ tim 675:Jag kommer att hålla till i Örtboden.
Om du får akut ryggskott så är du välkommen
att ringa så tar jag med bänken och kommer till dig.
Ring mig på tel 073 219 14 14 för att boka tid.

Välkommen!
Lena Magnusson

Facebook‐grupper

Det finns ett antal facebook-grupper som kan vara intressanta att känna till. Jag tänkte lista några
av dem som handlar om Vinön och Östernärke.
Vinöns anslagstavla. Det är en sluten grupp, vilket betyder att endast befintliga medlemmar kan se
inläggen som skrivs där. Gruppen är till för öbor och sommargäster. Senaste inlägget handlar om
mördarsniglar, men allt från förseningar på färjan till bortsprungna katter, glädje över fina
hemfärder, Ö-bladet och annat ryms. En liten måste-grupp för den som finns på facebook och
känner sig hemma på Vinön, helt enkelt.

Anslagstavla Östernärke. En offentlig grupp, där alla kan se inläggen. Lite allt möjligt.
På gång i Östernärke. En offentlig grupp, där man kan lägga in olika arrangemang.
Framtid Östernärke. En offentlig grupp som handlar om framtid och utveckling.
Sjöräddningssällskapet RS Hjälmaren är inte en grupp, men en sida som man kan följa. Där kan
man få information om just vår sjöräddningsstation.

Hjälmaren- en uppsjö av möjligheter. En offentlig grupp som behandlar Hjälmaren på olika sätt.

/Åsa Ödman

LÄCKRA RÄKBAKELSER
4 port
12 skivor ljus formfranska
bregott
Fyllning
1 kg oskalade räkor
1 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 burk röd rom, 80 g
3 msk finhackad dill
1 msk fransk senap
rivet skal av 1 citron
Topping 1 dl crème fraiche
Garnering
1 kokt ägg
räkor
80 g röd rom
dillvippor
citronskivor
rucolasallad eller andra små salladsblad
Gör så här
Skär bort kanterna på brödskivorna. Smöra
8 av dem.
Fyllning
Skala räkorna. Ta undan hälften av räkorna
till garnering, grovhacka resten. Blanda med
resten av ingredienserna. Bred ut hälften av
fyllningen på 4 av brödskivorna. Lägg på nya
brödskivor och bred ut resterande fyllning.
Toppa med de sista brödskivorna, osmörade.
Topping
Bred ut crème fraiche runtom och på toppen
av bakelserna.
Garnering
Skala och klyfta ägget. Garnera bakelserna
med de sparade räkorna, en äggklyfta per
bakelse, rom, dill och citronskivor. Fäst
salladsbladen runt kanterna på bakelsen.
BAKAD GÖS MED SPENATTÄCKE
Är du sugen på en lättlagad fiskrätt? Testa
att laga till bakad gös. Servera den smarriga
gösen
tillsammans
med
dillslungad
färskpotatis potatis, syrade grönsaker och
en god sås. Enkelt och gott!
4 port
Ugn 200°
600 g gösfilé
2 msk smör
1 tsk salt
2 krm vitpeppar

1 påse färsk rensad spenat, ca 500 g
4 msk vatten
4 msk crème fraiche
2 krm salt
Gör så här
Skär fisken i portionsbitar och lägg dem i en
ugnssäker form. Klicka på smöret. Krydda
med salt och vitpeppar och tillaga fisken i
ugnen i ca 8 minuter. Lägg under tiden
spenaten i stekpanna eller en traktörpanna
och skeda på vatten. Ånga spenaten under
lock en minut tills bladen sjunker samman.
Rör ner crème fraiche och vänd tills
spenaten är såsig. Salta och krydda. Lägg
upp spenaten ovanpå fisken. Servera gärna
tillsammans
med syrade
grönsaker,
sandefjordssås och dillslungad färskpotatis.
SANDEFJORDSSÅS
4 port
1 dl vispgrädde
1 dl crème fraiche
100 g rumsvarmt smör, tärnat
1 tsk pressad citronsaft
salt
Gör så här
Koka upp grädden i en kastrull på medelhög
värme. Rör i crème fraiche, mixa och koka
upp. Tillsätt smör och mixa igen. Smaka av
med citronsaft och salt.
SYRADE GRÖNSAKER
4 port
2 morötter
1/2 zucchini
1/2 fänkål
1/2 äpple
1/2 rödlök
Lag
1/4 dl ättiksprit, 12 procent
1/2 dl strösocker
3/4 dl kallt vatten
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 msk hackad persilja
Gör så här
Skala morötterna. Ansa zucchini och fänkål,
kärna ur äpple, skala löken. Skiva allt tunt på
mandolin eller i matberedare. Blanda
ättiksprit, socker, vatten, salt och peppar i

en skål. Rör tills socker och salt löst sig i
lagen. Blanda ner grönsaker och äpple och låt
stå minst 20 minuter. Strö över persilja.
PERSILJEBAKAD GÖS MED RÖDBETA,
KAPRIS & SKYSÅS
Ett täcke av persilja och pankoströbröd gör
att gösfiléerna behåller sin saftighet när de
bakas i ugnen
4 port
Ugn 200°
2 gösfiléer à 350 g, (alt torsk, sik eller
gädda)
salt, peppar
2 msk smör till formen
2 dl panko, asiatiskt ströbröd
1 dl slätbladig persilja
1 salladslök
1/2 dl smält smör
2 dl fiskbuljong, koncentrerad fond eller
tärning + vatten
Gör så här
Torka av fisken och skär den i portionsbitar.
Salta och peppra. Lägg fisken i en smord
ugnsform. Mixa samman panko, persilja och
salladslök till en smulig massa. Tillsätt smält
smör och fördela blandningen ovanpå fisken i
ett jämnt lager. Ugnsbaka fisken i mitten av
ugnen,
10-15
minuter.
Koka
upp
fiskbuljongen, tillsätt skyn från ugnsformen
och koka ihop skyn.
Servera fisken med skyn, klyftor av kokt
rödbeta, kapris, dill och kokt potatis.
GRILLAD GÖSFILÉ MED KRÄFTRÖRA
4 port
600 g gösfilé med skinnet kvar, eller
laxkotletter
1 msk olja
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
Kräftröra
1 burk kräftstjärtar i lake (à 360 g) eller
motsvarande mängd färska
1 dl kesella/kvarg
1 dl minifraiche (5 %)
1 tsk senap
1 msk hackad gräslök
1 msk hackad dill
1 krm salt
1 krm svartpeppar

Gör så här
Låt kräftstjärtarna rinna av. Skär dem i
bitar. Blanda ihop kesella, minifraiche,
senap, gräslök, dill, salt och peppar. Rör ner
kräftstjärtarna. Pensla fisken med olja och
krydda med salt och peppar. Grilla fisken
över glöden i 3-4 minuter på varje sida.
Servera med kräftröran, kokt färskpotatis,
grönsaker och citron.
HALSTRAD GÖS MED BRÄSERAD
SALLADSLÖK, KAPRIS OCH DRAGON
4 port
Ugn 175°
250 g salladslök
2 msk smör
salt och peppar
1 dl kycklingbuljong (konc
fond + vatten)
3 msk olivolja
3 msk citronjuice
3 msk kapris
1/2 dl färsk, plockad dragon
svartpeppar
4 bitar gösfilé (fjällade med skinn, 4 bitar
motsvarar 600 g)
smör till stekning
Gör så här
Ansa löken. Smält smöret i en vid stekpanna.
Lägg i löken. Salta, peppra och stek på låg
värme i 2 minuter. Häll på kycklingbuljong
och koka tills löken är mjuk. Blanda olivolja,
citronjuice, kapris, dragon och svartpeppar.
Skär ett par snitt i skinnet på gösen så drar
den inte ihop sig när den steks. Stek
gösfiléerna i smör med skinnsidan ner tills
de är gyllenbruna. Salta och peppra. Vänd
filéerna och stek några minuter på andra
sidan. Ställ in filéerna i ugnen i ca 5 minuter.
Fördela löken på varma tallrikar. Lägg på
gösfiléerna och ringla över dressingen.
Servera med nykokt färskpotatis.

Så är det dags igen för några nya recept. Denna
gång är temat gös och räkor. Ett av recepten är
något liknande som serveras på Vinöns värdshus.
Hoppas bara att de inte får för stor konkurrens
av er alla som vill prova på.
Smaklig måltid önskar Christina J

När mörkret faller på …

Fackeltåg över ön, marschaller och lyktor utmed stränderna.
Norra stranden på Vinön ska kantas med marschaller, eller hur? Fackeltåg över ön har
förekommit de senaste åren. Lyskvällen har också blivit ett tillfälle att träffas, gå runt
och prata med vänner, kanske fika tillsammans.
Ni vet hur det går till - tänd lyktor på bryggor och stenar vid strandkanten och ute i
vattnet. Om det inte blåser för mycket är det väldigt vackert att placera marschaller
ute på stenar i sjön. Två marschaller ihop syns bättre än en ensam.
Hembygdsföreningen säljer marschaller i försäljningen i Missionshuset under augusti.

Tänk på att placera marschaller och facklor säkert! Inga brända bryggor!
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2015



augusti 2015
vecka 31

vecka 32

vecka 33

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

9

söndag

13.00
16 -17

Värdshuset: irländsk musik med Double Inn
Vernissage Akvareller av Ann Edberg
Biblioteket öppet

18.30

Brandövning

14.00
16 -17

Värdshuset: Räkfrossa, trubadur Jonas Amcoff
Melodikrysset med T-draget i bersån
Värdshuset: Fatboy
Biblioteket öppet

Beställ mat!

H M Drottningens namnsdag

10 måndag

Sophämtning

11 tisdag

Beställ mat!

12 onsdag
13 torsdag
14 fredag

Värdshuset: Ebbot and the Indigo Children

15 lördag

Värdshuset: Ebbot and the Indigo Children

16 söndag
vecka 34

16 -17

Biblioteket öppet

17 måndag
18 tisdag

Beställ mat!

19 onsdag
20 torsdag
21 fredag

Traditionell surströmmingspremiär

22 lördag
23 söndag
vecka 35

10.00
16-17

24 måndag
25 tisdag

Gudstjänst Per Mathisen - kaffe
Biblioteket öppet
Fotvård med Ingalill Sevefjord -tidsbokning

19.00

26 onsdag

Redaktionsmöte

Sophämtning
Beställ mat!

Zonterapi och massage med Elisabeth Behr -tidsbokning

27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
31 måndag
september

1

tisdag

vecka 36

2

onsdag

16 -17

Lyskväll, tänder marschaller utmed stränderna
Kurshelg Utomhuspedagogik lörd- månd
Biblioteket öppet
Kurshelg
Kurshelg
Beställ mat!

Bussar på färjan: Det kommer några bussar under augusti, flera i september, v. 38, v. 39 och v. 40.
Olika färjetider gäller vad vi vet. Det kan ju även dyka upp grupper som redaktionen inte har vetskap om.

